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Centerdirektør på DTU, professor Anja Boisens ansatte 
kommer fra stort set alle egne af kloden. Det kan til  
tider være en udfordring, når forskellige arbejdskulturer 
clasher. Men når det så lykkes at få vendt forskelligheden 
til noget positivt, kan samarbejdet omvendt resultere i 
en overflod af input og idéer. s. 10
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S. 06: Synliggørelse. Folke skolen 
har ikke tradition for at markedsføre 
sig. Det skal der måske laves om på?

S. 10: Tilfældigheder? Eller  
lå det i kortene. Læs om skole
lærernes datter, der blev forsker 
og senere DTUdirektør

S. 20: Stort og småt. Østjyske 
Hedensted kommune har bevaret 
alle sine skoler – og det bliver man 
ved med!

S. 28: Teach First. Det er ikke 
altid lige nemt at skaffe kvalifice
rede lærere – men der er nogle 
alternativer

S. 33: Overenskomst. Kommer 
der hård frost eller tøbrud. Det er 
svært at spå om vejret – og om 
OK’18forhandlingerne

S. 34: Foreningen. Vi har bedt 
10 medlemmer vurdere deres med
lemskab og give os en karakter  
mellem 15

S. 38: Valgkamp. På repræsen
tantskabsmødet 22. marts er der 
valg til formandskab og HB. Stiller 
du op?  

S. 46: It og forandring. Digita
liseringen er holdt op med alene at 
være et redskab – den berører os  
på alle planer  

S. 64: Sidste nyt. Brug den frie 
adgang til Skolelederforeningens og 
DLF’s medier, du får med medlems
skabet!

S. 58: Følgeforskning. Ny op
følgning på reformen viser, at tin
gene ikke rigtig flytter sig? Men 
er det nu også sandt?

S. 45: Klumme. 

S. 51: Hverdagsledelse. 

S. 61: Har fået nyt job. 

S. 62: Anmeldelser.

s. 20 s. 58s. 28

S. 52 
For mange opgaver,
og for lidt tid – det er 
et velkendt dilemma, 
også for ledere ...
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Et nyt fokus på demokratiet og de unges kompetencer til at begå sig  
demokratisk understøttes af en national kampagne og temauge for alle skoler  
og uddannelsesinstitutioner.

Demokratiet er i konstant proces - det kan forbedres eller 

forringes og, hvis vi ikke passer på, forsvinde mellem fingrene 

på os. Den 22. januar 2018 lancerer Undervisningsministeriet 

derfor kampagnen ”Demokrati under udvikling”, der giver 

lærere, undervisere og pædagoger inspiration til, hvordan de 

får demokratiet til at leve – i undervisningen, på skolen generelt 

og i de lokale samfund. Samtidig opfordrer Undervisningsmini-

steriet til, at så mange som muligt sætter deres demokratiske 

aftryk i uge 12.

På kampagnesitet www.demokratiunderudvikling.dk findes 

materialer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med fælles-

skab, demokrati og medborgerskab i den faglige undervisning. 

Derudover findes redskaber, der kan understøtte elevernes 

kritiske refleksion og kompetencer til at handle demokratisk.

#Sæt dit aftryk

”Sæt dit aftryk” som får et særligt fokus i uge 12 handler om 

at styrke elevernes aktive medborgerskab og lade dem træne 

deres demokratiske handlekompetencer ved at sætte aftryk på 

deres lokalmiljø. Ministeriet opfordrer skolerne til særligt at 

arbejde med materialerne på www.demokratiunderudvikling.dk 
i uge 12, hvor en række partnere og andre aktører bidrager til at 

sætte fokus på udvikling af demokratiet.

Kampagnen, som kører frem til efteråret 2018, er rettet mod 

grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler, produktionsskoler 

og almene voksenuddannelser.
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DIGITAL DANNELSE
 Der bliver til tider talt om den dannelsesopgave, som folkesko-

len også har, men som måske er forsvundet lidt i det senere års øgede fo-
kus på kundskaber, færdigheder, faglighed, testning mv. Og så bliver det 
lige pludseligt klart, hvorfor elevernes alsidige og personlige udvikling har 
en kæmpe betydning. 

 Mandag morgen forrige uge vågnede vi op til en politiaktion af usædvan-
lig art. Over 1000 unge blev sigtet for – og risikerer nu at blive dømt for – at 
have overtrådt straffeloven, idet de har delt en seksuelt krænkende video, 
der falder ind under kategorien ’distribution af børneporno’ og kan have 
vidtgående konsekvenser for de involverede. 

Skolelederforeningen var informeret om aktionen på forhånd. Vi har  
bistået politiet, Det Kriminalpræventive råd og øvrige partnere med at for-
berede strategien og kommunikationen, også så de medfølgende informa-
tions- og forebyggelsesmaterialer blev samlet på dkr.dk. Det gør arbejdet 
med at forebygge ulovlig billeddeling lettere for jer og jeres ansatte. 

Dannelse og digital dannelse handler om den måde, man forholder sig  
til sig selv og verden på. Det handler om respekt for andre og deres grænser. 
Grundlæggende er det forældrenes ansvar at sikre, at deres børn vokser op 
og bliver til ordentlige borgere, men det er faktisk alle voksne menneskers 
opgave at bidrage til, at vi kommunikerer ordentligt med hinanden.

Vi har jo vidst længe, at de nye sociale medier fungerer på godt og ondt. 
Her er der mulighed for lynhurtigt – men også uden omtanke – at dele 
tekst, lyd og billeder, man normalt ikke ville gøre. Uden at nogen er ind 
over, hvad der sker. Det er jo ikke fysisk, det gør umiddelbart ikke skade …

Men det gør det i den grad. Den pågældende deling af sexvideoen er en 
dybt alvorlig sag. Trist og ulykkelig, især for de krænkede – men også for 
de unge, der har delt videoen. Ud over bøde og mulig frihedsstraf, kan 

ulovligheden komme til at stå på straffe- og børneattesten i op  
til 10 år og bremse et senere at arbejdsliv som fx pædagog, 
lærer eller i politiet.

Hele det dannelsesskred, der er sket de senere år, er reelt 
en samfundsmæssig ændring. Vi må derfor alle kigge hinan-

den i øjnene og spørge, er det ved at gå for langt? Lever vi 
op til vores ansvar om at opføre os ordentligt. Og de nye 
medier, hvorpå alting spreder sig, er de reguleret nok?

Den konkrete sag er en barsk opvågning. For skolens 
del må vi gøre en fornyet indsats for at koble uddannelse 
og dannelse. Hos os er de unge samlet og kan sammen 
skabe fælles værdier. Vi skal oplyse og forebygge. Vi må 
være OBS på, hvad der sker, undgå at det gentager sig, 
og aktivt forberede eleverne på, at handlinger har konse-
kvenser. Så de lærer det i tide.  
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Centerdirektør på DTU, professor Anja Boisens ansatte 
kommer fra stort set alle egne af kloden. Det kan til  
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Dannelse og
uddannelse
hænger tæt
sammen …

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen

plenum – jan 2018 5



  Har du overvejet at tilføje en 
ekstra jobfunktion til dit navneskilt: Skole-
leder og marketingsdirektør? Det burde 
du måske. I hvert fald bør du skrive opga-
ven som markedsføringsansvarlig på din 
to do-liste, mener Søren Stemann Beck, 
direktør i reklamebureauet GORM Agency 
og udviklingshuset TYRA.

”Folkeskolen er havnet i den pulje,  
vi stort set aldrig hører noget godt om, 
og det er en skam, for folkeskolen har 
mange kvaliteter omkring rummelighed, 
faglighed, læringsmiljø og meget andet,” 
siger Søren Stemann Beck, som har fun-

geret som skolebestyrelsesformand i otte 
år, og som er ærgerlig over, at der bliver 
pralet alt for lidt i folkeskolen.

Det går ikke. Slet ikke i en tid, hvor 
flere og flere forældre vælger folkeskolen 
fra. De gode historier SKAL frem i lyset, 
hvis vi vil slippe af med det negative bil-
lede, og hvis folkeskolen igen skal blive 
forældres førstevalg. Og den indsats må 
og skal skoleledelsen stå i spidsen for, 
mener reklamedirektøren.

”Det skal starte indefra, og ledelsen  
må op på ølkassen og fortælle om alt det 
spændende, der sker på skolen og på den 

HVOR OFTE HØRER DU EN RIGTIG GOD HISTORIE OM FOLKESKOLEN? NEJ 

VEL! TIL GENGÆLD ER DER MASSER AF NEGATIV OPMÆRKSOMHED OM 

TRIVSEL, FAGLIGHED OG URO. DET ER SYND, FOR DER SKER SÅ MEGET 

GODT I FOLKESKOLEN, AT DET FORTJENER AT STÅ BØJET I NEON, MENER 

EN REKLAMEDIREKTØR ... 

Tekst : Malene Lieberknecht  •  Illustration Datagraf

TAL HØJT  
OM JERES 
KVALITETER
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SLIP HISTORIERNE LØS

Kend din målgruppe: Hvad 
kendetegner lokalområdet, 
hvor har skolen ’tabt’ elever  
til, og hvad er forældrenes op
fattelse af skolen? Tag udfor
dringerne én for én, og brug 
de positive historier til at 
modbevise et negativt image.

Fokuser på skolens DNA:
Hvad er det særlige for lige 
netop jeres skole?  Involver 
medarbejderne – skolens vig
tigste ambassadører. Medar
bejderne er salgsstyrken, og 
de er skolens kundeservice. 
Inddrag også skolebestyrelsen 
og kontaktforældre.

Brug forskellige kanaler:  
Lav en strategi for hvordan  
og hvilke platforme, I vil bruge. 
Mens skolens hjemmeside kan 
fortælle om vision, værdier og 
principper, kan intra f.eks. bru
ges til at kommunikere mere 
praktiske budskaber.

Lav en plan for skolens mar-
kedsføring: Sæt i faste ram
mer hvem, der sørger for at få 
historierne ud, samt hvordan  
og hvor ofte, historierne skal 
fortælles. Brug de sociale me
dier med omtanke. Hav klare 
retningslinjer for hvilken type 
indhold, I lægger ud, og hvor
dan I håndterer eventuelle kri
tiske kommentarer. 

måde være igangsættere i forhold til at 
give skolen et nyt image – også selvom 
der ikke tidligere har været tradition for 
at ’prale’. Det lyder måske ikke rart at 
skulle prale, men det indebærer blot at 
fremhæve skolens gode sider og resulta-
ter. Vi kan jo se, at forældre i stigende 
grad vælger andre tilbud, så hvad er al-
ternativet?,” spørger Søren Stemann 
Beck og giver selv svaret: ”Det er at ele-
verne i endnu højere grad vil forsvinde 
fra folkeskolen.”

Virksomheder skal brandes
Den gode nyhed er, at det er en forholds-
vis nem opgave, fordi man skal ikke ud 
og opfinde noget, for folkeskolen er 
grundlæggende ’en god vare’. Det skal 
bare fortælles og synliggøres.

Det kan gøres med langt mindre end 
store busreklamer og annoncer. Brug 
skolens hjemmeside, intra, nyhedsbreve, 
Facebook og de lokale medier til at vise, 
hvad der sker på skolen. Et opslag om  
at 5.a har været på besøg hos den lokale 
landmand, at skolen har et særligt tema 
om børnerettigheder, eller at eleverne 
klarer sig flot i testresultater, er alle gode 
historier, som er med til at fortælle noget 
om skolens særpræg.

”Som forældre er vores indgang til  
skolen stort set begrænset til et unilogin.  
I bestræbelserne på at målrette kommuni-
kationen og gøre den så tilgængelig som 
mulig, har man misset at fortælle de gode 
historier. Det er faktisk lidt trist, at foræl-
drene, både nuværende skoleforældre og 
kommende, i dag ikke ved ret meget om, 
hvad skolerne indeholder og står for.”

Som skoleleder må man se skolen som 
en større virksomhed i et mindre lokal-
samfund. Og enhver stor virksomhed har 
behov for at fokusere på sit image. Det 
gælder også, selv om det kan gøre ondt, 
at skolerne måske indbyders er i en lokal 
konkurrence.

”Det frie skolevalg gør, at folkeskolen 
allerede er i en konkurrencesituation 
både med de andre offentlige skoler og 
med de private. Skolerne kan i stedet 

bruge konkurrenceelementet som en 
mulighed for at få skærpet og sat fokus 
på lige netop den enkelte skoles særlige 
DNA.”

Forældretillid = større tolerance
Hvis folkeskolen skal være et tilvalg, lige-
som privatskolerne, skal informationen 
om folkeskolen bredes eksternt ud til 
kommende elever og deres forældre, 
men også internt til forældre til nuvæ-
rende elever. Forældrene har brug for at 
få større indsigt i, hvad der rører sig på 
skolen, og selv om man er forældre til et 
barn i indskolingen, bør man også blive 
informeret om, hvad der sker på mellem-
trinnet og i udskolingen.

”Det vil knytte forældrene tættere på 
og give dem tillid til skolen, når de kan 
fornemme skolen i en større sammen-
hæng. Jo mere tillid du har, desto mere 
vil du acceptere, også selv om alt måske 
ikke altid går lige efter planen,” påpeger 
Søren Stemann Beck.

”Mange ville aldrig drømme om at læse 
ingredienslisten på en mærkevare som 
Coca Cola, netop fordi de har tillid til 
produktet. Omvendt ville vi måske læse 
det med småt, hvis det var et ukendt 
mærke. Sådan er det også med folkesko-
len. Hvis vi vidste mere om, hvad folke-
skolen står for, ville vi have mere tillid til 
den og være mere tilbøjelige til at bære 
over med de fejl og utilstrækkeligheder, 
der også kan være.”

Selv om der ikke står ’markedsførings-
direktør’ på dit navneskilt, så vær synlig. 
Skoleledelsen er ansigtet udadtil, så vær 
synlig i alt lige fra indskrivning, hvor de 
nye ’kunder’ rekrutteres, til dimission, 
hvor eleverne og deres forældre forlader 
skolen med et sidste indtryk.

”Vis også tydeligt din stolthed over 
skolen,” opfordrer Søren Stemann Beck.

”Som leder har man ansvar for at sende 
tydelige signaler - og et signal om, at her 
har vi en skole, vi kan være stolte af, vil 
sprede sig til både ansatte og forældre.” 

Malene Lieberknecht er journalist
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®

Inventar til faglokaler

REFERENCE: SKOLEN VED SØERNE, FREDERIKSBERG
I samarbejde med lærere og skoleledelse skabte vi løsningen med premium 
inventar til faglokale for fysik og kemi i form af det originale lofthængte 
medieforsyningssystem fra tyske Waldner - Hohenloher. Desuden levering af 
skabe, mobile borde og inventar til forberedelsesrum med depot.

MMA Møbler A/S er en danskejet producent med 30 års brancheerfaring. Vi er 
specialiseret i inventar og møbler til undervisnings- og børnemiljøer.

Du har behovet. Sammen skaber vi løsningen!

WWW.MMA-AS.DK        
MMA@MMA-AS.DK       
TEL. +45 86 15 11 22       
WWW.STINA.DK *)

*) stina system inventar er et varemærke ejet af mma møbler a/s
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TIL DAGLIG BESKÆFTIGER CENTERDIREKTØR PÅ DTU, PROFESSOR ANJA 

BOISEN SIG MED BYGGESTEN SÅ SMÅ, AT DE ER UMULIGE AT SE MED DET 

BLOTTE ØJE. MEN HENDES RESULTATER ER STORE OG VÆKKER GENKLANG 

OVER HELE VERDEN. DET SKYLDES IKKE MINDST HENDES EVNE TIL AT FÅ 

VIDT FORSKELLIGE PERSONLIGHEDER TIL AT ARBEJDE SAMMEN.

Af Anders Ryehauge  •  Foto Jacob Nielsen
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 En aften i 1999 sad Anja Boisen 
på en restaurant i København med et ven-
nepar. Anjas mand Frank var ude at rejse, 
så han kunne ikke være med til fejringen. 
For det var en fejring. Tidligere på dagen 
havde hun nemlig modtaget en mail, hvor 
der stod, at hun ud af flere hundrede kvin-
delige ansøgere var blevet udvalgt til at 
modtage fondsmidler. Helt præcis fire mil-
lioner kroner.

”Jeg kan huske, at vi alle tre sad der og 
bare var sådan ”wow!” siger Anja Boisen 
og slår en latter op: ”For det var godt nok 
mange penge og et kæmpe ansvar. Men 
mest af alt var det bare mega spændende.”

Det var ikke på nogen måde noget, hun 
havde planlagt. Som med så meget andet i 
hendes karriere både før og efter havde en 
tilfældighed været anstødsstenen. Efter sin 
Ph.D. havde hun taget en kort post-doc på 
Danmarks Tekniske Universitet hos en 
schweizisk fysiker. Det var ham, der en dag 
fortalte hende om den her nye FREJA-bevil-
ling, som var forbeholdt kvindelige ansøgere. 
”Var det ikke noget for dig?” spurgte han.

”Jeg kan huske, at jeg var sådan ”puhhh”, 
for jeg havde overhovedet ikke tænkt på at 
gå den vej og søge mine egne midler,” siger 
Anja Boisen.

Faktisk havde hun noget tid overvejet at 
skifte boldgade. Forskellige private virksom-
heder var interesseret i at få hende med på 
deres hold, og det var jo også spændende, 
syntes hun. Men man kunne selvfølgelig  
altid prøve at ansøge. 

Fysiklærerens datter
Næsten to årtier senere, en kold vinterdag  
i 2017, byder Anja Boisen inden for i byg-
ning 345C på DTU i Lyngby. Her er hun 
både professor og centerdirektør på Insti-
tut for Mikro- og Nanoteknologi og ansvar-
lig for to forskningshold af i alt 30 ansatte 
fra hele kloden. De fire millioner kroner 
dengang betød, at hun ikke alene kunne 
ansætte to andre til at arbejde for hende, 
hun kunne også for første gang nogensinde 
satse fuldt ud på sin egen forskning. 

Siden har Anja Boisen for længst cemen-
teret sig på ikke bare den nationale, men 
også den internationale scene, og hendes 
holds forskningsresultater skaber år for år i 
højere grad genklang rundt omkring. Hun 
lægger heller ikke længere skjul på, at hun 
vil være verdens bedste. Det er ikke mindst 
pudsigt, når man tænker på, at det hele på 

sin vis startede med en dygtig, men lidt 
modvillig teenager og et par konkurrence-
forskrækkede forældre.

Anja Boisen voksede op i Taastrup som 
datter af to skolelærere. Hendes mor under-
viste i biologi og tysk, og hendes far i fysik. 
Selvom hun ikke husker sig selv som en  
decideret stræber, var skolen var ikke lige-
frem noget, der faldt hende svært, og hun 
kunne ”godt lide at lave lektier og sådan.”

”Jeg var nok, hvad man dengang kaldte 
en 13-tals-pige. Jeg var ret dygtig over en 
bred kam,” siger Anja Boisen. 

Ved siden af skolen dyrkede hun en hel 
masse gymnastik, særligt rytmisk sports-
gymnastik med tøndebånd, vimpler og keg-
ler, i Taastrup Idræts Klub. Med Anja Boi-
sen på holdet blev de både Sjællandsmestre 
og Danmarksmestre, og der gik mange ti-
mer med at træne, også i weekenden. Da 
hendes klasselærer i 7. klasse foreslog, at 
hun sprang direkte til 9., mente hendes for-
ældre, at det måske var bedst samtidig at 
lægge gymnastikken på hylden.

”Mine forældre var meget venstreorien-
terede og lidt hippie-agtige. Det hele var 
for fællesskabet, og der skulle være plads 
til alle, og vi skulle hjælpe hinanden. Sær-
ligt min far havde et stort hjerte for de  
lidt skæve børn, som havde det svært. De 
kunne godt være lidt bekymrede for kon-
kurrence-aspektet af min gymnastik, hvor 
man ligesom bliver målt og vejet hver 
gang, og den ene uge er på holdet, og den 
næste er sat af,” siger hun.

Til gengæld gjorde hendes far, hvad han 
kunne for at tænde hendes interesse for  
fysik-faget. Når han skulle i fysiklokalet i 
weekenden og forberede forsøg til manda-
gens undervisning, prøvede han altid at 
lokke Anja Boisen med. Sær ligt i den peri-
ode, hvor hun sprang en klasse over, var 
hun ofte med for at kompensere for det års 
fysikundervisning, hun ville misse.

”Jeg kan huske den sommerferie i Frank-
rig, hvor han havde taget alverdens fysik-
bøger med og ville sætte mig ind i det peri-
odiske system, og hvad ved jeg. Det gad jeg 
simpelthen bare ikke i min ferie,” siger hun 
med ekstra tryk på de sidste stavelser.

Tilfældighedernes færden
Da Anja Boisen nogle år senere stod som 
udklækket student, var hun egentlig nået 
frem til, at hun skulle være journalist. Men 
som så mange andre gange i hendes senere 

BLÅ BOG:
• Anja Boisen.
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•  Opvokset i Taastrup på 
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sin mand Frank og deres to 
børn Sofus og Sine.

•  Cand.scient. i fysik og  
matematik fra Roskilde 
Universitet 1993. 

•  Gymnasielærer på Vester 
Borgerdyd Gymnasium 
199394.

•  Ph.D. Erhvervsforsker hos 
Københavns Universitet og 
Danish Micro Engine ering 
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•  Postdoc DTU 1998.
•  Forskningsadjunkt/ 

lektor og FREJAprojekt
leder på Mikroelektronik 
Centret hos DTU 1999
2005.

•  Professor på DTU  
2005.

•  Centerdirektør på  
DTU 2009.
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liv, ville tilfældighederne det anderledes.  
Da hun vendte hjem efter et sabbatår i 
USA, havde der allerede været optagelse til 
næste års hold på Journalisthøjskolen, så 
den mulighed var i bedste fald udskudt. 
Men da hun savnede at bruge sit hoved 
mere fagligt, kiggede hun i andre retninger.

Først tog hun forbi DTU til et åbent hus- 
arrangement, som ironisk nok efterlod 
hende med følelsen af aldrig at skulle sætte 
sine ben der igen.

”Der var kun drenge, og nogle af dem 
havde fået lov til at lave en præsentation i 
auditoriet, hvor de fortalte om, hvor svært 
det var at lave lineær algebra og sådan no-
get. Jeg tænkte bare: ‘Her skal jeg aldrig 
være!’ Det var helt forfærdeligt,” siger Anja 
Boisen og slår en latter op.

I stedet faldt hun over Roskilde Universi-
tet, der havde et to-årigt basisforløb, hvor 
man kunne snuse til forskellige ting, før 
man skulle vælge endegyldig retning. Det 
tiltalte hende meget. 

I løbet af de to år lavede de forskelligar-
tede projekter, hvor fysik et par gange var 
hovedfaget. Der gik det op for Anja Boisen, 
at faget måske alligevel havde en særlig in-
teresse for hende, og da hendes vejleder 
på studiet valgte fysik på overbygningen, 
gjorde hun året efter det samme. 

Til en fest på fysikstudiet mødte Anja  
Boisen også Frank, der gik tre årgange over 
hende. De blev senere gift og fik børnene  
Sofus og Sine.

Efter sit speciale i 1993 landede Anja Boi-
sen et job som fysiklærer på Vester Borger-
dyd Gymnasium, og så kunne det sådan set 
have været historien om, hvordan fysiklæ-
rerens datter selv blev underviser. Men al-
lerede efter mindre end et år måtte hun er-
kende, at det ikke var den rette hylde for 
hende. 

”Der var rigtig mange ting ved jobbet, 
som var spændende, men jeg blev også 
bange for at gå i stå. Når jeg kiggede rundt 
på lærerværelset og prøvede at se mig selv 
der om 20 år fik jeg det sådan…” siger Anja 
Boisen og tøver et øjeblik: ”…klaustrofobisk. 
Jeg kunne ikke rigtigt se min udvikling i det. 
Hvad var der af nye ting, man kunne prøve? 
Jeg har brug for hele tiden at udfordre mig 
selv. Det gik for alvor op for mig der.” 

I stedet tog hun en erhvervs-ph.d., der 
bestod af et tre-årigt projekt hos virksom-
heden Danish Micro Engineering. Her ud-
viklede hun bittesmå pick-up-arme, der 

kunne bruges som sensorer til at kigge på 
overfladen i nanostørrelse. Det var i 
samme periode, hun opdagede, at det var 
vigtigt for hende, at arbejdet rent faktisk 
kunne gøre en forskel i samfundet. 

”Da jeg skrev speciale, tænkte jeg ikke 
over, at det skulle kunne bruges til noget. 
Det var mere som at løse en svær kryds og 
tværs. Men der har jeg flyttet mig meget. 
Det driver mig, at det har en betydning, 
hvad jeg laver, og at det i sidste ende kan  
få stor anvendelse i samfundet.”

De gode kultursammenstød
Siden 2005 har Anja Boisen været ansat om 
professor på DTU. Dengang var hun 37 år, 
hvilket var ungt for en professor, men ”der 
kunne jo ikke ske noget ved at søge”, og så-
dan fik hun stillingen og blev samtidig både 
sektionsleder og chef for egen forsknings-
gruppe og overordnet chef for en række 
andre forskningsgrupper for at være med 
til at definere en retning internt på DTU.

For tiden står hun i spidsen for 30 ansatte 
på to overordnede projekter: drug-delivery 
og nanosensor. Det første går i grove træk 
ud på at udvikle små mikrokapsler til oral-
medicinering, der har potentiale til at revo-
lutionere medicinindustrien, fordi meget 
medicin i dag ikke kan tages sådan, mens 
det andet projekt fokuserer på at gøre det 
lettere at spore alt fra alt fra sprængstoffer 
over bakterier i fødevarer til skadelige na no-
partikler i arbejdsmiljøer og har allerede 
vakt international opsigt. 

Anja Boisen ved godt, at stort set alle  
andre, end dem, der beskæftiger sig med 
nanoteknologi, bliver til spørgsmålstegn, 
når snakken falder på hendes fag.

”Jeg har lige holdt et foredrag, hvor jeg 
skulle forklare, hvor lille et atom er. Der 
holdt jeg en bold op og sagde, at hvis det 
var et atom, var den 100 millioner gange 
mindre. Sætter man så syv af dem ved si-
den af hinanden, får man en nanometer,” 
siger hun.

Der, hvor Anja Boisens lederjob måske ad-
skiller sig mest fra mange andre, er i diversi-
teten i hendes ansatte. For det første afhæn-
ger antallet af de ansatte af, hvor meget hun 
får ind af løbende funding. For det andet  
består hendes hold af nogle af de skarpeste 
hjerner fra noget nær hele kloden.

”Det er meget inspirerende at få mange 
forskellige input, og det er kun rart, at folk 
angriber problemstillingerne fra forskellige 
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vinkler. Men det kræver samtidig som  
leder, at man er bevidst om den ekstra 
kulturelle dimension. Der er stor forskel 
på tonen. F.eks. russere er meget direkte, 
mens andre kommer fra kulturer, hvor 
man snakker en heeeelt masse om tin-
gene, før der skal træffes en beslutning, 
siger hun.

Hun har ikke selv haft nogle virkelig 
uheldige episoder med kultursammen-
stød i samarbejdssituationer. Men hun 
kender kolleger i professor-faget, der har 
prøvet det. Bl.a. en, der havde en hel del 
indere ansat samtidig.

”I den relation opstod der et hierarki 
ud fra deres kastesystem. Den øverste i 
deres system ville ikke røre ved noget, 
som de andre havde rørt ved, og der gik 
faktisk lang tid, før professoren opda-
gede det,” siger hun.

Af lært erfaring går Anja Boisen meget 
op i, at man på gruppemøder præsente-
rer, hvor man kommer fra, fortæller om 
sin kultur og viser billeder af både hjem-
landet og kæresten, forældrene eller kat-
ten.

”Jeg prøver at anskueliggøre, at vi er 
forskellige, og at der er gode ting ved det. 
Når vi har MUS-samtaler siger folk, at det 
er noget af det, som er svært, men også 
inspirerende og meget givende, når det 
så fungerer. For mig bliver udfordringen 
så at finde ud af, hvordan man motiverer 
folk fra så forskellige kulturer,” siger Anja 
Boisen og fortsætter:

”Jeg vil helst ikke udstikke ordrer, men 
jeg har også ansatte, der qua deres kultur 
fungerer bedst, hvis man siger: ‘nu gør 
du sådan og sådan og sådan.’ Det kan jeg 
godt have det svært ved. Men man er 
nødt til at have det i fokus, og så kan man 
siden hen bløde lidt op for det.”

Det kærlige spark
Et sted inde midt i den kvadratkilometer 
store labyrint af bygninger på Danmarks 
Tekniske Universitet holder Anja Boisen 
og hendes forskningshold til. På gangen 
står et stort whiteboard, hvor der på den 
ene akse er listet årets måneder og på 
den anden de igangværende opgaver. For 
det utrænede øje ser det ikke ud af me-
get, men for de ansatte både stiller og 
besvarer tavlen det vigtigste spørgsmål i 
deres dagligdag: ”Hvad skal jeg bruge de 
næste tre måneder på?”

Anja Boisen har gen
nem årene modtaget 
flere udmærkelser 
bl.a. Uddannelses
ministeriets Eliteforsk
prisen 2012, Danmarks 
største forsk ningspris, 
Villum Kann Rasmus
senFondens Årslegat, 
på 2,5 mio. kr i 2008, 
Direktør Ib Henriksens 
forskerpris for bane
brydende forskning i 
sensorteknologi og 
AEG’s forskerpris for 
banebrydende forsk
ning inden for det elek
trotekniske område.
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For Anja Boisen repræsenterer det 
samtidig hendes måde at være leder på. 
Hun kan hele tiden visualisere for sine 
ansatte, at de er en del af et større hold, 
hvor hver især ganske nok sidder med 
egne projekter, men at de sammen arbej-
der mod et fælles mål. Samtidig ligger 
der implicit i de nedskrevne milepæle  
på tavlen, at selvom Anja Boisen dikterer 
de overordnede rammer, efterlader hun 
plads til, at hver enkelt kan udføre opga-
verne uden for meget direkte indblan-
ding fra hendes side undervejs.

”Jeg skal selvfølgelig have information 
tilbage, så jeg ved, hvad der foregår, og 
så jeg kan navigere i det, men jeg giver 
mine ansatte meget ansvar. Jeg ville selv 
have det dårligt, hvis der kom nogen og 
sagde: ‘Anja, du skal gøre det og det og 
det’. Jeg vil meget hellere prøve at moti-
vere dem til selv at bevæge sig i en end 
at sparke dem derhen.”

Hun har dog måtte gøre sig den erfa-
ring, at hun nogle gange må intervenere, 
hvis en ansat først og fremmest har sine 
egne interesser i fokus. 

”Måske er der noget, som vedkom-
mende selv er interesseret i og gerne vil 
publicere om. Hvis jeg ikke er opmærk-
som, kan det drive, og så må jeg swoosh,” 
siger Anja Boisen og fortsætter:” … hive 
folk tilbage ved at være fysisk til stede, til 
vi har fået rettet tingene lidt ind. For det er 
sådan set selve projektets interesser, der 
er det vigtigste, og det vi bliver målt på.”

Kær chef har mange titler
Anja Boisen er den eneste fastansatte i 
hendes forskningsgruppe. Hendes løn er 
sikret via en basisbevilling, mens alt andet 
er finansieret af ekstern funding. Det bety-
der også, at hun typisk skal søge støtte et 
par gange om året. Den del står hun selv 
for, mens det større overblik er uddelege-
ret til økonomifunktionen på DTU, der le-
verer løbende prognoser til hende. 

”Jeg er dybt afhængig af økonomi og 
derfor at der er nogen til at klare det, for 
jeg har ikke baggrund i økonomistyring,” 
siger Anja Boisen

Hver tredje måned får Anja Boisen en 
økonomi-update, hvor hun sammen med 
sin videnskabelige koordinator gennem-
går, hvor meget luft der er i budgettet, og 
hvor de drøfter, hvad de kan sige ja til af 
nye instrumenter. Medmindre det er no-

get, der virkelig kan gøre en forskel, siger 
hun konsekvent nej til potentielt nye om-
kostninger undervejs.

”Jeg har altid været lidt konservativ, 
når det kommer til penge og har altid  
et bevidst rum i økonomien. Jeg har det 
rigtig dårligt med at gå helt til grænsen, 
men sådan har jeg det også med min pri-
vatøkonomi. Der skal hele tiden være  
noget på bankbogen, det andet er sim-
pelthen ikke en option, for ingen kan 
komme og redde os, hvis det går galt.”

Anja Boisen beskriver sit arbejde som 
værende ”leder, facilitator, fundraiser og 
motivator.” Ved siden af sin daglige gang 
på DTU rejser Anja Boisen rundt til konfe-
rencer for at gøre opmærksom på deres 
arbejde og skabe netværksforbindelser,  
ligesom hun sidder i en række bestyrelser. 
Når hun engang i mellem har brug for et 
pusterum, tager hun op i sin ødegård i 
Sverige med Frank, hvor de kan gå lange 
ture, plukke svampe og lave mad sammen 
langt væk fra arbejdslivet og chef rollen. 
Børnene plejede også at være med, men 
de gider ikke rigtigt længere, for de er ble-
vet teenagere, og internettet deroppe er 
nærmest ikke-eksisterende. Anja Boisen 
har en regel om, at hun må arbejde i bilen 
på vej derop og på vej hjem. To timer hver 
vej. Ellers er der arbejdsfrit. 

”Hvis jeg var med i det hele konstant, 
ville jeg være en dårligere chef. Kort og 
godt. Jeg har brug for at holde pauser fra 
det. Jeg tror, man tænker meget bedre og 

får langt flere gode idéer, når man også 
får slappet af, sovet, motioneret og kom-
mer ud og laver andre ting.”

Verdens bedste
Anja Boisens forældre undrer sig lidt.  
For hvordan det gik til, at de to, der var 
så bekymrede for konkurrenceaspektet i 
gymnastik, endte med at opdrage en dat-
ter, som i dag er havnet i en stilling, der 
ikke bare er præget af konkurrence, men 
endda en stor international af slagsen.

”Jeg snakkede faktisk med min far om 
det den anden dag, hvor han sagde så-
dan lidt hovedrystende: ‘Ja, du har jo  
altid haft behov for at blive udfordret 
hele tiden’,” siger Anja Boisen og griner.

Hendes næste store udfordring bliver  
at gøre begge forskningshold til verdens 
bedste på hvert sit område. Når det kom-
mer til nanosensorer, er de det allerede  
på visse punkter, siger hun, men det er 
planen, at de med drug-delivery skal be-
væge sig op på samme niveau inden for 
fem år.

”Det har virkelig boostet vores kapaci-
tet, at vi har fået de her to centre samti-
dig og kan sammensætte et hold på en 
måde, så jeg ambitiøst kan sige, at nu  
er det ikke længere bare Danmark, men 
hele verden vi kigger på. Vi vil virkelig 
være verdens bedste. Det har jeg ikke 
turdet sige før.” 

Anders Ryehauge er freelancejournalist

”Jeg kan faktisk godt 
lide konfrontationer. 
Men for mig er en 
konfrontation ikke 
at råbe af folk. Det 
har jeg slet ikke re-
spekt for. Jeg har  
heller aldrig rigtig 
prøvet det … Jo én 
gang … Næh, for mig 
er det mere at udfor-
dre hinanden på en 
ordentlig måde.”
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SCANDINAVIAN CONGRESS 
CENTER OG MUSIKHUSET
Aarhus 18.-19. april 2018

Har du sat X i kalenderen, når Skolemessen 
2018 løber af stablen onsdag den 18. og 
torsdag den 19. april?! 

At sende lærere og skolepædagoger afsted 
til Skolemessen er en oplagt og gratis 
mulighed for opdatering, viden og inspiration 
til jeres pædagogiske personale! Omkring 
150 udstillere præsenterer de nyeste digitale 
og analoge læremidler inden for alle fag, og I 
finder gode messetilbud og mulighed for at 
gå i dialog med producenter og redaktører. 

Ved siden af udstillingen tilbydes løbende en 
bred vifte af faglige og pædagogiske oplæg, 
foredrag, kurser og aktiviteter, heriblandt et 
nyt stort område med den bedste praksis 
inden for læringsteknologi. 
– Og det hele er gratis.

Registrering og samlet program på 
skolemessen.dk 
Følg også messen på Twitter og Facebook

Vel mødt på Skolemessen 2018

GIV LÆRERNE 
FAGLIG INSPIRATION
– gennem kurser, udstilling og foredrag

Skolemessen arrangeres af Centre for Undervisningsmidler i  
Danmark i et samarbejde med Alinea, Gyldendal Uddannelse  
samt de to brancheforeninger BFU og Danske Forlag.
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- og det hele er
GRATIS
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Overdækkede cykelparkeringer
Bedre forhold for cyklende
skolebørn og lærere?

Solide cykeloverdækninger.

Lukkede overdækninger til affalds-
containere, legeredskaber eller
maskiner.

HITSA leverer enkelt og funktionelt 
design.

Løsningerne tilpasses efter behov i 
forhold til længde, beklædning mv.

Ønsker I opmåling, sparring og råd 
kommer vi gerne forbi.

hitsa.dk · hitsa@hitsa.dk · 7557 4155



NOTER

WIKI
Generel information om Skoleleder
foreningen er nu også at finde på 
Wikipedia – den åbne, elektroniske 
encyklopædi, der måske ikke aner
kendes af førende forskere, men  
til gengæld bruges af alle andre fra 
elever og studerende til journalister 
og undervisere.

KOMPETENCER 

Økonomi
Som medlem af Skolelederforeningen er du også en del af Lån & 
Spar, der som bank er ejet af mere end 50 organisationer i fælles
skab.

Hermed følger en række medlemsfordele på opsparing, lån, råd
givning vedrørende din privatøkonomi pension, investeringer, bo
ligkøb, forældrekøb etc.

Lån & Spar tilbyder nu at komme ud i lokalforeningerne til et fyraf
tensmøde el. lign. og give et oplæg på mellem 1545 min. om de til
bud, der er. 

Man bestemmer selv, hvad der skal på dagsordenen, og Lån & 
Spar tager kage med til kaffen. 

Ring 33 78 23 41 eller send en mail på fjb@lsb.dk. 

Går du med tanker om at blive 
bestyrelsesmedlem eller må
ske endda formand for den  
lokale bestyrelse?

Så bliv klogere på, hvad arbej
det indeholder i den nye pjece 
”Stiller du op?”, som Skole

lederforeningen har udarbej
det, og hvor det spændende 
arbejde introduceres. 

Den er udsendt til lokalfor
eningerne og findes selvfølge
lig elektronisk på vores hjem
meside.

KOM!
Et tweet fra Claus Hjortdal om, at ingen gad kommentere, at danske 
elever klarede sig rigtigt godt i den seneste PISAundersøgelse om 

elevers evne til at samarbejde, blev spredt vidt og bredt. 

Formanden skrev: ”Endnu et flot resultat for folkeskolen. Ikke én po
litiker har reageret. Ikke en forside på en avis. Selv om vi ligger mar
kant over gennemsnittet og har løftet både svage og dygtige elever”. 

Den gav 9 kommentarer, 81 retweets og 226 likes og  
nåede ud til potentielt ud til over 27.000 politikere, journalister, 

kommentatorer, organisationsfolk og andet godtfolk.

 

ELEVERS SAMARBEJDSEVNER
PISAundersøgelsen af elevernes kompetencer 

i at løse problemorienterede opgaver i samarbejde 
med andre viste, at Danmark med 520 point ligger 
signifikant over OECD’s gennemsnit på 500 point. 

Af de nordiske lande klarer kun Finland sig bedre end 
Danmark. Sverige, Norge og Island ligger på OECD

gennemsnittet. På europæisk plan ligger de  
danske elever helt oppe  

påen tredjeplads.

Højdespringer

Undervisningsministeriet fordeler nu restmidlerne fra en tidligere 
aftale om et fagligt løft af folke skolen. 

En pulje på 7,4 mio. kr. udmøntes kommunevis efter elevtal og er 
målrettet på at styrke kompetencerne for nye ledere og mellem
lederne i folkeskolen.

Læs mere om kriterierne for at få støtte til lederuddannelse og 
praksisnær kompetenceudvikling for skolens ledere på uvm.dk.
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I HEDENSTED KOMMUNE BEVARER MAN MODSAT LANDSTENDENSEN DE 

SMÅ SKOLER. EN UNDERSØGELSE VISER, AT DET GØR MAN KLOGT I, FOR 

SKOLERNE KLARER SIG GODT ØKONOMISK OG FAGLIGT. DESUDEN HAR 

NÆRHEDSPRINCIPPET STOR BETYDNING FOR FORÆLDRE OG ELEVER

Af Peter Rewers  •  Foto Frederik Maj

 Hedensted er en landkom-
mune mellem Vejle og Horsens. Sådan de-
finerer man sig selv. Kommunen har ingen 
naturlig hovedby, men til gengæld flere 
små, velfungerende landsbysamfund med 
ligeså små, velfungerende skoler.

Så da man i forbindelse med kommu-
nalreformen skulle tage stilling til organi-
sering af skolerne, blev man ret hurtigt 
enige om, at de skulle bevares. Uanset 
størrelse og selv om den herskende ten-
dens også dengang hævdede, at en skole 
minimum burde have 600 elever. Og selv 
om de fleste stadig prioriterer og prakti-
serer store skoler, står man fast i Heden-
sted, forklarer den mangeårige formand 
for Læringsudvalget, venstrepolitikeren 
Ole Vind. 

”For at overleve mellem to store by-
kommuner, må vi være decentrale. Næ-

ste skridt er, at man har sine organisatio-
ner decentralt. Har man en skole, har 
man en by med sammenhængskraft.  
Og har man det, bevarer folk også troen 
på, at den by bliver og tør købe et hus 
der, og så kan man også have en køb-
mand og på den måde bevare lokalsam-
fundet,” udruller Ole Vind.

I skrivende stund afventer han og re-
sten af borgerne i Hedensted den ende-
lige konstituering efter kommunalvalget, 
men på trods af at partiet måtte afgive 
borgmesterposten til Socialdemokratiet, 
forventer han at beholde sit ansvar på 
skoleområdet, som han har været for-
mand for de sidste to valgperioder. Den 
formodning hviler på den uhørt brede 
politiske enighed på netop skoleområdet. 
Prioriteringen af de lokale skoler har al-
drig været til diskussion og for nylig gik 

 GODT
SMÅT ER
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FAKTA

Hedensted kommune har et 
areal på 544 km2 og et ind
byggertal på 46.517.

Der er 21 folkeskoler fordelt 
på 20 skoledistrikter. Den 
mindste skole har 40 elever 
fra 0.4. klasse. 

12 skoler har både indskoling 
og mellemtrin. Syv skoler har 
alle årgange.

Fælles udsyn. Ole Vind og 
Peter Hüttel kan se frem  
til fortsat tæt samarbejde 
om den lokalforankrende 
skolepolitik i Hedensted. 
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et samlet byråd igen til valg på det. Kun 
ved en enkelt debat i den lokale TV Syd 
var emnet oppe, og her var det ifølge Ole 
Vind som at høre ét parti tale. 

I kommunens formulering af skolepoli-
tikkens målsætning står der i første sæt-
ning, at den lokale skole er det naturlige 
valg. Siden sammenlægningen har man 
brugt omkring 250 mio. kroner på dagin-
stitutioner og skoler og investeringerne 
forsætter, vurderer Ole Vind. Det er en 
måde at forsikre borgerne om, at den er 
god nok: Den lokale skole bliver ikke luk-
ket. Mange har nemlig svært ved at tro 
det.

”Investeringerne er et klart signal. 
Fordi selv om vi udtrykkeligt siger, at vi 
ikke vil lukke skoler, så tror folk hurtigt, 
at det er et spørgsmål om tid, hvornår 
lukningerne kommer, fordi de hører om 
det alle andre steder fra. Vi bliver spurgt 
ved hvert valgmøde,” siger Ole Vind.

Ved siden af sidder Peter Hüttel og nik-
ker. Hüttel er chef for Kerneområdet Læ-
ring i skolen, som forvaltningen hedder, 
og det har han været siden kommunalre-
formen. Han iler med at understrege, at 
det demografiske fokus aldrig måtte gå 
ud over kerneopgaven.

”Da vi startede, var der nogen tal, der 
viste, at jo mindre en skole var, jo større 
fare var der for at blive segregeret. Det 
kunne vi ikke kende herude. Vi kunne 
tværtimod se, at vores lokale skoler var 
gode og deres resultaterne var fine. Vi 
ville ikke opretholde en skole som et lo-
kalt kulturcenter på bekostning af børne-
nes læring. Men det har vist sig at kunne 
gå hånd i hånd,” siger Hüttel.

Undersøgelse be- og afkræfter
Et af argumenterne mod små skoler er, at 
de ikke er rentable. I Hedensted er man 
også klar over, at det kræver en bevidst 
finansiering at opretholde landbyernes 
skoler. Blandt andet opererer kommunen 
med en form for basistildeling, som alle 
skoler får, og en tildeling der baseres på 
elever og klasser og ikke kun antallet af 
elever, forklarer Peter Hüttel.

”Hvis man kun giver tilskud pr. elev,  
vil det udsulte de små skoler og så lukker 
de af sig selv. Hvis vi skal have 21 skoler  
i kommunen, er de nødt til at have an-
stændige levevilkår.”

En anden bekymring er den evidens-
baserede fortaler for større skoler, der si-
ger, at børn ikke lærer optimalt i for små 
grupper. Peter Hüttel kender naturligvis 

teorien, men den passer ikke på den vir-
kelighed, han kender fra Hedensted.

”På hver en lille skole er der stor be-
vidsthed om, at der ikke må kunne sæt-
tes spørgsmålstegn ved fagligheden. Det 
har vi altid været meget optaget af og 
derfor udarbejder vi læringsinformatio-
ner for hver skole. Endelig kan vi kan se, 
at de små skoler klarer sig godt.”

De to herrer sidder ekstra ranke i sæ-
det efter, at kommunen for nylig har of-
fentliggjort en undersøgelse, hvor He-
densted på skoleområdet gennemsnitligt 
klarer sig bedre end fire kommuner, man 
sammenligner sig med, hvad angår både 
skolernes økonomi og elevernes faglig-
hed og trivsel. Hverken Hüttel eller Vind 
bruger ordet overraskende om undersø-
gelsens konklusioner, men politikeren 

I Hedensted glæder man 
sig over de mindre skolers 
gode resultater. Ole Vind, 
formand for Udvalget for 
Læring i kommunen bakkes 
billedligt op af administra-
tionens Chef for Læring i 
skolen, Peter Hüttel.

22 plenum – jan 2018

struktur



Hvad er skoleledernes generelle 
holdning til Hedensted kommu-
nes skolepolitik og den decen-
trale struktur?
At man har valgt at bibeholde alle 
skoler giver enorm ro – samtidig 
giver det decentrale plads til, at vi 
kan være forskellige og tage ud
gangspunkt i hver vores lokalom
råde. Det er der brug for. 

Men omvendt kan det decentrale 
ikke stå alene; der er brug for cen
tral styring. Derfor er det også 
godt, at vi har samlende effekter 
som ”Klar til læring”, en rød tråd, 
der definerer syv kompetencer, 
som der arbejdes med fra dagple
jen til barnet bliver 18 år. Program
met er tilgængelig på kommunens 
hjemmeside og kan bruges af både 
professionelle i institutionerne og 
forældre. Det giver enorm styrke til 
den enkelte lærer eller pædagog, 
at alle arbejder med det samme 
fokus. 

Derudover er kommunen med i 
det A.P Møllerfinansierede Pro
gram for læringsledelse med 12 
andre kommuner, hvor vi arbejder 
med data og udvikling af skolerne 
med afsæt i data.

Er der nogle ulemper?
Jeg har svært ved at pege på åben
lyse ulemper. Vi er en relativ stor 
arealmæssig kommune med mange 
skoler, og derfor er vi fysisk spredt 
fra hinanden. Ulempen kunne være, 
at vi kan blive for decentrale og der 
ikke findes noget samlet udtryk for 
Hedensted kommune. Men vi er 
gode til at danne netværk, så jeg 
oplever, at vi står ret samlet. Der 
er stor fokus på at hjælpe hinan
den og være inddragende i dialog 
og sikre eksempelvis økonomi.

Hvordan oplever I samarbejdet 
med forvaltning og politikere?
Vi skriver i vores stillingsopslag, at 
der er en udpræget dialogkultur i 
kommunen. Til samtalerne er der 
mange, der spørger om det nu 
også er reelt. Det oplever jeg virke
lig. Jeg synes, vi har en meget flad 
struktur, og der er direkte adgang 
til medarbejdere hele vejen op til 
kommunaldirektøren. Vores dia
logmøder med politikerne er pris
værdige og konstruktive og jeg for
nemmer god opbakning derfra. 

Hvordan har I som ledere forholdt 
jer til ekspertudsagn om, at der 
ikke kan opnås optimal læring i 
klasser med meget få elever?
Det har været en stålsat politisk 
udmelding, at der ikke nedlægges 
skoler, så at sætte spørgsmålstegn 
på den måde har ikke været et 
tema. Vi har mere fokus på at sikre 
de bedste betingelser og på at af
levere og videregive eleverne så 
dygtige, som de kan blive. 

Derfor er der også et tæt sam
arbejde mellem grundskolen og  
fødeskolen. Vi låner og køber vejle
dere hos hinanden. Det giver ind
sigt i hinandens mål og udfordrin
ger og det kan give fælles mål og 
fælles indretning. Derfor bliver det 
heller ikke specielt de små eller 
specielt de store, der er udfordret. 
De enkelte udfordringer bliver ikke 
afhængige af skolernes størrelse. 

Hvordan håndteres det faldende 
børnetal? 
Vi har haft det oppe på et tidligere 
skoleledermøde for et par år siden, 
hvor vi skulle tænke kreativt i for
hold til udsigten til at gå ned i elev
tal. Siden da, er der flere steder i 
kommunen blevet etableret et tæt
tere samarbejde mellem børne
have og skole, en udvidet helheds
tænkning. Men drøftelserne af det 
faldende børnetal kommer helt 
sikkert på dagsordenen igen.

Hvilke konkrete ambitioner, håb 
eller generelle forventninger har 
skolelederne i Hedensted for 
fremtiden?
Vi håber, at ansvar, dialog og ud
vikling fortsat bliver det, vi arbej
der ud fra. Og meget gerne, at vi 
engang imellem kommer på land
kortet. Fordi vi tør gøre noget an
derledes og vi er anderledes. Det 
er anderledes, at man har valgt at 
fastholde de små skoler og de små 
bysamfund. Det kan ses som en 
modreaktion på de generelle sam
menlægninger og centralisering. Vi 
kigger på både de kvantitative og 
kvalitative data. Vi kigger på udvik
ling og ikke størrelse. Det handler 
ikke kun om hardcore tal. Måske 
har vi været foran?

FORSKELLIGHED UD 
FRA EN FÆLLES RAMME
Lone Broch Hansen, skoleleder på Tørring skole, lokalformand og  
leder-TR i Hedensted kommune har følgende kommentarer til kom-
munens valg af skolestruktur:

antyder alligevel, at det er lidt af et 
drømmeresultat.

”Vi kniber da os selv i armen over, at 
det ser så fint ud. Ikke mindst når vi er 
blevet tudet ørerne fulde af, at hvis vi 
skal have økonomi i skolevæsenet, så 
skal der lægges skoler ned. Vi synes så-
dan set, at vi har bevist det modsatte.”

Ole Vind tror på, at det sagtens kan 
være de små lokale enheder, der vækker 
en særlig motivation: ”Jeg tror, bevidst-
hede om at man er lille skaber en driv-
kraft og en eksistensberettigelse. Der er 
en stolthed og vilje til at vise, at man kan 
klare det og som skole levere dygtige ele-
ver videre. Det er ligesom os som kom-
mune.” 

Dialog frem for dokument
Andre steder i landet, hvor man har valgt 
at bevare de små skoler, har man til gen-
gæld sammenlagt ledelserne. Den mel-
lemløsning har man heller ikke ønsket i 
Hedensted, forklarer Peter Hüttel, fordi 
det, at hver enkelt skole har sin egen le-
delse, styrker selvstændigheden og be-
holder beslutningskompetencen lokalt. 
Og fra forvaltningens side holder man  
sig i det hele taget bevidst tilbagetrukket, 
siger han.

”Vi har så få retningslinjer og regler 
som muligt og har ikke skrevet alt muligt 
ned. Når man har en ledelse og besty-
relse, så er man også nødt til at give dem 
noget at lede og bestyre, ellers er der  
ingen grund til at have dem. Vi tror på, 
at det giver lederne et ansvar, der gerne 
skulle give merværdi tilbage til stedet.” 

Når forvaltningen endelig involverer 
sig, er den direkte facon foretrukken og 
Vind og Hüttel tager hellere taletøjet i 
brug end computertasterne. Så inviterer 
de sig selv på kaffe, og som de siger: 
”Det giver meget mere at sidde overfor 
hinanden”. 

”Når man begynder at skrive frem og 
tilbage, kan man hurtigt grave grøfter.  
Vi er jo på et område, der nemt kan 
blive splittet i dem og os, men jeg ople-
ver, at der her i kommunen er en gen-
nemgående vi-følelse.”, siger Hüttel.

Forvaltningschefen vurderer, at admi-
nistrationen nok bruger lidt mere tid på 
individuel dialog på grund af de ledere, 
der sidder alene ude på de mindre sko-
ler. Som en del af forvaltningsstrukturen 
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mødes lederne af hver enkelt af de 21 
skoler to-tre gange om året med en af 
kommunens konsulenter og taler om 
målsætninger og resultater. Derudover 
er det praksis, at de politiske udvalg har 
en direkte dialog med skole- og børneha-
vebestyrelser. Et element, som Ole Vind 
tillægger stor værdi.

”Når vi lige lærer de nye bestyrelser,  
at det er et dialogmøde og ikke et vælger-
møde, de er til, så kan man virkelig dis-
kutere konkrete tiltag og prioriteringer 
på en meget konstruktiv måde. Jeg synes, 
vi har en meget kvalificeret dialog. Det  
giver også en øget forståelse at høre det 
direkte fra os politikere fremfor fra en 
skoleleder, der videreformidler informa-
tioner fra forvaltningen, som igen har 
dem fra os,” siger Ole Vind.

Udvidet lederopgave tiltrækker unge
Den decentrale tilgang har den naturlige 
konsekvens at mange beslutninger er lagt 
ud til de enkelte skoleledere. Skolerne 
skal ikke ligne hinanden, men i stedet 
udvikle sig i det lokalsamfund, de er en 
del af. Det betyder også, at skolelederne 
har en udvidet opgave, forklarer Ole Vind. 

”De er ikke bare ledere af skolens indre 
liv, de er også nødt til at være synlige og 
aktive i det ydre liv i lokalsamfundet. De 
har en opgave i at åbne skolen op, skabe 
synlighed og være medinddragende.” 

Det er ingen hemmelighed – det står  
direkte i stillingsopslaget, fortæller Peter 
Hüttel: ”Når vi ansætter ledere i de små 
skoler, forventer vi, at skolelederen bi-
drager og er en central aktør i lokalsam-

fundet. Så hvis man er den type leder, 
der helst vil sidde bag sit skrivebord og 
administrere, så er det ikke de stillinger, 
man skal søge,” siger forvaltningschefen 
med et smil.

 Ifølge Hüttel har kommunen ikke be-
svær med at tiltrække ledere, måske 
netop af den årsag. Og en stor andel er 
unge, der i Hedensted søger deres første 
lederstilling og som gennem de små sko-
lers nære ledelse og udvidede beføjelser 
hurtigt erhverver sig bred erfaring og  
bliver attraktive i større sammenhænge.

”Vi oplever, at mange bruger de små 
skoler som et springbræt, og at det er en 
god måde at starte som leder på. Det kan 
måske være lidt træls, når folk søger vi-
dere, men omvendt er det godt at kunne 
tiltrække nogle unge, talentfulde ledere, 
der kan gøre tingene på nye måder,” si-
ger Peter Hüttel.

Hold kursen gennem krisen
Men ikke alt er lykke og fromme i Heden-
sted. Den ydre og stigende urbane virke-
lighed maser sig på og sætter pres på 
både institutioner og intentioner. Et fal-
dende børnetal ligger ud over selv nok så 
kreative strategiers direkte påvirknings-
sfære. Tidligere var der 600 børn pr. år-
gang, seneste registrering viste 450, og 
det kan mærkes. Godt nok tyder det på, 
at der for første gang i årevis er en stig-
ning på vej, men stigningen er kun svag, 
og der er stadig bekymring at spore.

”Vi er hæmmet af faldende børnetal. 
Det er et efterslæb fra finanskrisen og en 
konsekvens af de få firserforældre (foræl-

dre født i 1980’erne, red.), hvis børn skal 
til at begynde i skole, så der bliver færre 
elever,” siger Ole Vind.

Det betyder, at man nogle steder er 
nødt til at tænke anderledes organisato-
risk i forhold til at tilrette undervisnin-
gen. Det kan være at samlæse nogle klas-
ser, forklarer Peter Hüttel, og fremhæver 
den positive konsekvens det får i form af 
større sociale grupper. 

Forvaltningschefen er i det hele taget 
fortrøstningsfuld og imponeret over den 
omstillingsevne, ledere og lærere hidtil 
har vist, når elevtallet er dalet. For ham 
vidner det om stor ansvarsfølelse for det 
sted, de arbejder, og det bekræfter kom-
munens overordnede tilgang. Også Ole 
Vind har optimismen tæt under huden. 
Lukning af skoler er ikke et tema, og selv 
ikke når han bliver spurgt, vil han sætte 
en nedre grænse for antallet af elever. 
Tværtimod er vejen frem en fastholdelse 
af kursen.  

”Vi skal mere af den vej, for det er det, 
der gør os anderledes end alle andre. Vi 
kan eksempelvis i arbejde på, at når man 
fremover tildeles dagpleje, er den inden 
for det skoledistrikt, man hører til. Det er 
mit klare indtryk, at der er en udbredt 
forståelse blandt forældrene af, at hvis 
ikke man støtter op om den lokale skole, 
så er den der ikke. Vi skal blive ved med 
at stramme det net, så børnene kommer 
i den skole, hvor de dybest set helst vil,” 
pointerer han. 

Peter Rewers er journalist

Jeg tror, vi arbejder mere dialog-
baseret end så mange andre, men 

vores decentrale struktur har ikke skabt 
et øget servicebehov. Var vi en større 
kommune, havde vi nok bare siddet og 
skrevet noget mere.
Peter Hüttel, Chef for Læring for skolen i Hedensted kommune
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Waterlogic drikkevandskøler
- et vigtigt værktøj til en sundere livsstil.

Færre sygedage

Mere produktiv

Vandet bliver 
lettere tilgængelig

Mindre stress

Skån miljøet

Hvorfor er der behov for 
drikkevandskølere på skolerne?

-Det bliver mere fristende at drikke vand.
-Vandet bliver lettere tilgængelig.
-Reducerer behovet for sukkerholdige drikke.
-Vandet er rent,koldt & frisk.

Hvad gør en Waterlogic 
drikkevandskøler for jer?

Tænk grønt, tænk Waterlogic
drikkevandskølere
1 liter vand tappet fra den danske hane giver 
op til 2000 gange mindre CO2 fremfor 1 liter 
fl askevand. CO2-udslippet fra 1 liter kildevand 
(købt på 2 halvliters vandfl asker) svarer til 
CO2-udslippet fra at køre 1 km i en bil.

CO2 udslippet fra det danske forbrug 
af fl askevand (inkl. produktion af 
plastikemballagen) er over 25 millioner kilo. 
Det svarer til at alle Danmarks 2,3 mio. biler 
kørte 94 km hver dag.

Hos Waterlogic oplever vi en høj efterspørgsel 
på drikkevandskølere, der kan klare kapaciteten 
til skolerne og denne efterspørgsel kan vi med 
garanti tilfredsstille.
Waterlogic er Danmarks største leverandør 
af drikkevandskølere.

Drikkevandskølere tilpasset til
skoler og SFO

Ved brug af koden ’Plenum’ ved 
henvendelse, får du 1 kasse drikkedunke 
gratis, når du lejer eller køber en 
drikkevandskøler hos os.

Post@waterlogic.dk
+45 70 23 80 55
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plastikemballagen) er over 25 millioner kilo. 
Det svarer til at alle Danmarks 2,3 mio. biler 
kørte 94 km hver dag.

Hos Waterlogic oplever vi en høj efterspørgsel 
på drikkevandskølere, der kan klare kapaciteten 
til skolerne og denne efterspørgsel kan vi med 
garanti tilfredsstille.
Waterlogic er Danmarks største leverandør 
af drikkevandskølere.

Drikkevandskølere tilpasset til
skoler og SFO

Ved brug af koden ’Plenum’ ved 
henvendelse, får du 1 kasse drikkedunke 
gratis, når du lejer eller køber en 
drikkevandskøler hos os.

Post@waterlogic.dk
+45 70 23 80 55

Skoleannonce.indd   1 18/01/2018   08.04



 Nordsjælland langs Øresund 
er kendt for, at det er her, de højere so-
cialklasser holder til. Det ser man fx i 
Kokkedal-området på kanten mellem 
Fredensborg og Hørsholm, hvor der er 
mange flotte parcelhuse. Men her er også 
betonbyggeri med resursesvage familier 
og af anden etnisk baggrund. 

Det skoledistrikt, Plenum besøger, er  
et blandet område. Resultatet af en udflyt-
ning fra København i 70’erne og 80’erne, 
hvor to skoler blev opført klods op ad hin-
anden på en bar mark med samlet over 
2000 elever. Siden er børnetallet faldet,  
og efter tvillingeskolerne i 2011 blev lagt 
sammen til det, der i dag er Kokkedal 

Skole, går der nu 735 elever inklusiv en 
specialklasserække med 40 elever.

”Vi har et, som jeg plejer at kalde det, 
skønt sammensat elevgrundlag med 30-
35 % børn fra op til 20 forskellige lande, 
og så har vi en del børn og familier – også 
med dansk baggrund – der er socialt ud-
fordret. Så ser vi på sammensætningen  
af elevgrundlaget alene, har vi en spæn-
dende og ind imellem krævende opgave”, 
siger skoleleder Kirsten Birkving. 

Det faktum, at der er frit skolevalg og af-
standen til naboskolerne er kort, benytter 
en del resursestærke middelklassefamilier 
sig af. Det betyder, at skolen pt. kun har 
60-65 % af de elever, de kunne få fra deres 

KARRIERE 
SKIFT
DET SÆRLIGE TEACH FIRST MERITPROGRAM GØR DET MULIGT FOR 

UNIVERSITETS UDDANNEDE AT PRØVE KRÆFTER MED LÆRERGERNINGEN. 

SAMTIDIG HJÆLPER DET SKOLERNE MED AT SKAFFE KVALIFICEREDE 

LÆRERE INDEN FOR BESTEMTE FAG

Af Michael Diepeveen  •  Foto Jacob Nielsen

TEACH FIRST 
  

Kokkedal Skole er en af de for tiden 
50 skoler, som er partnere i Teach 
First Danmark. Her har man siden 
2005 efteruddannet bachelorer og 
kandidater til at undervise i danske 
folkeskoler. Teach First opererer pri
mært i hovedstadsområdet, men er 
for nylig også startet op i Kalundborg 
Kommune, og ambitionen er, at til
buddet skal være landsdækkende.

  De seneste tre år er der udvalgt 
105 kandidater af over 10 gange så 
mange kvalificerede ansøgere. De 
stærkeste profiler inviteres til optagel
sesdage, hvor de testes og udvælges i 
samråd med erfarne skolefolk. Heref
ter kan skolerne invitere kandidaterne 
til samtale via åbne stillingsopslag.

 Teach First bistår de deltagende 
skoler med at finde lærere til efter
spurgte fag og har fokus på skoler 
med et socioøkonomisk blandet 
elevgrundlag. Det stiller store krav til 
kandidaterne, som sideløbende med 
deres undervisning i fuldt skema på 
skolerne skal gennemføre en særligt 
tilrettelagt meritlæreruddannelse, 
hvor de opnår undervisningskompe
tence i tre fag. Alle kandidater får 
også en personlig lærerfaglig men
tor, som er en erfaren lærer.

 Samlet set et hårdt forløb, men al
ligevel er succesraten høj: Af første 
årgang på 30 kandidater, der startede 
sommeren 2015, har 25 valgt at for
sætte som lærere på deres skoler ef
ter at have gennemført programmet, 
mens to er på barsel og andre har 
fundet job på bl.a. en efterskole og i 
Undervisningsministeriet. 

Teach First er en nonprofit organi
sation, som ikke skal give overskud, 
men samarbejder med bl.a. folkesko
ler, kommuner og uddannelsesinsti
tutioner om at give alle børn mulig
hed for en god uddannelse  uanset 
social baggrund. Finansieringen sker 
bl.a. via fonde, mens de deltagende 
skoler betaler 27.000 kr. om året i to 
år pr. kandidat ud over lønnen.

Læs mere på www.teachfirst.dk/partnerskole
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optageområde. Det giver en knapt så ho-
mogen sammensætning af skolens klas-
ser, som man kunne ønske sig. Og derfor 
har skolen arbejdet målrettet med at sam-
mensætte ’bæredygtige klasser’, hvor 
man blander eleverne, så de løfter hinan-
den bedst muligt. 

”Vi har haft et problem med elevflugt  
i 6.-7. kl., hvor forældrene ville have hø-
jere faglighed og flyttede dem til privat-
skole eller andre skoler. Men det har vi 
bremset. Det var provokerende, når vi 
har så mange dygtige folk, der arbejder 
hårdt på at sikre fagligheden. Så vi tog 
bolden op, vi mente ikke det kunne være 
rigtigt, at vi skulle vælges fra – og satte os 
det mål at holde på vores elever”, siger 
skolelederen.

At det er lykkedes bekræftes af skolens 
registreringer og ikke mindst af en ny 
rapport1 fra VIVE (Det Nationale Forsk-
nings- og Analysecenter for Velfærd), 
hvor Kokkedal Skole karaktermæssigt 
klarer sig bedst af alle skolerne i hoved-
stadsregionen.

”Undersøgelsen dykker ned i 12-14  
parametre for, hvordan skolerne arbej-

der med at løfte deres elever fagligt.  
Og vi ser, at vores bestræbelser på at 
skabe stærke, bæredygtige klasser vir-
ker. Vi arbejder bl.a. med indstillingen 
til læring, og at vores elever opbygger  
et mindset, hvor de træner sig i at være 
vedholdende, sige ja til udfordringer  
og gøre en ekstra indsats. Og så satser  
vi ekstra på naturfag og science”, for-
tæller Kirsten Birkving.

Alternativ rekruttering
I forbindelse med målet om at løfte faglig-
heden, har skolen indgået i et samarbejde 
med Teach First Danmark, der rekrut-
terer lærertalenter blandt universitets-
kandidater, som har forudsætninger for 
at blive dygtige lærere. Skolen investerer 
dermed i, at unge med andre uddannel-
ser kan videreuddanne sig til lærere i fol-
keskolen mens de bliver ansat i en fuld-
tidsstilling. 

”Vores tilgang til at øge fagligheden på 
skolen stemmer overens med de princip-
per, der ligger til grund for Teach Firsts 
program for deres kandidater. De starter 
jo med at tage de allerbedste blandt de 

EN RUTSJEBANETUR

Plenum har mødt en af Teach First kan
didaterne, der er på vej i sit toårige for
løb på Kokkedal Skole. Oven i en uddan
nelse som civilingeniør med speciale i 
Matematisk Modellering fra DTU, er 
Sophia Bardenfleth nu på vej til at få en 
læreruddannelse med linjefagene mate
matik, fysik/kemi og natur/teknologi.

Hun har i sin studietid bl.a. haft stu
denterarbejde på Experimentarium.  
Det har interesseret hende at kunne for
midle den viden, hun har studeret mere 
teoretisk til et basaltpraktisk niveau til 
børn og unge. Nu er det folkeskoleele
verne, det gælder, og når det går godt, 
er det det bedste i verden…

”Jeg får masser af bekræftelse og op
muntringer fra forældre, elever og kolle
ger. Men det er også svært at leve op til 
de høje forventninger, man mødes med, 
når ens arbejde indebærer at danne og 
uddanne folks guldklumper. Der er pres 
på, og man undgår ikke at begå fejl”,  
siger Sophia Bardenfleth. 

 Det rammer personligt. At ikke gøre 
det godt nok, ikke være god nok. Men 
succeserne og at opleve virkelig at 
kunne gøre en forskel fylder heldigvis 
mest, og det er man gode til at støtte 
hinanden i på aftenmøderne med de 
andre kandidater på tværs af Teach 
First skolerne i forbindelse med ud
dannelsen – og den opfølgning, der  
løbende er med de eksterne mentorer.

 ”Det er rutsjebanetur. Fantastisk og 
lidt skræmmende. Jeg vidste godt, at 
det ville være udfordrende at være læ
rer. Man investerer rigtig meget af sig 
selv, men får til gengæld også rigtig 
meget tilbage, og det gør mig glad”,  
siger Sophia Bardenfleth, der ikke er 
bange for at sætte sig selv på spil. 

I 5. kl. blev et væddemål, om eleverne 
kunne lære en række sætninger udenad 
på engelsk inden jul, vundet af eleverne, 
og hun måtte spise en habanero chili og 
derefter hoppe i iskoldt vand. Ud over at 
læringsmålet blev nået, har det givet 
kæmpe respekt blandt elever og foræl
dre. Hvad næste gimmick skal være er 
uvist, men sikkert er det: Sophia bliver 
som lærer på Kokkedal Skole.

... vi tog bolden op, vi mente ikke det 
kunne være rigtigt, at vi skulle vælges fra 

– og satte os det mål at holde på vores elever.
Skoleleder Kirsten Birkving, Kokkedal Skole 
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ansøgere, der er – og grundlaget er aka-
demikere, alle med meget høje karakte-
rer. I udvælgelsen lægges der også stor 
vægt på kandidaternes evner til at for-
midle og kunne håndtere de udfordrin-
ger, der kan være i at undervise”, fortæl-
ler Kirsten Birkving.

Skolen meldte sig til programmet af 
flere grunde. Dels fordi skolen i forvejen 
satser på at tiltrække de dygtige elever og 
undervisere og søger opbygge en kultur 
med motivation og talentudvikling. Dels 
fordi Teach First bygger på grundig re-
search og dialog med kandidaterne om, 
hvad de vil og støtter dem gennem hele 
forløbet gennem en mentorordning med 
erfarne undervisere.

Fra starten søger Teach First kandida-
terne job på skolerne på lige fod med an-
dre lærere. Skolen nedsætter et ansættel-
sesudvalg og interviewer dem grundigt, 
som de gør med alle andre, de ansætter. 
Over de sidste tre år har der på Kokkedal 
skole været tilknyttet otte Teach First 
kandidater, hvor den første gruppe er 
færdiguddannet og to fortsat er fastansat 
som lærere på skolen.

Selv om en kandidat af andre grunde er 
flyttet til et andet sted i landet og en an-
den relativt hurtigt fandt ud af, at det ikke 

var det rigtige for ham, fungerer program-
met. For det gælder jo også de almindeligt 
nyuddannede lærere, at ikke alle har det 
lige let med at møde virkeligheden. Til-
bage er der lige nu fire topmotiverede 
kandidater på vej gennem meritforløbet.

”Når Teach First udvælger kandida-
terne, spørger de forinden skolerne, 
hvad det er, vi har brug for. Og for os er 
det vigtigt, at vi kan få hjælp til at rekrut-
tere lærere til fagområder, hvor det er 
svært at finde folk. Allerede fra starten 
fik vi kandidater til fysik/kemi, science-
fag, geografi, biologi og matematik. Her 
har vi haft et fagligt hul, som de fylder 
rigtigt fint ud”, siger Kirsten Birkving.

”Det er talentfulde folk, som allerede i 
samtalerne skiller sig ud. Det går igen, at 
de siger, at de gerne vil arbejde et sted, 
hvor de gør en forskel. De har taget en 
lang, videregående uddannelse, men er 
også ofte engageret i mange aktiviteter,  
frivilligt arbejde mv. Og så er de tydeligvis 
parate til et karriereskift, også selv om det 
betyder, at de vil gå ned i løn”, supplerer 
Ole Andersen, der er sciencelærer og ta-
lentvejleder på Kokkedal Skole. 

Han sidder i skolens MED-udvalg og 
hans arbejde med talentvejledning hand-
ler om skolens særlige fokus på at stimu-

Vores Teach First 
kandidater dækker 

nogle fag, hvor det er pænt 
hårdt at være lærer.
Sciencelærer og talentvejleder Ole Andersen, Kokkedal Skole
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ET GODT SUPPLEMENT 

Anders Balle, der var 
formand for Skole
leder forenin gen 
200714, er tilknyttet 
Teach First Danmark 
som konsulent for 
bl.a. at skabe kontakt 
til skoler og kommu
ner, der kunne være 

interesseret i at deltage i programmet. Han 
har engageret sig i arbejdet, fordi han fortsat 
gerne ser, at folkeskolen er et attraktivt tilbud 
for alle forældres børn – med de bedste tilbud 
og de dygtigste lærere.

 ”Vi skal gøre det attraktivt for flere af de 
dygtigste unge at vælge lærergerningen til. 
For desværre er det fortsat for få, der ønsker 
at blive lærere, og frafaldet på læreruddan
nelserne har de sidste år været højt. Det  
kan godt give indtryk af, at alle og enhver kan 
blive lærer. Det er helt forkert, ud over at det 
er en stor skam. At være lærer er et af de vig
tigste job i Danmark”.

”At vi har en stærk folkeskole og mange dyg
tige lærere, er helt afgørende for, at vores børn 
får muligheden for en god uddannelse og der
med muligheden for at forme deres eget liv. 
Folkeskolen er afgørende for vores selvforstå
else tidligt i livet. Og de lærere vi møder i sko
len er den absolut vigtigste faktor for, hvad vi 
får ud af skolen. Det er derfor vi skatter vores 
lærere så højt”, siger han. 

 Anders Balle ser derfor Teach First Dan
mark som en mulighed for skabe mere pre
stige om lærergerningen. Med programmet 
rekrutteres lærere med både en stærk faglig
hed og tydelig motivation for at undervise 
som et supplement til den almindelige lærer
uddannelse. 

”I en situation med lærermangel og mang
lende status i lærerfaget, ser jeg det som et 
godt tilbud til folkeskolen, at vi kan levere de
dikerede og fagligt stærke lærere. Jeg får 
mange meldinger fra de deltagende skoler, at 
det er løft for skolen at have vores kandidater 
ansat. De har noget særligt at byde på og øn
sker at gøre en forskel – og jeg synes det er et 
godt program vi tilbyder. Hvor alt fra udvæl
gelse, løbende opfølgning til regulær ansæt
telse bliver taget seriøst”.

 Anders Balle peger på, at den erfaring, man 
udvikler som lærer, kan bruges overalt i sam
fundet. Det tror han også er nødvendigt, hvis 
man skal gøre sig håb om at få flere af de dyg
tigste i en generation til at vælge lærergernin
gen til.  At blive lærer er noget, man bør stræbe 
efter, men ikke nødvendigvis forblive et helt ar
bejdsliv. Og det perspektiv er også tænkt ind i 
Teach First konceptet. 

 ”Målet er primært at skaffe dygtige under
visere til skolerne. Men vi er også bevidste 
om, at de kompetencer, de udvikler, kan føre 
til arbejde på andre niveauer, fx i forvaltnin
gen, i det private eller som iværksættere. Ja, 
nogen af dem kan blive fremtidens ledere”, 
siger han.

Ring Anders Balle på 51 17 19 04 eller skriv til  
skole@teachfirst.dk

lere de bedste 10-15 % elever af en år-
gang, som har lysten og viljen til at 
yde en ekstra indsats. Elever for 
hvem læringsmiljøet afgørende, og 
hvor Teach First lærernes høje faglige 
niveau kan udfordre denne gruppe 
børn og løfte resten af klassen også.

Fin vekselvirkning
Alle Teach First-kandidater har næ-
sten fuldt skema ved siden af deres  
to års merituddannelse på Metropol. 
Så studiet fyldes ind i eftermiddage, 
aftener og weekender. Det er hårdt, 
men holder man til det, er man til 
gengæld sikret fastansættelse. Kok-
kedal Skole har som nævnt primært 
kandidater med naturvidenskabelig 
baggrund, men der er også andre 
med andre uddannelsesbaggrunde, 
fx er den senest ankomne jurist. 

”Hun har måske ikke fagligt set de 
mest relevante forudsætninger. Men 
som de andre kører hun på og er hur-
tigt kommet efter det, og så er hun 
ekstrem god til at organisere. Det er  
jo også en del af skolelivet at lave ske-
maer, gennemføre møder, følge op 
etc. Dertil kommer, at vores Teach 
First kandidater er rigtige gode til at 
lære. De går hurtigt ind i teamene og 
er en ressource. De er igen meget mo-
tiverede og tager fra med det samme. 
Det giver jo altid respekt”, siger Kir-
sten Birkving.

”Vores Teach First kandidater 
dækker nogle fag, hvor det er pænt 
hårdt at være lærer. Og hvis ikke det 
at undervise, deltage i skolens liv i 
og at efteruddanne sig kommer til  
at køre, magter de det ikke. Flere af 
dem har sagt, at det er noget af det 
hårdeste, de har prøvet. Men deres 
tilgang er præget af gejst og en tro 
på sig selv”, og så prøver vi at give 
dem noget luft ved fx eksaminerne”, 
siger Ole Andersen.

I organisationsverdenen er der er 
nogle bekymringer over, at meritlæ-

reruddannelsen kun tager to år, mens 
det tager fire år at blive lærer. Det kan 
give nogle forbehold i retning af, at 
man på den måde underminerer de 
almindelige krav til uddannelsesbag-
grund og -længde. Men hvad siger læ-
rergruppen på Kokkedal Skole til de-
res nye kollegaer?

”Der er ingen tvivl om, at alle nye  
i jobbet er på overarbejde. Lærings-
kurven i starten er stejl. Og der går jo 
altid noget tid, før man ved, hvordan 
tingene fungerer og kan stå på egne 
ben. Men det er mit indtryk, at folk 
over tid ikke tænker på de forskelle, 
der kan være mellem lærere med  
den ene eller anden uddannelsesbag-
grund, ligesom jeg oplever, at vi hos 
os ikke længere fokuserer på forskel-
len mellem lærere og pædagoger”,  
siger Kirsten Birkving.

Hun er glad for, at de faglige orga-
nisationer – herunder Skolelederfor-
eningen – anerkender, at de meritud-
dannede lærere kan være et godt 
supplement til de almindeligt uddan-
nede lærere. Det gælder ikke mindst 
kandidaterne fra Teach First, der 
som udgangspunkt har et højt fagligt 
niveau. 

”De står stærkt i deres fag. Til gen-
gæld ved lærerne fra seminariet mere 
om pædagogik og psykologi. Og selv 
om der er for lidt praktik i en almin-
delig læreruddannelse, har Teach 
First kandidaterne kun fem ugers 
praktik. Til gengæld har de deres 
egen, personlige mentor, der følger 
dem på vej, er med dem i undervis-
ningen hver 14. dag og her kombi-
nerer teoretisk viden og praktisk  
er faring. Alt i alt synes jeg de kom -
pli menterer hinanden godt”, slutter  
Kirsten Birkving. 

Note 

1  Karakter- og prøveeffekter i de danske  
folkeskoler 2014-16, VIVE 2017
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ny overenskomst

 De nye offentlige overens-
komster skal gerne være indgået i løbet  
af de næste måneder, så de er klar til at 
træde i kraft pr. april 2018. Forhandlin-
gerne er da også i fuld gang – de foregår 
blot mest under overfladen med sonde-
ringer, møder, modeller og beregninger. 

Så man kan håbe, at det tøbrud, der 
som regel følger med foråret, vil betyde, 
at store del af dødvægten smelter af, så 
man undgår et nyt Titanic. Men som ud-
gangspunkt blæser der kølige vinde. 

Finansministeriet har – godt hjulpet af  
DI – meldt, at de statsansatte i de seneste 
overenskomstrunder allerede har fået for 
meget i løn i forhold til lønudviklingen på 
det private arbejdsmarked, og at OK’18 
derfor bør bruges til at regulere lønnen 
nedad. 

En påstand, der er afvist af arbejdsta-
gerne, da billedet ikke overraskende af-
hænger af, hvordan man regner. Det er 
rigtigt, at de statslige lønninger i årene 
2008-10 voksede hurtigere end de pri-
vate. Men fra 2011 og frem har den stats-
lige lønudvikling været lavere end den 
private. Så, det …

Med forsøg på reduktion af betalt fro-
kostpause og andre kutyme-rettigheder 
er det meldinger, som smitter af på for-
handlingsklimaet. Og de berører det ikke 
kun statsansatte, men alle offentligt an-
satte, da økonomi og overenskomstforny-
else koordineres mellem KL, Regionerne 
og Finansmisteriet.  

Klimaforandringer
Keep cool er altså et motto for begge par-
ter og noget fodkoldt er der i skrivende 

stund også på LC/KL-området, der som 
bekendt primært gælder lærernes ar-
bejdsvilkår – det er simpelthen den stør-
ste hurdle på det kommunale overens-
komstområde. 

Det er det konkret for lærergruppen, 
men for også de andre organisationer, da 
en samlet fagbevægelse har indgået en 
aftale om først at indgå i direkte forhand-
linger, når Danmarks Lærerforening har 
haft mulighed for at komme i reelle for-
handlinger omkring lærernes arbejdstid.

Det gælder også Skolelederforeningen, 
som 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. 

Skoleledernes formand Claus Hjortdal 
har i den forbindelse udtalt: ”Vi opfordrer 
meget kraftigt parterne til at finde sam-
men og få afløst L 409 af en reel overens-
komst. Vi har brug for, at der er ro på 
området, og at det er overenskomstdæk-
ket på samme måde som alle andre ar-
bejdspladser/områder”.  

Muligheden for en ny konflikt ligger  
forude som et massivt isbjerg, og meldin-
gerne fra broen er pt. meget usikre. Der  
er drøftelser i gang mellem LC/DLF og KL 
om lærernes arbejdstid, men intet kon-
kret endnu. Så vi er forhåbentlig på vej 
væk fra en ny istid, idet man vel heller 
ikke skal ønske sig klimaforandringer, 
hvor alt smelter bort med uhåndterbare 
vandmængder?

På vej syd-sydvest
Skolelederforeningen koncentrerer sig 
selvfølgelig om sine medlemmers leder-

vilkår. Vores fokus nævnt i overordnede 
vendinger er: centrale lønforbedringer, 
fornøden ledelseskraft, bedre afskedsbe-
skyttelse, bedre vilkår i forbindelse med 
efter- og videreuddannelse m.m. 

I forhold til vores egne overenskomster 
på det kommunale, regionale og statslige 
område er der udvekslet krav på de tre 
aftaleområder. Fra arbejdsgiverne er der 
således overgivet en række OK’18-krav, 
som der er sendt særskilt orientering om 
til foreningens lokale formænd/leder-TR.

Skoleledernes formand har udtalt: ”Vi 
håber selvfølgelig på vores område, at ar-
bejdsgiverne vil se venligt på skoleleder-
nes muligheder for at drive skole. Det er 
altafgørende, at vores vilkår er i orden, 
for at vi kan levere de resultater, som po-
litikerne ønsker. Og det forventer vi, at  
vi kommer i en fornuftig dialog om”. 

KL, de andre arbejdsgiverparter og 
Skolelederforeningen har et fælles ansvar 
for, at lederoverenskomsten afspejler 
den virkelighed, som skolelederne agerer 
i. Skoleledernes rolle i folkeskolen, både 
for øverste leder og mellemledere, har 
gennemgået og gennemgår fremadrettet 
en kæmpe udvikling. 

Lovgivning om lærernes arbejdstid, 
strukturændringer, skolereformen og an-
dre reformer har drastisk øget skoleledel-
sens ansvar, opgaver og beføjelser. Uden 
den fornødne ledelseskraft og fornuftige 
ledelsesvilkår sejler skibene ikke. Med el-
ler uden isbjerge. 

Michael Diepeveen er redaktør

KUN CA. 10 % AF ISBJERGENE STIKKER OP OVER VANDET. SÅDAN ER DET OGSÅ 

LIGE NU MED OK’18-FORHANDLINGERNE: IKKE SÆRLIGT MEGET ER SYNLIGT FOR 

ØJET, OG DER STIKKER MEGET NEDENUNDER

Af Michael Diepeveen • Illustration Datagraf

VEJRUDSIGT OK’18
LEDEROVERENSKOMSTEN
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 Skolelederforeningen er på mange måder en stands-
forening eller klub for ledere i folkeskolen. Her samles og mødes 
man med ligestillede. Men den er mere end det – nemlig en fag-
forening, der varetager medlemmernes interesser og søger at sikre 
de bedste løn- og arbejdsvilkår.

Foreningen er meget homogen ved udelukkende at have ledere i 
folkeskolen som medlemmer, men på anden side er der både øver-
ste ledere og mellemledere, man arbejder på meget store og relativt 
små skoler, og der er en spredning i køn, alder og geografi.

Plenum har spurgt 10 af vores ca. 3700 medlemmer. Deltagerne 
er tilfældigt udvalgt og alle er stillet spørgsmålet: Hvorfor er du 
medlem af Skolelederforeningen? Vi har også bedt om eksempler 
på, hvad de bruger foreningen til, og hvor der er plads til forbed-
ringer. For som forening kan vi altid blive bedre, og hvad er mere 
nærliggende end at høre medlemmerne selv? Endelig har vi bedt 
om at give foreningen en karakter på en skala fra 1-5. 

Torben Svane Christensen er freelancejournalist

NÆSTEN 99 % AF LEDERNE I FOLKESKOLEN ER 

MEDLEM AF SKOLELEDERFORENINGEN, SÅ DET 

KAN MAN KALDE ET NATURLIGT VALG. MEN 

HVORFOR ER MAN MEDLEM, OG HVORDAN 

OPLEVES MEDLEMSKABET? 

Af Torben Svane Christensen  •  Foto privat
Tim Krat

– 38 ÅR ·  NATURCENTERLEDER  –
Roskilde

Som naturcenterleder er det vigtigt at 
have et godt samarbejde på tværs af de 
lokale skoler og ledelser. Skolelederfor-
eningen er både en solid og god fagfor-
ening og et godt forum for faglig sparring 
og netværk. 

Konkret har lokalformanden været 
utrolig god til at hjælpe mig med at blive 
indplaceret lønmæssigt rigtigt. Jeg op-
lever et stort engagement og lyst til at 
hjælpe fra vores lokale afdeling. Med 
kommende sociale og faglige arrange-
menter glæder jeg mig til at lære flere af 
mine lederkollegaer bedre at kende og 
derved få udvidet mit lokale netværk. 

Der er ikke meget fokus på de ledende 
konsulenter, der er medlem af forenin-
gen. Nogle gange kan det være svært at 
vide, hvor meget man kan deltage i mø-
der og arrangementer, når man er en del 
af forvaltningen. 

Det kunne være spændende at sætte 
fokus på ”de andre medlemmer” i en ud-
gave af Plenum, eller hvis der blev lavet 
et fagligt arrangement for forvaltnings-
konsulenter.

HVORFOR ER DU 
MEDLEM AF SKOLE-

LEDERFORENINGEN?

HVAD SIGER 
MEDLEMMERNE
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Niels Berendsen
– 6 0 ÅR ·  SKOLELEDER –

Allerslev Skole ·  Lejre

Jeg har altid fundet det naturligt og vig-
tigt at være fagligt organiseret i den rele-
vante organisation, der varetager for-
handlinger og interesser på mit område. 
Skolelederforeningen giver mig et bredt, 
kollegialt netværk og opdateret viden, 
ydermere har jeg som TR kunnet trække 
på den specialiserede viden og erfaring, 
som foreningens konsulenter kan tilbyde.

Det er min oplevelse, at Skolelederfor-
eningen med Claus Hjortdal i spidsen 
profilerer sig godt i den offentlige debat, 
men jeg ønsker mig en forening, der 
gerne mere markant kommer på banen 
om skoleledernes løn og arbejdsvilkår. Vi 
kan også råbe højere, når det handler om 
de økonomiske rammer for folkeskolen – 
hvad betyder de for medarbejdernes ar-
bejdsmiljø og forventningerne om øget 
kvalitet og inklusion?

Per Halkjær
– 55 ÅR ·  SKOLELEDER –

Årby Skole ·  Kalundborg

Jeg synes, det er vigtigt at være medlem 
af en fagforening, der kan støtte og yde 
rådgivning i tilfælde af, at man får job-
mæssige udfordringer. Og så var det jo 
naturligt at skifte DLF ud med Skolele-
derforeningen, da jeg gik fra at være læ-
rer til at blive leder for et par år siden.

Jeg har været skoleleder siden 2015.  
Jeg får en masse viden fra lederforenin-
gens medlemsblad samt foreningens 
hjemmeside. Og vigtigst af alt en indre  
ro og tro på, at man gennem et medlem-
skab står godt rustet, hvis uheldet skulle 
ramme en, eller hvis man skulle få brug 
for arbejdsfaglig sparring og vejledning.

Jeg synes egentlig, foreningen gør det, 
den skal, og at den er tilgængelig og syn-
lig. Men nogle flere lokale foreningsar-
rangementer og foreningstilbud bydes al-
tid velkommen.

Vi kan også råbe  
højere, når det  
handler om de  

økonomiske rammer 
for folkeskolen.

4/5
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Pia Smiszek Nielsen
– 46 ÅR ·  SKOLELEDER –

Højby Skole ·  Odense

Da jeg begyndte som leder, så var det 
et naturligt skifte fra Danmarks Lærerfor-
ening. Jeg bruger mest Skolelederfor-
eningen i form af at informere mig i med-
lemsbladet Plenum. Derudover har jeg 
deltaget i nogle af årsmøderne. Jeg delta-
ger i møderne i den lokale skolelederfor-
ening i Odense. 

Jeg synes, at foreningen gør et rigtigt 
godt stykke arbejde og har ingen forbed-
ringsforslag.

4

5 5
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Brian Møller Bisgaard
– 39 ÅR ·  AFDELING SLEDER  –

Brobyskolerne ·  Broby

Som skoleleder vil jeg gerne være med-
lem af den organisation, der kan repræ-
sentere mig som medlem. Og som kan 
forhandle mine arbejdsvilkår. Jeg bruger 
foreningen til at hente information og ju-
ridisk bistand blandt andet i forbindelse 
med forhandlingsret. 

Jeg synes godt, at foreningen kunne 
være hårdere i overenskomstforhandlin-
ger. Der er for lille afstand mellem dyre-
ste lærer på en skole og lavest indplace-
rede leder. På min egen skole får en spec. 
uv. lærer fx mere en af lederne.

Rasmus Vørs Carlsen
– 42 ÅR ·  SKOLEDISTRIKSLEDER  –

SkoleCenter ·  Hirtshals

Årsmødet i starten af november var i 
sig selv er en rigtig god opsummering på, 
hvorfor jeg mener, det er vigtigt at være 
medlem af Skolelederforeningen. Sam-
men står vi stærkere i den nationale og 
lokale debat om folkeskolen. 

Det styrker vores professionsforståelse 
at være i et fagligt netværk med andre le-
dere. Ikke blot i den overordnede posi-
tion som ledere, men mere konkret som 
skoleledere i en offentlig politisk organi-
sation. Vi arbejder med området hver 
eneste dag, men står ofte alene mellem 
medarbejdere, forvaltning og flere for-
skellige politiske organer. Det er med til 
at styrke min og funktionens autonomi.

Jeg føler, at min stemme i stigende grad 
bliver hørt. Jeg får en god faglig sparring 
gennem personlige netværk og gennem 
de mere formaliserede tiltag - som med-
lemsblad og forskellige aktiviteter. Spørg 
os... også gerne om små ting. Det kan 
være med til at sikre, at foreningen er i 
sync med medlemmerne. Teknologien til-
lader, at man kan spørge kort, men ofte…

Anne-Louise Nygaard Sadek
– 38 ÅR ·  SKOLELEDER  –

Søndergade Skole ·  Tylstrup 

Det er i Skolelederforeningen, hvor 
jeg oplever, at jeg kan få den bedste 
støtte. Her ved de, hvad det handler om. 
Jeg har været med i 4 år, og jeg har 
blandt andet brugt konsulenterne til at 
rådgive mig i forbindelse med en lille sag, 
som jeg var i tvivl, om ville vokse. Jeg tog 
også kontakt i forbindelse med en ny løn-
aftale i Brønderslev Kommune, hvor jeg 
fik svar på mine spørgsmål.

Jeg kunne godt ønske mig et større fæl-
lesskab med ledere i nabokommunerne. 
Det ville være naturligt at dele viden og 
sparre med dem. Jeg kunne godt tænke 
mig at få indsigt i andre kommuner og få 
inspiration derfra.

Spørg os... også gerne om små 
ting. Det kan være med til at 
sikre, at foreningen er i sync 

med medlemmerne.
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Pia Lyneborg Dreisig
– 63 ÅR ·  PÆDAG OGISK LEDER  –

Måløv Skole ·  Måløv 

Jeg er medlem fordi, det er en form for 
tryghed og et fællesskab, som jeg gerne 
vil være med i. Det er rart at vide, at jeg 
har nogen, der står bag mig, hvis jeg 
skulle få brug for det. Det kunne for ek-
sempel være i form af en uvildig bisidder 
til samtale. 

Jeg deltager i årsmøderne, som giver et 
fællesskab og et kig ud i fremtiden samt 
et fingerpraj om, hvor folkeskolen bevæ-
ger sig hen. Her i lokalafdelingen har jeg 
været med til et møde om pensionsord-
ninger. Jeg kunne måske godt tænke mig, 
at foreningen gjorde mere ud af løntjek. 
Jeg kunne godt bruge hjælp til at få tjek-
ket min lønseddel for at se, om jeg får 
det, som jeg skal have.

Louise Haarup Bendixen
– 46 ÅR ·  INDSKOLING SLEDER  –

Præstemarskolen ·  Søften 

Jeg er vokset op med, at man melder 
sig ind i en fagforening, når man starter 
på en arbejdsplads. Jeg har været leder i 
fire år nu, og for mig er solidariteten det 
bærende i en fagforening. For mig er det 
vigtigt at være medlem af en fagforening, 
der varetager mine interesser. 

Jeg tror, at man kommer længst med at 
gå i dialog i stedet for at grave grøfter. Jeg 
har brugt min formand, Rene Guldbrand-
sen, i kredsen herude, hvis jeg havde 
spørgsmål og til sparring om, hvor skolen 
er på vej hen her i kommunen. 

Foreningen skal fortsætte med at på-
virke samarbejdet med den politiske sty-
rede organisation, som vi er i. I det felt, 
vi arbejder i, er der hele tiden brug for 
bevågenhed og en forening, der kan ka-
ste lys over tingene. Jeg deltog i årsmø-
det, og jeg havde stor glæde af alle de 
saglige input og ministerens tale for at 
høre, hvor ministeren er på vej hen i for-
hold til os.

Anette Skipper Pedersen
– 57 ÅR · VICESKOLELEDER/PÆDAGOGISK LEDER –

Åby Skole ·  Åbyhøj 

Jeg har været medlem af Skolelederfor-
eningen i 15 år. Det er den fagforening, 
der dækker mit område. Det er vigtigt 
med et fagligt forum og medlemsaktivite-
ter. Jeg fratrådte en stilling tilbage i 2007, 
hvor en af foreningens konsulenter var 
inde og forhandle en rigtig god fratrædel-
sesordning på plads for mig. Så hun er 
lidt min helt.

Jeg er jo ved at være oppe i årene, og 
jeg kunne godt bruge nogle møder om 
pension, få kigget på mine tal og få råd 
til, hvor jeg kan finde oplysninger. 

Jeg er jo ved at være oppe i 
årene, og jeg kunne godt bruge 

nogle møder om pension.
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PS: Giver jeg topkarakter, er der  
jo ikke noget at stræbe efter :-)
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 Skolelederforeningen afhol-
der ordinært repræsentantskabsmøde 
torsdag den 22. marts 2018 kl. 10.00 til 
ca. 17.00 på Hotel Park i Middelfart. Her 
mødes foreningens højeste myndighed til 
et kik tilbage og ikke mindst fremad på 
det år, der er ved at udfolde sig.

På dagsordenen er bl.a. godkendelsen 
af den på forhånd udsendte skriftlige be-
retning og den mundtlige beretning, der 
aflægges på mødet, behandling af ind-
komne forslag og en politisk drøftelse af 
de områder, som foreningen vil koncen-
trere sin energi om.

Foreningens regnskab for 2017 bliver 
fremlagt, ligesom der vil blive orienteret 
om budgetterne for 2018 og 2019, ja der 
vil blive kigget på økonomien i et femårs-
perspektiv. Medlemskontingentet, ydel-
ser til politiske valgte og midlerne til de 
lokale afdelinger skal også fastlægges.

Så’ det valgår!
På dette års repræsentantskabsmøde vil 
der desuden blive afholdt valg til for-

PÅ DET KOMMENDE REPRÆSENTANTSKABSMØDE I 

MIDDELFART VIL DER BL.A. BLIVE AFHOLDT VALG TIL 

FORMAND, NÆSTFORMAND OG HOVEDBESTYRELSE

Af Michael Diepeveen  • IIllustration Datagraf 

HVEM SKAL 
BESTEMME

mand, næstformand og seks medlemmer 
af foreningens hovedbestyrelse samt valg 
til suppleanter m.m. 

I henhold til foreningens vedtægter § 
8, stk. 5-6 skal der vælges: 

• 1 formand for 3 år
• 1 næstformand for 3 år
• 6 hovedbestyrelsesmedlemmer for 2 år
•  2 suppleanter til hovedbestyrelsen for  

2 år
• 2 revisorer for 2 år
•  1 revisorsuppleant for 2 år

Bemærk at formandskabets valgperiode 
er ændret fra to til tre år som følge af be-
slutning på et ekstraordinært repræsen-
tantskabsmøde 1. november 2017.

I henhold til vedtægternes § 9, stk. 4 er 
alle erhvervsaktive medlemmer af Skole-
lederforeningen valgbare til formand-
skab/hovedbestyrelse. 

Det er repræsentantskabets ca. 100 
medlemmer, der skal vælge blandt de op-
stillede kandidater, og der kan opstilles 

 

MØD OP PÅ DE LOKALE
GENERALFORSAMLINGER

Husk også, at din lokale afde
ling af Skolelederforeningen af
holder ordinær generalforsam
ling én gang årligt i første 
kvartal.

De nærmere oplysninger 
herom meddeles lokalt direkte 
til medlemmerne. Men det er 
en god idé at holde sig oriente
ret på skolelederne.org › Lokale 
afdelinger.
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HVEM SKAL 
BESTEMME

kandidater både før repræsentantskabs-
mødet og på selve mødet.

Repræsentantskabsmødet er i prin-
cippet åbent for alle medlemmer, dog  
således at kun HB og medlemmerne af 
repræsentantskabet har stemmeret.

Valgoplæg 
Overvejer man at stille op til valget til HB 
og formandskab er det NU, man skal gøre 
noget ved det! Det er som nævnt ifølge 
vedtægterne muligt at stille op helt frem 
til repræsentantskabsmødets afholdelse. 
Men det kan være en fordel at få præsen-
teret sig selv og sit valgoplæg inden. 

I den forbindelse tilbydes kandidater, 
der opstiller til formands-, næstformands- 
og/eller bestyrelsesvalget, at blive præ-
senteret med billede samt navn, CV og 
kortfattet valgoplæg på MAX 300 ord  
ALT inkl. 

Kandidaterne har i den forbindelse 
mulighed for at inddrage/nævne evt. stil-
lere i forbindelse med sit kandidatur. 
Men igen gælder begrænsningen på de 
MAX 300 ord ALT inkl.

De skriftlige valgoplæg bringes i alfabe-
tisk rækkefølge efter efternavn i Plenum 
2-18, der udkommer i starten af marts. 
Bemærk deadline for redaktionens af-
slutning, hvor valgoplæg / CV / foto skal 
være fremme senest mandag den 19. fe-
bruar 2018 via mail til midi@skolelederne.
org.

Valgoplæggene – samt valgoplæg, der 
er indkommet efterfølgende – bringes 
også på hjemmesiden og i foreningens 

nyhedsbreve i perioden op til afholdel-
sen af repræsentantskabsmødet. 

Valgvideo
Alle kandidater, der stiller op til for-
mands-, næstformands- og/eller bestyrel-
sesvalget, bliver desuden tilbudt at få 
produceret en kort valgvideo på 2½-3 mi-
nutter. Erfaringsmæssigt er det den tid, 
modtagere maximalt vil bruge på at se en 
video.

Valgvideoen vil kunne uploades via QR 
kode i forbindelse med hver kandidats 
valgoplæg og vil på samme måde bringes 
på foreningens hjemmeside, nyheds-
breve og sociale medier. 

Hver kandidat får tilbudt 20 minutter 
med en ekstern professionel fotograf 
med mulighed for to-tre takes, gennem-
syn og godkendelse på stedet samt efter-
følgende let redigering med navn / valg-
grafik. Bemærk, at der ikke er mulighed 

for yderligere redigering/godkendelse. 
Optagelserne af valgvideo finder sted i 

Skolelederforeningens sekretariat i Sna-
regade 10 A i København tirsdag den 6. fe-
bruar 2018 kl. 13.00-17.00 eller på Frede-
riksbjerg Skole, Ingerslevs Boulevard 2 i 
Aarhus i mødelokale ”Store Klaus” tors-
dag den 8. februar 2018 kl. 13.00-17.00. 

VIGTIGT vedr. valgvideo: Kontakt foto-
graf Henrik Lund, L & B VIDEO / Visuel 
Kommunikation for nærmere aftale på 
tlf. 40 58 51 52.

Valghandling 
Valghandlingen finder som nævnt sted 
på det ordinære repræsentantskabsmøde 
22. marts 2018, og som følge af mulighe-
den af præsentere sig med valgoplæg og 
video i foreningens medier får kandida-
terne ikke mulighed for at præsentere sig 
mundtligt på selve mødet. 

Undtaget er kandidater til formands- 

VEJLEDNING VALGVIDEO 

Vejledning til kandidater vedr. TILBUD om valgvideo i forbindelse med valg til for
mand, næstformand og bestyrelse på foreningens ordinære repræsentantskabs
møde den 22. marts 2018:

1. Foreningen tilbyder alle kandidater at få lavet en valgvideo på 2½3 min

2. Forbered SELV en valgtale/statement af max den varighed

3. Alle kandidater får samme vilkår / samme fotograf / samme setup

4. Der vil ikke være dialog / blive stillet spørgsmål under optagelsen

5. Der laves totre takes, så skal videoen være i skabet + en let efterredigering

6. Der er ikke mulighed for yderligere redigering/godkendelse

7.   Optagelse finder sted i hhv. København 6/2-18 kl. 13-17 eller i  
Aarhus 8/2-16 kl. 13-17. 

8.  Træf aftale med fotograf Henrik Lund, L&B VIDEO /  
Visuel Kommunikation tlf. 40 58 51 52

9.  Der vil ikke være tilbud fra foreningens side om at lave valgvideo på andre tids
punkter

10. Valgvideoen præsenteres med valgoplæg på alle foreningens medieplatforme 
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ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

I henhold til vedtægternes § 8, stk. 2 indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde i Skoleleder

foreningen:

22. marts 2018 kl. 10.00 

Hotel Park
Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

FORELØBIG dagsorden, jf. § 8, stk. 5, meddeles herved:

1.  Valg af dirigent

2.  Vedtagelse af forretningsorden for mødet

3.  Formandens beretning

4.  Godkendelse af regnskab

5.  Indkomne forslag

6.   Orientering om budget, samt: 

 Fastsættelse af ydelser til hovedbestyrelsesmedlemmerne jf. § 9 stk. 3. 

 Fastsættelse af midler til de lokale afdelinger 

 Fastsættelse af kontingent, jf. § 5

7.   Valg, jf. § 9 og § 8, stk.6: 

 1 formand 
 1 næstformand 

 6 hovedbestyrelsesmedlemmer 

 2 suppleanter til hovedbestyrelsen 

 2 revisorer 
 1 revisorsuppleant 

8.   Eventuelt
 
Punkter til dagsordenen ud over ovenstående samt forslag jf. dagsordenens pkt. 5 skal være indsendt 

skriftligt til sekretariatet senest 6 uger før mødets afholdelse.

Endelig dagsorden med bilag til repræsentantskabsmødet udsendes til repræsentantskabets medlem

mer senest 4 uger før mødets afholdelse.

Med venlig hilsen

Claus Hjortdal    

Formand    

Skolelederforeningen 

og næstformandsposten, der på mødet 
har mulighed for at komme med et kort 
oplæg på max 5 minutter. Herudover er 
der naturligvis mulighed for alle kandi-
dater at markere sig i debatten inden 
valghandlingen, fx under behandlingen 
af beretningen. 

Afstemningen sker først om valg til for-
mand, dernæst næstformandsvalget, så 
bestyrelsesvalget og sidst vælges supple-
anter m.fl. Til afstemningen bruges point-
modellen, som den kaldes i populær tale. 

Til sidst: Kandidater til valget opfor-
dres til at melde sig på banen og stille 
op i god tid. Ud over ovenstående tilbud 
om video og valgoplæg kan alle kandi-
dater naturligvis selv ’føre valgkamp’ og 
promovere sig i tekst, lyd og billeder – 
de steder man vil, fx på de sociale me-
dier. 

Michael Diepeveen er redaktør
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NATIONAL KONFERENCE 
OM SKOLELEDELSE
Skoleledelse i praksis 2018 – udfordringer 
og dilemmaer fra praksis

Tirsdag d. 13. marts inviterer de danske professionshøjskoler til 
konference med workshops, paneldebatter og inspirationsoplæg.

Mød blandt andre Karen Spence-Thomas, bespoke Programme 
Leader fra UC London Institute of Education og Stefan Hermann, 
rektor på Københavns Professionshøjskole som indleder dagen.

Vær med til at sætte dagsorden
Konferenceprogrammet er levende og skabes af skoleledere og med input 
fra andre relevante aktører fra hele uddannelsessektoren.

Del derfor dine ledelsesdilemmaer når du tilmelder dig, så vi sammen 
kan blive klogere og få nye perspektiver på skoleledelse anno 2018.

Konferencen henvender sig til skolechefer, skoleledelser 
og forvaltningsmedarbejdere fra skoleområdet.

Læs mere og tilmeld dig på www.phmetropol.dk/SLK

Vi glæder os til at byde velkommen i Odense 13. marts 2018.



Gør sundheden 
synlig

Gratis EU projekt, som sætter fokus 
på næring til læring i indskolingen

Indholdet i denne annonce afspejler kun forfatterens holdning og er alene dennes ansvar.  
Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for den måde, informationen deri måtte blive brugt.

400 SKOLER
er allerede tilmeldt  
Projekt Sund Skole

Det er både nemt, gratis og lige til at gå til for både lærere og skoleledelse at være med i  
Projekt Sund Skole. Projektet sætter fokus på madpakker, måltider og drikkevaner i skoledagen. 
Projektet tilbyder mange praktiske og målrettede værktøjer og lægger op til forældreinvolvering 
omkring elevernes sundhed i indskolingen. På projektsundskole.dk kan du læse meget mere og se 
interviews og film om, hvorfor det er så vigtigt at holde fokus på den del af sundheden der handler 
om kosten. Projektet er udviklet med støtte fra EU og er gratis at bruge.

Sundheds-dagsorden  
2 skemaer til hjælp til formulering  
af Sundhedsdagsorden for skolen  
og de enkelte klasser. Hjælp til alle,  

der ikke har en formuleret  
sundhedsdagsorden.

Digital læringsplatform 
Til aktivering af sundhed i undervisningen. 

Omfattende idékatalog, der passer til UVM’s 
færdigheds- og læringsmål. Materialer findes 

på projektsundskole.dk

Opskriftfoldere i klassesæt 
4 foldere udviklet i samarbejde  

med Kost & Ernæringsforbundet.  
Til 0.-3. klasse, med inspiration til  

sund skolemad. Leveres til uddeling 
f.eks. ved skolestart.

Sundhedsplakater til skolens rum 
De flotte plakater kan hænges op i skolens 
rum og indeholder budskaber om sundhed. 
Plakaterne er en demonstration af skolens 

fokus på næring til læring og sundhed.

Årgang Sund folder  
I forbindelse med Projekt Sund Skole 

arbejdes der med 0. årgang som 
Årgang Sund. Folderen er til forældre 

i 0. Årgang til uddeling f.eks. første 
skoledag.
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SKOLEBESTYRELSENS ANBEFALING TIL SUNDHEDSAGENDA - KOSTPOLITIK 

 
MOTIVATION Beskriv skolens motiver for en sundhedsagenda - Kostpolitik. Det kan være noget med 

skolens placering, sociale miljø, elevernes behov, betydning for skolens image mm. 

Principper Beskriv enkel og letforståelig principperne for vores skoles sundhedsagenda - Kostpolitik. 
Vigtigt at det er let at forstå for forældre og elever og let at gennemføre.  
Baseret på kostanbefalinger og skolens pædagogiske principper mm.  
Skolebestyrelsen anbefaler at…. 
 

Vision Hvad er skolens vision for sundhed fremadrettet? Hvad vil vi i morgen? Kort og præcis 
beskrivelse. 
 

Formål  Beskriv: Derfor vil vi have en sundhedsagenda - kostpolitik.  
Tal f.eks. om madpakker, drikkevarer, pausemad, fødselsdage, fester, klassens time osv. 
 

Årgang Sund  0.Årgang til Årgang Sund som en tilbagevendende begivenhed kan på den lange bane gøre 
det nemt og enkelt at etablere et sundt mindset lige fra start. Beslut evt. om man vil 
anbefale det som et fast element i indskolingen og formuler begrundelsen herfor. 
 

Does & dont’s Politikker skal være enkle og klare og en kostpolitik involverer med sikkerhed noget vi vil 
anbefale og noget vi ikke vil acceptere.  
 

VORES 
KOST 
POLITIK 
I PRAKSIS  
 

 
 

De fysiske rammer Beskriv hvordan I synes de fysiske rammer i klassen skal være for f.eks. spisepauserne. 
Det kan handle om ro, samtale, osv. 
 

Vores 
værktøjskasse 

Beskriv hvad skolen har i værktøjskassen. Det kan være faglokaler, udenoms faciliteter, 
undervisningsmaterialer, forskellige initiativer og begivenheder. 
 

Skolen tilbyder Nogle skoler har rigtig mange tilbud som knytter sig til sundhed og trivsel f.eks. 
mælkeordning, frugtordning osv.  
Som en del af en kostpolitik er det en god idé at se på hvert tilbud igen og vurdere om 
noget mangler eller kan gøres bedre og få det beskrevet ind i skolens agenda. 

Skolebod/kantine Nogle skoler har skolebod og/eller kantineordning. Beskriv principperne for ordningen 
(sundhedsniveau, sortiment etc.). Hvad der serveres og hvorfor. 
 

Mad i SFO Den lange skoledag udfordrer eleverne. Gør rede for hvordan Skolebestyrelsen ønsker 
dette løst. 

Spisepauserne  Spisepauserne er vigtige for at eleverne får spist deres mad. Gør rede for hvordan 
Skolebestyrelsen ønsker dette løst. 
 

ROLLE-
FORDELINGEN 
 

 

Forældre- 
samarbejde 

Beskriv her ønsker og forventninger til forældrene og til hvordan man ønsker 
forældreinvolvering gennemført. 
 

Lærernes rolle Beskriv her ønsker og forventninger til lærernes rolle og til hvordan man ønsker 
forældreinvolvering gennemført. 

Læs mere eller tilmeld på:

projektsundskole.dk

CAMPAIGN FINANCED 
WITH AID FROM THE 
EUROPEAN UNION

30967_Ann_Magasinet_Plenum_420x275.indd   1 16/01/2018   16.18
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Gratis EU projekt, som sætter fokus 
på næring til læring i indskolingen

Indholdet i denne annonce afspejler kun forfatterens holdning og er alene dennes ansvar.  
Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for den måde, informationen deri måtte blive brugt.

400 SKOLER
er allerede tilmeldt  
Projekt Sund Skole

Det er både nemt, gratis og lige til at gå til for både lærere og skoleledelse at være med i  
Projekt Sund Skole. Projektet sætter fokus på madpakker, måltider og drikkevaner i skoledagen. 
Projektet tilbyder mange praktiske og målrettede værktøjer og lægger op til forældreinvolvering 
omkring elevernes sundhed i indskolingen. På projektsundskole.dk kan du læse meget mere og se 
interviews og film om, hvorfor det er så vigtigt at holde fokus på den del af sundheden der handler 
om kosten. Projektet er udviklet med støtte fra EU og er gratis at bruge.

Sundheds-dagsorden  
2 skemaer til hjælp til formulering  
af Sundhedsdagsorden for skolen  
og de enkelte klasser. Hjælp til alle,  

der ikke har en formuleret  
sundhedsdagsorden.

Digital læringsplatform 
Til aktivering af sundhed i undervisningen. 

Omfattende idékatalog, der passer til UVM’s 
færdigheds- og læringsmål. Materialer findes 

på projektsundskole.dk

Opskriftfoldere i klassesæt 
4 foldere udviklet i samarbejde  

med Kost & Ernæringsforbundet.  
Til 0.-3. klasse, med inspiration til  

sund skolemad. Leveres til uddeling 
f.eks. ved skolestart.

Sundhedsplakater til skolens rum 
De flotte plakater kan hænges op i skolens 
rum og indeholder budskaber om sundhed. 
Plakaterne er en demonstration af skolens 

fokus på næring til læring og sundhed.

Årgang Sund folder  
I forbindelse med Projekt Sund Skole 

arbejdes der med 0. årgang som 
Årgang Sund. Folderen er til forældre 

i 0. Årgang til uddeling f.eks. første 
skoledag.
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SKOLEBESTYRELSENS ANBEFALING TIL SUNDHEDSAGENDA - KOSTPOLITIK 

 
MOTIVATION Beskriv skolens motiver for en sundhedsagenda - Kostpolitik. Det kan være noget med 

skolens placering, sociale miljø, elevernes behov, betydning for skolens image mm. 

Principper Beskriv enkel og letforståelig principperne for vores skoles sundhedsagenda - Kostpolitik. 
Vigtigt at det er let at forstå for forældre og elever og let at gennemføre.  
Baseret på kostanbefalinger og skolens pædagogiske principper mm.  
Skolebestyrelsen anbefaler at…. 
 

Vision Hvad er skolens vision for sundhed fremadrettet? Hvad vil vi i morgen? Kort og præcis 
beskrivelse. 
 

Formål  Beskriv: Derfor vil vi have en sundhedsagenda - kostpolitik.  
Tal f.eks. om madpakker, drikkevarer, pausemad, fødselsdage, fester, klassens time osv. 
 

Årgang Sund  0.Årgang til Årgang Sund som en tilbagevendende begivenhed kan på den lange bane gøre 
det nemt og enkelt at etablere et sundt mindset lige fra start. Beslut evt. om man vil 
anbefale det som et fast element i indskolingen og formuler begrundelsen herfor. 
 

Does & dont’s Politikker skal være enkle og klare og en kostpolitik involverer med sikkerhed noget vi vil 
anbefale og noget vi ikke vil acceptere.  
 

VORES 
KOST 
POLITIK 
I PRAKSIS  
 

 
 

De fysiske rammer Beskriv hvordan I synes de fysiske rammer i klassen skal være for f.eks. spisepauserne. 
Det kan handle om ro, samtale, osv. 
 

Vores 
værktøjskasse 

Beskriv hvad skolen har i værktøjskassen. Det kan være faglokaler, udenoms faciliteter, 
undervisningsmaterialer, forskellige initiativer og begivenheder. 
 

Skolen tilbyder Nogle skoler har rigtig mange tilbud som knytter sig til sundhed og trivsel f.eks. 
mælkeordning, frugtordning osv.  
Som en del af en kostpolitik er det en god idé at se på hvert tilbud igen og vurdere om 
noget mangler eller kan gøres bedre og få det beskrevet ind i skolens agenda. 

Skolebod/kantine Nogle skoler har skolebod og/eller kantineordning. Beskriv principperne for ordningen 
(sundhedsniveau, sortiment etc.). Hvad der serveres og hvorfor. 
 

Mad i SFO Den lange skoledag udfordrer eleverne. Gør rede for hvordan Skolebestyrelsen ønsker 
dette løst. 

Spisepauserne  Spisepauserne er vigtige for at eleverne får spist deres mad. Gør rede for hvordan 
Skolebestyrelsen ønsker dette løst. 
 

ROLLE-
FORDELINGEN 
 

 

Forældre- 
samarbejde 

Beskriv her ønsker og forventninger til forældrene og til hvordan man ønsker 
forældreinvolvering gennemført. 
 

Lærernes rolle Beskriv her ønsker og forventninger til lærernes rolle og til hvordan man ønsker 
forældreinvolvering gennemført. 

Læs mere eller tilmeld på:
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NOTER

½  
MIA. KR.

Allo Allo

FINANS
Finanslov 2018, der som bekendt mirakuløst blev lan
det inden jul, indeholdt ikke mange, men dog disse 
punkter vedrørende skoleområdet:

•  Regeringens præmiepulje på ½ mia. kr. i 201720 til 
løft af fagligt svage elever er nu skrevet ind finanslo
ven.

•  Koblingsprocenten til de frie grundskoler løftes igen 
med 1 pct., denne gang øremærket elever med sær
lige behov. 

•  Der afsættes ca. 250 mio. kr. i 201821 til reformen 
af den forberedende grunduddannelse.   

•  Der gives et tilskud til Dansk Skoleskak på 2 mio. kr. 
årligt i 201821.

Med finansloven for 2018 kalkulerer regeringen med, 
at det offentlige forbrug vokser med ½ pct.

EN PRØVELSE
En ny bekendtgørelse om afviklingen af folkeskolens prøver er under udarbejdelse, og 
Skolelederforeningen har i sit høringssvar forholdt sig kritisk overfor det.

Skolelederforeningens kritik retter sig mod tidspunktet for den hurtige ikrafttrædelse 
af de nye regler, som der lægges op til, og at indføres et forbud mod brug af IT i for
bindelse med prøveafviklingen.

Læs foreningens høringsvar på hjemmesiden

Undervisningsministeren er på vej med en ny handle
plan, der skal dæmme op for vold og trusler i skolen. 
Arbejdet er bl.a. sat i gang som følge af, at tal fra 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at hver femte 
lærer har været udsat for vold det seneste år, mens 
knap hver fjerde er blevet truet. 

Skolelederforeningen mener ikke alene, at der skal ud
arbejdes en handleplan mod vold – der bør også i høj 
grad tænkes i, hvordan vold kan forebygges.

”Står man over for et udadreagerende barn, kan man ikke 
bare slå op i en handleplan, hvad man skal gøre. Der bør 
være fokus på at undgå at sætte børn i situationer, hvor 
de ikke kan andet end at sparke og slå. Og på at trappe 
konflikter ned frem for op”, siger Claus Hjortdal. 

Han peger på, at der også bør være vejledning i, hvor
dan skolerne følger op på voldsepisoder, så elever, læ
rere og skolens øvrige ansatte efterfølgende kan få talt 
om, hvad der er sket. Endelig bør den nye  handle og 
forebyggelsesplan gælde alle skolens ansatte. Ikke 
bare lærere og pædagoger.

VOLD
Fra september 2018 bliver 

mobil telefoner totalt forbudt i 
de franske skoler i både timer, 

frikvarterer og pauser.

Det er naturligvis de digitale de
vices evne til at stjæle opmærk
somhed fra undervisningen, der 
ligger bag. Men også fordi de for 

nogle børn generelt ødelægger ev
nen til fordybelse og være til stede.

Herhjemme støtter nogle forskere 
det franske eksempel, mens andre 
mener et totalforbud er at gå for 
langt, da der også er adskillige  

fordele ved ny teknologi. 

TVIVL
En ny undersøgelse ’Lærerstart og 
fodfæste’ fra VIA University Col
lege viser, at hver fjerde nye lærer 
tvivler på sin fremtid i den danske 
folkeskole.

Skolelederforeningens formand 
Claus Hjortdal mener det er be
kymrende, hvis nyuddannede læ
rere ikke føler sig taget godt nok 
imod i folkeskolen og så mange 
overvejer et jobskifte.

Skolelederforeningen deltager i et 
udvalgsarbejde med DLF, BKF, KL, 
Lærerstuderendes Landskreds, 
Uddannelsesministeriet og med
Undervisningsministeriet for at 
gøre noget ved problematikken.

Udvalget vil inden længe komme 
med anbefalinger til, hvordan man 
kan sikre en bedre optagelse på 
læreruddannelsen og bedre mod
tagelse af de nyuddannede.
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MISTRIVSEL SKAL
BEKÆMPES I SKOLEN 

 For de fleste spiller skole-
tiden en formativ og ofte afgørende 
rolle for deres senere udvikling som 
mennesker i livet. Det gælder ikke 
mindst i forhold til deres sundhed  
og trivsel.

At det ikke er ligegyldigt, når vores 
folkevalgte politikere, sundhedsmyn-
dighederne eller skolerne selv beslut-
ter sig for at lave sundhedsfremmen-
de indsatser rettet mod netop børn 
og unge, viser forskellige statistikker. 

På 20 år – fra 1992 til 2012 – er det 
for skolernes børnetandpleje stort 
set lykkedes at halvere antallet af hul-
ler i tænder hos unge. Samme posi-
tive udvikling ser vi for antallet af 
børn og unge rygere, som også er  
faldet markant i perioden. 

Blandt pigerne er der tale om et 
fald fra 38 procent til 18 procent, 
mens antallet af drenge, der ryger,  
er faldet fra 31 procent til 18 procent.

Det er alt sammen indikatorer på 
en positiv udvikling, og det hænger 
blandt andet sammen med fokuse-
rede indsatser fra skolernes side. Fx 
at skolebørn ikke må ryge på skoler-
nes grund, og at flere og flere skoler 
har indført en sukkerpolitik i dag. Så-
dan var det ikke for bare 20 år siden. 

I disse år ser vi desværre også, 
hvad der sker, når vi som samfund 
overser eller reagerer for sent og ikke 
opfanger en uheldig udvikling i oplø-
bet. Her tænker jeg på den omfat-
tende mistrivsel, som vi i disse år ser 
ud til at ramme tusindvis af danske 
børn, ikke mindst i skolen. 

Også den tendens kommer til ud-
tryk i forskellige statistikker. Blandt 
andet i de senere års skolebørnsun-
dersøgelser, der viser, at mens blot et 
ud af 10 børn på 13 år, for 25 år siden, 
havde negative psykiske symptomer 
dagligt– fx at være ked af det, nervøs, 
have svært ved at sove, eller være i 
dårligt humør – ser vi i dag, at 28 pro-
cent af pigerne på 13 år og 18 procent 
af drengene melder om den type 
symptomer.

Vi ser også tendensen udtrykt i 
sundhedsvæsenets statistikker, hvor 
antallet af børn og unge, som søger 
behandling i psykiatrien, er eksplo-
deret – mere end 30.000 børn og 
unge er i berøring med psykiatrien i 
dag, hvilket er hele 60 procent flere 
end i 2009.

For det enkelte barn og unge men-
neske er mistrivsel ikke noget, som 
bare forsvinder over natten.

Ifølge en endnu ikke publiceret ana-
lyse fra Danish Longitudinal Health 
Behaviour Study tredobler ringe men-
tal sundhed i 15-års alderen risikoen 
for ringe mental sundhed som 27-årig.

Kort sagt er der altså grund til at 
sætte ind tidligt overfor børn, der ud-
viser tegn på mistrivsel.

Den gode nyhed er, at netop sko-
len er et ideelt sted at sætte ind og 
påvirke elevernes mentale sundheds-
adfærd i en positiv retning.

I en ny rapport, ’Elevernes fælles-
skab og trivsel i skolen’, fra Dansk 
Center for Undervisningsmiljø,har en 
gruppe forskere undersøgt sammen-

hængen mellem trivsel og fællesskab 
blandt elever i fjerde til niende klasse, 
og konklusionen er klar: 

”Fællesskab, både mellem elever ne 
og mellem elever og lærere, viser sta-
tistisk sammenhæng med alle indi-
katorer på trivsel”, konkluderer for-
skerne i rapporten.

”Sammenhængene er stærke og 
konsistente”, konkluderes det i rap-
porten.

Samtidig er den omvendte sam-
menhæng lige så klar, lyder konklusi-
onen: Elever, som både oplever en 
lav grad af fællesskab med andre ele-
ver og med lærerne, er tilbøjelige til 
at mistrives på alle de undersøgte 
trivselsindikatorer. 

Set herfra ligger næste skridt på vej 
mod bedre trivsel for børn og unge 
lige for: De fagprofessionelle omkring 
børnene skal have gode rammer for at 
sikre de gode og sunde fællesskaber, 
som forskningen viser udgør væsent-
lige beskyttelsesfaktorer for børnene. 

Og det handler igen i bund og 
grund om at få bedre muligheder for 
at samarbejde på tværs af skoler, in-
stitutioner, familier og PPR.

Når vi taler opsporing af mistrivsel 
og begyndende psykiske problemer 
hos børn, er det afgørende, at vi op-
ruster de ressourcer, kommunerne i 
forvejen har til rådighed. Men også at 
vi bruger bruger ressourcerne bedre, 
end vi gør i dag, så opsporing ikke står 
alene uden, at de nødvendige løsnin-
ger følger efter. 

EVA SECHER MATHIASEN 
FORMAND DANSK PSYKOLOG FORENING

klumme
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DIGITALISERING  
SKUBBER TIL  
FAGLIGHEDEN
IT ER IKKE BARE ET VÆRKTØJ I UNDERVISNINGEN. SKOLELEDERE OG LÆRERE  

SKAL  KUNNE FLYTTE SIN FAGLIGHED I TAKT MED TEKNOLOGIEN, SOM OGSÅ  

HAR INDFLYDELSE PÅ PÆDAGOGIK, DIDAKTIK OG I SIDSTE ENDE DANNELSE.

Af Helle Kjærulf • Illustration Datagraf
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 Skolelederne må droppe 
forestillingen om, at den digitale tekno-
logi kun er et værktøj. De skal være klar 
til, at den digitale teknologi ændrer fun-
damentalt hele vores samfund. En tekno-
logi, der ændrer de måder, vi er på som 
mennesker. 

Især er det vigtigt, at børnene skal lære 
at være medskabere af det nye digitale 
samfund – lyder det fra Ole Sejer Iversen, 
der er professor i informationsvidenskab 
ved Aarhus Universitet og bl.a. sidder i 
undervisningsministerens personlige 
rådgivningsgruppe om teknologi i under-
visningen.

“Der sker voldsomt meget inden for 
uddannelsessektoren. Der kommer ikke 
bare nye værktøjer, teknologien i sig selv 
accelererer undervisningen. Vi skal un-
dervise på andre måder, i nye lærings-
omgivelser, og der kommer nye værktø-
jer til. Teknologien skubber til hele vores 
forståelsesramme. At kunne mestre tek-

nologien er i sig selv en frigørelsesramme 
for at kunne agere aktivt i et demokratisk 
samfund,” siger han.

Det er en del af folkeskolens mærkesa-
ger, og det er derfor, skolelederne skal  
interessere sig for digital teknologi. Det 
er ikke bare et spørgsmål om værktøjer, 
men om selvforståelse, samfundsforstå-
else samt evnen til at være gode demo-
kratiske borgere og medskabere i sam-
fundet, forklarer han. 

“Digitaliseringen skubber til faglighe-
derne. Så for skoleledelsen handler det 
om at kunne flytte sin faglighed i takt 
med, at teknologien både understøtter 
og udvikler den praksis, vi har i forvejen. 
Og for den sags skyld skaber nye praksis-
former. At forstå det er den vigtigste 
kompetence.”  

Ledelsen skal sætte ind
Ole Sejer Iversen har i snart fire år været 
forskningsleder af fablab@school.dk-pro-

jektet, som er et samarbejde med Stan-
ford University i USA.

Her har han fokuseret på at bringe  
digitale fabrikationsteknologier og ”con-
struction kit” ind i de danske folkeskoler, 
f.eks. 3D-teknologi, lasercuttere m.m. 
Alle de teknologier, der gør os i stand til 
at producere digitalt. Det er ikke gjort  
for at opruste med mere teknologi, men 
med henblik på at lade børn få hands-on-
erfaringer med hvordan man skaber med 
teknologi, pointerer han.

“Hvis man ved, hvordan man skaber 
med teknologi, bliver man også bedre til 
at forstå hensigten med den. Der er både 
et uddannelses- og et dannelsesaspekt.”

Når professor Ole Sejer Iversen taler 
med skoleledere, understreger han, at it 
ikke bare er et værktøj, men også et pæ-
dagogisk, didaktisk og fagligt anliggende. 

“Skolens vigtigste ressource er stadig 
lærerne, og ledelsen spiller en afgørende 
rolle, når det gælder om at opkvalificere 

For skoleledelsen handler det 
om at kunne flytte sin faglig-

hed i takt med, at teknologien både 
understøtter og udvikler den praksis, 
vi har i forvejen.
It-professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet
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lærerne til at forstå teknologien ud fra 
disse diskurser og inddrage den i deres 
faglige undervisning, både pædagogisk 
og didaktisk,” siger Ole Sejer Iversen.

Chefkonsulent David Garde-Tschertok 
i Styrelsen for It og Læring, Undervis-
ningsministeriet, forklarer, at ledelsen 
skal kunne navigere i administrative, 
strategiske og didaktiske/pædagogiske  
dimensioner for at sikre, at man kommer 
hele vejen rundt om en digital udviklings-
proces. Den digitale teknologi betyder 
flere didaktiske muligheder og en bre-
dere palet af læringsredskaber. 

”Men også at der er flere ting, der kan 
gå galt, f.eks. digital mobning og generelt 
mere bøvl, fordi der er flere dimser, som 
kan gå i stykker. Investering i teknologi 
er som udgangspunkt ikke nødvendigvis 
bedre, men bare mere komplekst. Det 
stiller store krav til ledelsen af foran-
dringsprocessen, som i forvejen er svær 
nok, fordi skoler er komplekse organisa-
tioner,” siger David Garde-Tschertok. 

Han har bl.a. stået for en ny undersø-
gelse foretaget af Epinion som led i ind-
satsen for øget anvendelse af it i folkesko-
len. Den viser, at skolelederne mener, at 
det er vigtigt, at de også selv deltager i it-
kompetenceudvikling ligesom deres per-
sonale, men de gør det sjældent i praksis. 

“Et aspekt, der udfordrer skoleledel-
serne, er forståelsen for, hvor meget it-
kompetenceudvikling og hvilken type af 
udvikling, der er brug for. Det er ganske 
enkelt ikke nok at købe et kursus og el-
lers sætte et hak i tjeklisten ud for kompe-
tenceløft – eller med et tænd-sluk-kursus  
i hardwaren eller de digitale læringsplat-

forme. Og det er heller ikke godt nok med 
kurser, som ikke går i dybden med anven-
delsesmulighederne og den didaktiske  
refleksion blandt personalet”.

Gearet til omstilling
I øjeblikket er skolelederens væsentligste 
opgave at skabe en organisation, der er 
gearet til en digital omstilling, mener 
professor Ole Sejer Iversen. Det er vigtigt 
at understøtte de nye initiativer og være 
kritisk nysgerrig på de ting, teknologien 
tilbyder, samt have øje for den pædagogi-
ske og didaktiske linje, man som leder vil 
lægge for skolen. 

“Med digitaliseringen skal vi være 
endnu mere skarpe på, hvad vi vil med 
vores folkeskoler. Det kan være, at noget 
passer en midtbyskole, mens det er en 
anden stil eller strategi, der skal gøre sig 
gældende på en oplandsskole. Det er es-
sentielt at styre stramt efter de pædago-
giske og didaktiske principper, også når 
det kommer til teknologi. Skoleledelsen 
spiller en særlig rolle i det ledelseslag, 
fordi deres måde at kunne arbejde med 
pædagogik og didaktik ude på skolerne 
forandrer sig også i takt med de digitale 
teknologier.”  

Han finder, at der er ressourcer at 
hente, når man instrumentaliserer med 
teknologi ved at skubbe en del af udgif-
terne fra masseindkøb af hardware over 
på efteruddannelse af lærerne.

 “Men der er også en masse at hente i 
praktisk vidensdeling. F.eks. sidemands-
oplæring, hvor man gør lærerne dygtige 
med hinanden – dvs. du kan have en vi-
dende ildsjæls-it-lærer, som kan stille sin 

HÆV AMBITIONERNE 

Læs professor Ole Sejer 
Iversens artikler om, hvorfor 
han mener, at itvalgfaget 
skal gøres obligatorisk i fol
keskolen samt fem erken
delser, der vil bringe os på 
vej mod et Danmark med 
store ITambitioner: 

www.altinget.dk > uddan
nelse > Gør hurtigst muligt 
itvalgfaget i folkeskolen 
obligatorisk

www.altinget.dk > uddan
nelse > Sådan giver vi folke
skolen en digital opstram
mer

Et aspekt, der udfordrer, er 
forståelsen af, hvor meget it-

kompetenceudvikling og hvilken type 
af udvikling, der er brug for, og her 
er et kursus er ikke nok.
Chefkonsulent David Garde-Tschertok, Styrelsen for It og læring
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viden til rådighed for håndarbejdslære-
ren, der bare skal have et lille nudge for 
at komme i gang med at tænke på denne 
måde.” 

Chefkonsulent David Garde-Tschertok 
mener, at man skal satse på at opbygge 
en ressourcetænkning på skolen, så man 
kan inkludere alle interessenter, som har 
noget at byde på, når det gælder it. 

“Der ligger meget viden hos lærerne og 
skolepædagogerne, men også hos de 
mange mediestærke elever i klasserne, 
der kan udnyttes nu og her. Et af de bed-
ste eksempler, jeg er stødt på i den res-
sourcetænkning, er ordblindepatruljen 
på Smidstrup-Skærup Skole i Fredericia. 
Her har man tacklet opgaven med at 
håndtere en større mængde it-rygsække 
med masser af hardware og software ved 
at oprette en patrulje af ordblinde elever 
som it-superbrugere for deres klassekam-
merater – ordblinde såvel som alminde-
lige elever,” siger David Garde-Tschertok. 

Kloge investeringer
Der findes rigtig mange måder at skabe 
den digitale skole på, vurderer professor 
Ole Sejer Iversen.

“Selvfølgelig er det et ressourcespørgs-
mål, men det er det ikke alene. For jeg 
ser, hvordan mange skoler køber, nærmest 
i blinde, en masse teknologi, som de fak-
tisk slet ikke forstår at anvende. Alt for me-
get hardware, alt for lidt viden. Men der, 
hvor de skal investere massivt, er i viden 
om digital teknologi - både didaktisk, pæ-
dagogisk og fagligt,” siger han.

Ole Sejer Iversen giver et eksempel: 
Learning analytics giver nye muligheder 

for skolelederne til at forstå, hvordan 
skoleleverne og lærerne performer. 

“Man kan behandle de data på mange 
måder. Man kan bruge det til at stramme 
kontrollen om sine elever og lærere, men 
man kan i virkeligheden også bruge data-
sættet til at styrke indsatsen på de områ-
der, som vi gerne vil udvikle sammen.”

Han nævner et af de mest presserende 
eksempler. Nemlig hvordan vi investerer 
i hardware til de nye teknologier. 

“Skal vi starte med at købe Chrome-
books til alle elever, eller skal vi måske i 
højere grad satse på at opkvalificere læ-
rerne og lade børnene selv bringe tekno-
logierne med eller investere i maker-
spaces eller steder, der har et repertoire 
af teknologier, som på alle måder udstil-
ler forskellige teknologier og forskellige 
teknologiske spillerum? Der er masser af 
overvejelser om, hvad man skal gøre, når 
man skal investere klogt i teknologi,” me-
ner han.

“Ingen siger, det er let. Vi er som sam-
fund alle i gang med en digital omstilling. 
Det rammer os alle. Men det at sætte 
gang i en faglig proces og starte inden for 
fagligheden, ud fra det, man allerede 
godt ved, er et rigtig godt sted at starte,” 
siger Ole Sejer Iversen.

“Jeg beder ikke skolelederne om at 
blive dataloger eller eksperter i digital 
teknologi, men om gennem deres faglige 
linse at kigge på den digitale teknologi og 
være kritiske og nysgerrige på, hvad det 
er, det kan tilføre skolens pædagogiske 
og didaktiske visioner.” 

Helle Kjærulf er freelancejournalist

LEDELSEN GÅR FORAN

Kommentar fra Skoleleder-
foreningens næstformand,  
Dorte Andreas:

”Der er rigtig mange vigtige 
dagsordener og ting, som en 
skole leder skal lede og forholde 
sig ledelsesmæssigt til – en af 
dem er ledelse af den digitale 
skole. Det er en opgave, som  
vi ikke kan fravælge. Det er en 
kompleks og udfordrende op
gave, for hvad skal vi lede heni
mod? Det er jo et område, der  
er i konstant udvikling og bevæ
gelse”. 

”Vi må som skoleledere være 
både insisterende, vedholdende 
og understøttende, i forhold til 
hvordan digitaliseringen under
støtter kerneopgaven. Det er 
derfor vigtigt, at ledelsen går 
foran i opgaven med at udvikle 
og uddanne medarbejderne og 
eleverne til en fremtid, som vi 
ikke kender. Det kan vi gøre ved 
at have modet til at lave prøve
handlinger og gøre ting, vi ikke 
har gjort før, og ved at involvere 
både elever og andre samar
bejdspartnere uden for skolen i 
udviklingen af den digitale skole. 

”Samtidig ved vi, at it er dyrt og 
hurtigt forældes. Der skal derfor 
være en kommunal strategi med 
forvaltningsmæssig understøt
telse og finansiering. I øvrigt  
er foreningen netop påbegyndt 
et ”Væksthus for ledelse”pro
jekt: ”Ledelse af digitalisering”. 
Jeg venter, at det vil medvirke til 
at belyse udfordringerne omkring 
den digitale ledelse og samtidig 
komme med bud på, hvordan 
man kan arbejde både strategisk 
og praktisk med digitaliseringen.”
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NOTER

Læsning 
Den internationale læseundersøgelse PIRLS 2016,  

der blev offentliggjort i december, viser at danske elever 
i dag scorer dårligere i læsning end i 2011. Alligevel  

mener Skolelederforeningen resultatet er OK. 

Resultatet skal ses på baggrund af, at man i perioden 
har villet rigtig meget med folkeskolen, og at det har 
flyttet fokus en smule på bekostning af læsning. Set i 

det lys er resultatet pænt, mener Claus Hjortdal.

I den nye undersøgelse har de danske 4. klasseelever i 
gennemsnit opnået 547 point. Det er en tilbagegang på 

7 point siden PIRLSundersøgelsen i 2011. 

Skoledage
Børne og Kulturchefforeningen, 
KL og Skolelederforeningen invi
terer skoler og forvaltninger til 
en inspirationsdag om at skabe 
en endnu mere motiverende og 
varieret skoledag.

Her vil der være oplæg fra sko
ler, som har høstet erfaringer 
med nye måder at organisere 
skoledagen på, og deltagerne får 
mulighed for sparring om, hvor
dan man konkret udvikler ny 
praksis.

inspirationsdagen foregår ons
dag den 28. februar 2018 i Aar
hus, meld dig til via KL’s hjem
meside.

Gå ind på http://tilmeld.kl.dk/
nyorganiseringafskoledagen

FORMUE 
Tænketanken Cepos har regnet sig frem til dan
skernes gennemsnitlige formue ud fra alder. 

En 25årig dansker har således i gennemsnit en 
formue på 134.000 kr., mens en 65årig har en 
18 gange større formue med et gennemsnit på 
2,4 mio. kr. 

Gennemsnitsformuen for hele den danske be
folkning er på 1,25 mio. kr., viser undersøgelsen. 
Formuen topper i slutningen af 60’erne.

Beregningerne er sket på baggrund af tal fra 
Danmarks Statistik. Cepos har beregnet for
muen for hvert leveår, her vises kun tallene  
for hvert tiår.

SORG
Vil du vide, hvordan du  

opretter og leder en sorg
gruppe i skolen? Eller  

savner du inspiration til  
dit arbejde som sorg  

grup peleder? 

Et nyt materiale fra Kræf
tens Bekæmpelse tilbyder 

viden, inspiration, fortællin
ger, øvelser og metoder i 

forbindelse med sorggrup
pearbejde  med konkrete 
cases, øvelser og praksis

litteratur. 

Materialet kan købes  
via webshop.cancer.dk

Samarbejde
I en ny rapport fra Danmarks Evaluerings
institut er samarbejdet mellem forvaltning 
og skoleledelse om elevernes læring og trivsel 
undersøgt. Rapporten peger på tre udfordrin
ger samt tre fokuspunkter.

Af udfordringer nævnes:
•  Manglende kompetencer gør det vanskeligt 

at skabe mening i arbejdet med data.
•  Den hierarkiske relation udfordrer forvalt

ningens sparrende rolle.
•  Udviklingsiver gør det svært at balancere 

arbejdet med indsatser.

Fokuspunkter fremadrettet er:
• Styrk det analytiske arbejde.
• Skab tillid mellem forvaltning og 
 skoleledelse.
• Prioriter indsatserne.

Med udgangspunkt i tre kommuner går under
søgelsen tæt på det konkrete samarbejde. 
EVArapporten giver indblik i hvordan samar
bejdet foregår, hvad der virker, og hvor udfor
dringerne opstår. Desuden medfølger en guide 
til, hvordan samarbejdet kan styrkes.

K O M M I S S I O N
Der er for langt mellem lærerne og nærmeste leder i  
folkeskolen. Sådan lyder en af de foreløbige konklusioner 
fra regeringens ledelseskommission. 

Ledelseskommissionen anbefaler dermed regeringen til 
at se kritisk på ledelsesspændet.

”Der er ledere i det offentlige, som har alt for mange 
medarbejdere under sig, fordi man er gået for langt med 
at fjerne ledere,” siger kommissionens formand Allan  
Søgaard Larsen.

Kommissionens undersøgelse viser bl.a., at skoleledere  
i gennemsnit leder 24 ansatte – nogle langt flere. Det  
ledelsesspænd bør ifølge kommissionen mindskes.

Kommissionen skulle have overleveret sine anbefalinger 
til at styrke den offentlige ledelse til regeringen ved års
skiftet, men på grund af OK’18 er det udskudt til foråret.

Alder Gennemsnitlig formue (i kr.)
20 66.000
30 275.000
40 752.000
50 1.390.000
60 2.188.000
70 2.480.000
80 1.627.000
90 1.406.000
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SMILER DU NOK TIL MEDARBEJDERNE?
Jeg skal altid lige stramme mig an, når jeg skal ind og give lærerne en besked, som jeg ved ikke er 
videre populær. 

Sidste gang var, da kommunen skulle spare. Jeg lagde ansigtet i beklagelige folder og meddelte, at ledel-
sen var blevet enige om, at vi på baggrund af kommunale besparelser var nødt til at reducere en del fag-
konti for at undgå at skære yderligere ned. 

Beskeden blev modtaget med forventelig dårlig stemning. Flere lærere meddelte, at de havde svært ved  
at se, hvordan de skulle kunne gennemføre en forsvarlig undervisning med så få midler: “Det må ledelsen 
og kommunen så tage ansvaret for,” lød det retorisk. 

Besparelserne ramte ikke kun Strandskolen, men hele kommunen, så jeg drøftede lærernes reaktion med 
min skolelederkollega på naboskolen. 

“Hvordan blev det modtaget hos jer? Var der vilde protester?”, spurgte jeg. 
“Nej, der kom kun en enkelt kommentar. Det virkede, som om det modvilligt blev accepteret.”
“Hvordan fik du dem dog til at acceptere det, uden at stemningen ramte bunden?”, spurgte jeg undrende. 
“Når jeg skal give sådan en besked, tager jeg altid det store smil på og påtager mig det fulde ansvar. Det 
er, som om lærerne nemmere accepterer ærgerlige beskeder fra en, der har et stort smil.”
Jeg nikkede og takkede for tippet. Det ville jeg prøve næste gang. 

Kort tid efter fik jeg mulighed for at afprøve “smiletricket”. Kommunens økonomi var fortsat dårlig, og 
man ville spare ved at få lærerne til at undervise mere. 

Da jeg skulle fortælle det, tog jeg det store smil på: “Jeg er glad for, at I er dygtige lærere, for jeg kommer 
til at bede jer om at undervise mere. Vi må rykke tættere sammen, hjælpe hinanden mere og lave den al-
lerbedste skole, inden for de rammer vi har. Det er mit ansvar som skoleleder at få det til at lykkes, og jeg 
ved, I vil gøre alt, hvad I kan for at hjælpe mig med det.” 

Jeg kiggede ud på forsamlingen og smilte til dem. En enkelt lærer rakte hånden op. “Tak for din opmærk-
somhed og opbakning. Det betyder meget. Vi får travlt, men det skal nok gå ved fælles hjælp.” Så blev  
der stille. Derefter fortsatte mødet med andre punkter, og det virkede, som om den øgede undervisnings-
mængde blev accepteret som et vilkår. 

Det er utroligt, hvad et smil, anerkendelse af lærernes vilkår og en leder der tager ansvaret, kan få læ-
rerne til at løfte. 

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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 Jeg bilder mig ikke ind at vide meget om 
at lede en skole. Men jeg har mange erfaringer om-
kring, hvad travle, offentlige ledere kan forandre i 
deres ledelse, når de får et nyt blik på deres praksis. 
Det, der skal til, er en cocktail af viden om deres 
personlige tids- og aktivitetsprioriteringer og ledel-
seseffektforskning. 

Det er ikke småting ledere lykkes med at forandre 
på både den korte bane, og når man møder dem 
over tid. Erfaringerne fortæller mig, at ”tid er ela-
stisk”. Elasticiteten skal imidlertid ikke forstås på 
den smarte måde, hvor det handler om at klemme 
ekstra ti minutter ud af hver time. Det handler om, 
at det ER muligt at finde tid – ret meget tid – til de 
ting, som virkelig betyder noget: De ledelsesaktivi-
teter, som særlig gør en forskel for børnene.

Hvem styrer toget?
Grupper af ledere var forrige år samlet1 med dette  
fokus: ”Bruger vi vores ledelsestid på det rigtige? 
Bruger vi tiden på det, der giver dokumenteret ef-
fekt for børnene?”. Det var de spørgsmål, som de 
pågældende modigt fordybede sig i sammen med 
deres ledelsesteamkollegaer. 

Det var ledere fra dagtilbudsområdet i to forskel-
lige kommuner, og de lagde ud med at lave en nul-
punktsanalyse af hver deres praksis. Altså, den reali-
serede ledelsespraksis – ikke en prosafortælling, 
eller en opgørelse baseret på hukommelse. 

Udfordringerne for de omtalte ledere var de klas-
siske: For mange opgaver og for lidt tid. For mange 
opgaver i den administrative genre og som optog ka-
lenderen på bekostning af den faglige ledelse. For 
meget brandslukning – for lidt tid til at tænke sig om.

”Jeg er alt for tit ude i edderkoppestilling”, som  
en leder meget beskrivende sagde om den situation, 
hvor hun simultant prøvede at dække hele spektret 
af henvendelser; fra skemaer som forvaltningen vil 
ha’ udfyldt, til en medarbejder der er ked af det,  
IT-materiale som ikke virker, en frustreret forælder, 
rotter i kælderen, nye nøglebrikker, et strategisemi-
nar – og måske også tre småpiger, som havde fundet 
vej til kontoret. 

Fælles for alle lederne var en dyb, gennemgående 
ambition om at ville være en god leder. Og en stor 
pligtopfyldenhed og vilje til at prøve at få enderne  
til at mødes.

Næsten ligeså gennemgående var det, at deres  
lederliv grundlæggende ikke var bæredygtigt; de 
havde ikke fundet en form, som i længden ville fun-
gere; mange arbejdede betydeligt mere end 40 ti-
mer om ugen – og på alle tider af døgnet. Sigende 
var det også, at størsteparten af lederne ikke følte  
tilfredshed med deres opgavehåndtering. 

Mange rapporterede i første omgang om en god 
følelse af at ”kunne håndtere de mange opgaver –  
at kunne få dem fixet”. Men når samtalen fortsatte, 
blev den gode følelse som oftest afløst af en dybere 
frustration over ikke at have mulighed for at fordybe 
sig i fx væsentlige faglige udviklingstemaer. 

Ledernes fokus blev uafbrudt afsporet af andres 
dagsordener. ”Hvem styrer toget?” spurgte lederne. 
Det var ikke dem selv.

Bevidstgørende proces
Hver leder fik til opgave at registrere deres aktivitets- 
og tidsforbrug over fem hverdage. De blev udstyret 
med et stort blankt ugeskema – og fire farveblyanter. 

PÅ RETTE VEJ
LEDERE KNOKLER – INGEN TVIVL OM DET - MEN HAR DE TRAVLT MED DET 

RIGTIGE? EN RÆKKE LEDERE HAR LAGT KURSEN OM, EFTER DE ER BLEVET 

SMERTELIGT BEVIDSTE OM, HVOR MEGEN AF DERES TID DER GÅR TIL 

OPGAVER, SOM HAR LAV EFFEKT I FORHOLD TIL BØRNENES UDBYTTE.

Af Charlotte Larsen * Illustration Otto Dickmeiss

ledelsens GPS
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Med en sortering af alle ledelsesaktiviteter i én af 
fire kategorier med hver sin farve, er det muligt 
at tegne et tydeligt billede af den konkret leders 
strategi for sin ledelsesopgave.

Lederne blev bedt om at registrere i 30 minut-
ters intervaller – men erfaringen viste, at der 
mange steder var brug for et mere ”finmasket” 
net til at indfange virkelighedens mange spor og 
afbrydelser. Kategorierne lederne registrerede i 
var ”nærværende faglig ledelse”, ”strategisk fag-
lig ledelse”, ”personaleledelse” og ”administra-
tiv ledelse”. 

Øvelsen er radikal forskellig fra de tidsregistre-
ringsøvelser, som offentlige ledere i en årrække 
har deltaget i. Denne aktivitetsregistrering i far-
ver har til formål at gøre ledere bevidste om de-
res aktiviteter OG prioriteringer, så de efterføl-
gende kan forholde dem til de dokumenterede 
effekttal for de forskellige aktiviteter. 

Med et farveudfyldt skema hver gav lederne 
sammen sig i kast med at få syn for sagen: Hvor 
går tiden hen, når den går? Hver leder hang efter 
tur sit skema op på væggen og supplerede den 
visuelle fortælling med uddybende forklaringer 
om ugens ledelsespraksis, som den ret faktisk 
udspillede sig. Disse skemaer var grundlaget for 
en række bekræftelse af forskellige antagelser, 
en del aha-oplevelser og nogle åh-nej-oplevelser. 

Dette overblik blev løbende sammenholdt med 
den ledelseseffektforskning, Vivianne Robinson 
har fremlagt i bl.a. sin bog ’Elevcentreret ledelse’. 

Erkendelserne var mange 
Det, de i alt mere end 100 ledere fik kig på, da  
de nøje registrerede deres gøren over en uge, 
for deler sig i tre hovedgrupper:

For det første: ”Vi multitasker meget”. Mange  
ledere erfarer, at de dagen igennem arbejder på  
at løse flere opgaver på samme tid, fx svarer mails 
og behandler konkrete opgaver samtidigt. 

Der bliver mange steder gået til og fra opga-
verne, dvs. at man fx begynder på opgaver, man 

ikke har tiden eller andre forudsætninger for at 
kunne færdiggøre. Derfor fylder disse opgaver 
mere end nødvendigt i bevidstheden på lederne, 
da de ”bliver ved med at hænge, halvt færdige, i 
luften”. Disse opgaver tager også længere tid end 
nødvendigt. Særligt opgaver i den administrative 
og strategiske genre, lider under dette. 

I forlængelse heraf er erkendelsen ”vi lader os 
ofte forstyrre”. Denne erkendelse starter tit i for-
muleringen ”vi bliver ofte forstyrret” – men lan-
der næsten altid på ledernes egen banehalvdel, 
med ejerskab til ikke at have skabt gode betingel-
ser for sin egen opgaveløsning.

For det andet: ”Vi arbejder meget bredt med 
vores udviklingsindsatser – vi vil for meget - og 
kommer derfor for ofte ikke i mål med udvik-
lingsarbejdet”. Robinson peger på, at man lokalt 
kan arbejde kvalificeret med 2-4 mål, over en pe-
riode på 2-3 år. 

Ledere, siger Robinson, undervurderer konse-
kvent medarbejdernes behov for kompetenceud-
vikling, når praksis skal udvikles. Hun fortsætter, 
ledere undervurderer, ligeså gennemgående, 
hvor langt tid det tager at skabe en blivende or-
ganisatorisk forandring.

Lederne fik blik for at de ”smører sig selv og 
deres udviklingsfokus for tyndt ud”, hvilket 
mindsker deres muligheder for at arbejde med 
stor effekt for børnene.

Endelig for det tredje: Den opgavekategori, 
som oftest får lov at vige for andre, er den nær-
værende faglige ledelse. Den nærværende faglige 
ledelse er den, hvor lederen engagerer sig kon-
kret i udviklingen af praksis, enten i form af ob-
servation af praksis eller i refleksion over praksis 
sammen med medarbejderne.

Lederne melder, at det er svært at holde fast  
i prioriteringen af den nærværende faglige le-
delse: De andre kategorier strategisk faglig le-
delse, administrativ ledelse og personaleledelse 
har det med at trænge sig på – på en mere insi-
sterende måde. 

4 
 

KATEGORIER  
I LEDELSES- 
PROCESSEN

Nærværende  
faglig ledelse

Observation og  
dialog med med

arbejderne om udvik
lingen af praksis. 

Strategisk  
faglig ledelse

Langsigtet planlæg
ning og ressourceal
lokering ift. priorite

rede mål.

Personaleledelse
Den dialog med med
arbejderne som ikke 
direkte handler om 
udvikling af praksis.

Administrativ  
ledelse

Drift af økonomi,  
bygninger, service
medarbejdere m.m.

Jeg er alt for tit 
ude i edderkoppe-

stilling – og det slider!
Offentlig leder, konferencedeltager

ledelsens GPS



LITTERATUR
Elevcentreret  
Ledelse,  
Vivianne Robinson, 
Dafolo Forlag  
2015
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”Der er ingen, som kommer og dunker os le-
dere i hovedet – i hvert fald ikke på den korte 
bane – hvis vi melder fra til et teammøde om no-
get pædagogisk med medarbejderne. Hvis vi deri-
mod melder fra på fx en administrativ opgave, er 
der mere synlige konsekvenser med det samme” 
forklarer lederne.

Nedprioriteringen af den nærværende faglige 
ledelse er særlig ærgerlig for lederne at erkende: 
Lederens engagement i denne ledelsesopgave, er 
den, som har den ubetinget største dokumente-
rede effekt for børnene2.

GPS’en styrer 
Lederne fik med skemaerne og fortællingerne  
om deres ræsonnementer, blik for de strategier, 
logikker og overbevisninger, som de hver især 
havde for deres ledergerning.

Disse logikker er ofte ubevidste – eller i hvert 
fald u-italesatte – personlige overbevisninger, 
som fx handler om at ”En god leder er en meget 
tilgængelig leder” og ”Der skal være 100% orden i 
butikken, før jeg kan engagere mig i den nærvæ-
rende faglige ledelse” eller ”Det er godt at få op-
gaverne ekspederet med det samme, så ligger de 
ikke fylder.” 

Man kan sammenligne disse personlige overbe-
visninger med destinationskoordinaterne i en 
GPS i vores bil; de styrer – sikkert og vedhol-
dende – lederen i den forudbestemte retning. De 
usynlige strategier har ofte dybe rødder og korre-
sponderer langt fra altid med nyere forskning om 
effekt af ledelse. For ledere er der muligheder i at 
blive sig bevidste om disse ”indstillinger”. For, 
med bevidstheden opstår også muligheden for at 
vælge at gøre noget andet. 

Fra ”vilkårsfængsel” til handlerum
Fælles for alle lederne var også, at de med regi-
strerings- og refleksionsprocessen får flyttet de-
res optagethed af ”svære vilkår for ledelsesopga-
ven” til en fornemmelse af muligheder og 
handlerum, samt en bemærkelsesværdig iderig-

dom i forhold til justering af egen adfærd. 
Lederne berettede, at handlekraften hænger tæt 

sammen med det nye kendskab til forskningen om 
de dokumenterede effekter af forskellige ledelses-
indsatser. Den viden giver rygstøtte til at lave nye 
modige prioriteringer i sin ledelsespraksis – særlig 
på de områder, hvor der er noget på spil i relation 
til modsatrettede personlige overbevisninger. 

En leder fremlagde det sådan: ”Tidligere, når 
en medarbejder kom og spurgte: Har du lige fem 
minutter, var min overvejelse altid: Skal jeg nu 
tage hensyn til mig selv og den opgave, jeg sidder 
med? Eller skal jeg tage hensyn til medarbejde-
ren i døren? En henvendelse fra forvaltning 
skulle igennem samme logik. Nu er jeg i højere 
grad bevidst om delopgavernes større eller min-
dre betydning for børnene, hvilket gør mig i 
stand til at vurdere forespørgslerne mere profes-
sionelt og nøgternt”.

Den pågældende leder var blevet mere bevidst 
om, at hun – med viden om de forskellige ledelses-
opgavers forskellige effekter for børnene – kunne 
prioritere mere kvalificeret og i stedet stille sig selv 
spørgsmålet: Hvilken opgave skal have mit nær-
vær lige nu, ud fra en børneeffekt-tankegang?

For ledere handler om at stå på mål for de prio-
riteringer, man laver. Og når man som leder væl-
ger at nedprioritere en opgave eller helt fravælger 
at løse den, giver det styrke at have effektforsknin-
gens tal ved hånden. Både i dialogen med én selv, 
medarbejderne og med forvaltningen! 

Der er jo mange, som gerne vil ha’ ens lederop-
mærksomhed ikke mindst i skoleverdenen, men 
alle er der jo primært for børnene skyld, og ledel-
sestiden bør derfor bruges der, hvor den gør 
mest gavn for dem. Og det fokus kan man med 
fordel arbejde bevidst på at få skærpet. 

Charlotte Larsen er ledelses- og organisationsudviklingskonsulent  
samt forfatter. Hun driver konsulentvirksomheden MONDAYS og har  

udgivet ledelsesbogen ’Lær af de gyldne øjeblikke. En håndbog i ledelse 
med mening’ sammen med Steen Hildebrandt og Trine Beckett. 

Se mere på www.mondays.dk,  
kontakt cl@mondays.dk eller tlf. 6166 6855.

Noter
1  Ved en konference i  
 København, oktober 2015.

2 Vivianne Robinson,  
 Elevcentreret Ledelse, s. 24

Man kommer let til at  
smøre sig selv og sit  

udviklingsfokus for tyndt ud
Charlotte Larsen, ledelseskonsulent
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NOTER

VEDTÆGTS- 
ÆNDRING

Lokalforeningerne har nu frem
over mulighed for at afholde for
skudte valg til bestyrelsen.

På et ekstraordinært repræsen
tantskabsmøde medio januar 
blev et forslag om mulighed for 
forskudte valg til lokalbestyrel
sen vedtaget med et klart flertal.

Vedtægtsændringen ændrer 
valgproceduren, så halvdelen af 
lokalbestyrelsen er på valg det 
ene år med en valgperiode på to 
år, og året efter er den anden 
halvdel af bestyrelsen på valg li
geledes for to år.

Der er tale om en frivillig valg
model for lokalforeningen  med 
enten forskudte valg i lige og 
ulige år eller som hidtil et sam
let valg i lige år.

Ordinære valg til lokalformands
posten samt til lokale TRposter 
skal ske i lige år.

§

BLADET
Plenum undersøges årligt af et eksternt  
bureau, hvad angår oplevelsen af indhold 
og form. Senest i efteråret 2017. 

Generelt er resultaterne fine, ikke mindst i 
sammenligning med otte andre organisa
tionsblade, som Plenum benchmarkes med  
for at kunne vurdere niveauet.

Plenum ligger på alle parametre – artiklernes 
relevans, indhold, billeder og layout – pænt 
over gennemsnittet for de andre blade.  

Læserne er meget tilfredse med Plenum og 
finder troværdigheden er høj. De læser meget 
af indholdet og bruger ganske lang tid på at 
læse i hver enkelt udgave. 

•  92 % mener, at bladet har en meget høj/
høj troværdighed. 

•  80 % mener, at billeder og illustrationer  
er meget gode/gode.

•  82 % mener, at layoutet er meget godt  
eller godt.

•  58 % mener at forsiden er meget god  
eller god.

•  72 % læser halvdelen eller mere af hvert 
blad.

•  76 % bruger ½ time eller mere på at læse 
bladet.

•  79 % bedømmer samlet set bladet som 
meget godt/godt.

Læserloyaliteten dog faldende, forstået som 
at færre læser bladet som helhed og delvist. 
Det er et billede, man generelt ser på print
markedet, både hvad angår blade og aviser. 

20 % får faktisk ikke rigtig læst det trykte 
Plenum og angiver primært manglende tid 
som årsag. En del stof fra bladet bliver dog 
også formidlet på web/FB og læses her.

Nogle læsere efterlyser at modtage bladet  
digitalt, men 63 % ønsker stadig at modtage 
det trykte blad. Og annoncørerne, der er med 
at sikre en fornuftig økonomi, lægger vægt 
på, at bladet sendes ud. Plenum kan altid  
læses digitalt ved at gå ind på hjemmesiden. 

Kom i tøjet
Køb Tshirts og/eller trøjer til motionsaktiviteter 
eller andre arrangementer på skolen med slo
ganet ’Folkeskolen. Vores. Hele livet.’

Tekstilerne er i flotte farver og i god kvalitet, så 
vi også af den vej kan få profileret folkeskolen! 

Bestil dem ved at gå ind hos producenten 
www.trykpåtøj.dk.

esha

BESTYRELSER
Valget af forældrerepræsentanter til skolebe
styrelserne er som bekendt forestående.

I den forbindelse har Skole og Forældre udarbej
det et informationsmateriale om de formelle 
rammer for valghandlingen samt inspiration og 
vejledning til at understøtte en god proces. 

Se materialet på skole-foraeldre.dk > skolebe-
styrelsesvalg-2018

European School Heads Association, den euro
pæiske skoleledersammenslutning, udgiver fire 
gange om året et emagasin om skoleledelse.

Læs ESHA Magazine på hjemmesiden  det nye 
nummer har et meget aktuelt fokus på ledelse i 
og af multikulturelle skoler. 

Ny  
viden 

Danmarks Evalueringsinstitut er 
klar med to nye udgivelser om 
skolehjemsamarbejde i grund
skolen og om overgangen mel
lem grundskole og ungdomsud
dannelse.

Materialet er udviklet for Un
dervisningsministeriet af EVA i 
samarbejde med lærere og pæ
dagoger – og ministeriets læ
ringskonsulenter og skoler har 
afprøvet materialerne i praksis.

Se mere på eva.dk



Bruger: bb@soeskolen.dk

Praksisnær ledelse med fokus på elevers læring

Adgangskode: 12345

Ditte, Pædagogisk leder

Styrk dialogen med data fra besøg i undervisningen

Prøv vores demoskole
                                           Log på app eller på læringsfokus.nu



  Følgeforskningen i forbin-
delse med reformen foretages af VIVE, 
Det Nationale Forsknings- og Analysecen-
ter for Velfærd, og dykker ned i elever, læ-
rere, pædagoger, skolelederne, forældre 
og skolebestyrelsers vurdering af,  
om det går fremad med fagligheden mv. 

Overordnet er konklusionen, at refor-
men på centrale parametre ligger stabilt 
sammenlignet med de samme gruppers 
vurdering for to-tre år siden. Der er min-
dre udsving, men ellers kan der ikke på-
vises de store ændringer eller en mar-
kant udvikling …

Reformen har således ikke øget lærer-
nes fokus på elevernes læring, eleverne 
oplever ikke, at der i højere grad bliver 

sat klare mål i undervisningen og skoler-
nes generelle pædagogiske ledelse og 
skoleledernes involvering i undervisnin-
gen er ikke mærkbart styrket. Men det 
modsatte er heller ikke tilfældet.

Under ombygning
Så overordnet set er det siden reform-
starten ikke gået fremad, men heller ikke 
gået tilbage – alligevel har det fået den 
samlede presse til at konkludere, at sko-
lereformen ikke har haft nogen effekt 
overhovedet. Det er Skolelederforenin-
gen langt fra enig i.

Der kan således på visse punkter spo-
res fremgang. Både elever, forældre, og 
lærere oplever øget ro og orden i klassen. 

En større andel af lærerne oplever, at ele-
verne er mere læringsparate. Og vigtigt: 
Eleverne trives med at gå i skole, ligesom 
der er en meget stor forældretilfredshed.

”Når 19 ud 20 af forældre svarende til 
95 % finder, at deres barn folkeskole er 
god, kan vi næsten ikke nå højere. Så det 
er særdeles positivt”, siger formand 
Claus Hjortdal. 

Et mindre fald i lærernes fokus på faglig-
hed, der kan konstateres, mener han kan 
hænge sammen med, at opmærksomhe - 
d en på ikke at nedtone dannelsesdelen 
kan smitte af på praksis, og at det er nor-
malt, at der i starten sker et dyk i kvalite-
ten, når man skal implementere så store 
forandringer.

FEM NYE FORSKNINGSRAPPORTER OM SKOLEREFORMENS IMPLEMENTERING VISER, AT 

FOLKESKOLEN PÅ NOGLE OMRÅDER UDVIKLER SIG POSITIVT OG PÅ ANDRE LIGGER STABILT

Tekst : Michael Diepeveen

SMÅ SKRIDT
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Erfaringer fra Canada, hvor man har  
gennemført en lignende meget stor skole-
reform, viser, at det tager 10 år, før en så 
stor reform er fuldt implementeret, og  
resultaterne reelt kan vurderes.

”På en baggrund er det ikke rigtigt at 
sige, tingene står stille, der sker masser af 
udvikling på skolerne, der arbejdes hårdt 
og målrettet, og tingene flytter sig hele ti-
den, vi kan bare ikke se resultaterne af  
det endnu”, siger Hjortdal.

Indførelsen af skolereformen i Danmark 
er desuden fulgtes af strukturændringer 
med ned- og sammenlægninger af skolerne 
og en markant reduktion i antallet af lærere 
og ledere (15-16 %). Der til kommer en stor  
inklusionsreform, og – ja – så var der lock-
outen og Lov 409 ved OK’13.

Særligt om skoleledelse
Hvad angår rapporten om skoleledelsernes 
oplevelse af udviklingen med reformen, 
konstateres det, at 89 % af skolens ledelse i 
dag specifikt deltager i pædagogisk ledelse. 

Dog er det fortsat (sammenlignet med  
reformens start) blot 27 % af de øverste  
skoleledere, der finder, at de hyppigt over-
værer undervisningen og giver feedback  
eller diskuterer undervisningspraksis. 

Dette karakteriseres i rapporten som 
»problematisk«, og det vil Skolelederfor-
eningen ikke afvise. Men hvorfor det er  
sådan, fremgår også af rapporten, hvor  
der peges på:

• At kun så få som 11 pct. af skolelederne 
vurderer, at der i høj grad har været til-
strækkelig med ressourcer, mens over 
halvdelen svarer, at der slet ikke eller i 
lav grad er tilstrækkelig med ressourcer 
til at implementere skolereformen.

• Skolelederne beretter, at de oplever sta-
dig flere kommunale krav, projekter og 
tiltag, som skal implementeres, hvilket 
udfordrer deres muligheder for at lede 

skolen i den retning, de mener er hen-
sigtsmæssig for elevene og lærerne.

• Når skoleledelsen ikke involverer sig mere 
i den generelle pædagogiske ledelse, kan 
det være udtryk for en større brug af di-
stribueret ledelse end tidligere, og når 
skolelederen selv i mindre grad udøver 
pædagogisk ledelse kan det være et ud-
tryk for mangel på tid og muligheder.

I rapporten peges på, at ”forskningen be-
kræfter, at for få ressourcer kan forhindre 
en optimal implementering af en så om-
fattende reform som skolereformen”. 

Endvidere hedder det, at ”reformelemen-
ter som Den Åbne Skole, Motion og Bevæ-
gelse i undervisningen og Understøttende 
Undervisning stiller skolens personale, ikke 
mindst det pædagogiske personale, over for 
en række krav til skolernes tilrettelægning, 
eksekvering og senere evaluering af under-
visningen. Kravene kræver nytænkning –  
eller innovation – i organisationen (skolen), 
når personalet skal udvikle disse”. 

Ovenstående peger samlet på, at skole-
lederne er presset på opgaver og vilkår – 
og det er et billede, foreningen kan gen-
kende fra sine egne løbende undersøgelser 
lokalt blandt medlemmerne.

På positivsiden er det værd at notere  
fra rapporten:

• 81 pct. af skolelederne vurderer, at deres 
skole anvender en række forskellige eva-
luerings- og opfølgningsredskaber. Fx  
viden om elevernes faglige resultater, ele-
vernes eller lærernes fravær. Der er sket 
en stigning siden før reformen, når det 
gælder opfølgning på mål.

Men ellers læs mere i rapporterne, særligt 
den om skoleledelse. De ligger på uvm.dk. 

Michael Diepeveen er redaktør

FØLGEFORSKNING 
PÅ REFORMEN 
Siden foråret 2014 har ca. 900 
skoleledere, 140 bestyrelsesfor
mænd, 3.000 lærere og pædago
ger, og mere end 20.000 elever og 
3.000 forældre årligt besvaret og 
beskrevet deres skoledag i samar
bejde med det såkaldte Følgeforsk
ningspanel til folkeskolereformen. 

Det er VIVE (Det Nationale Forsk
nings og Analysecenter for Vel
færd), der står bag de fem nye  
rapporter, som er bestilt af UVM, 
og som giver et bud på elevernes, 
lærernes og pædagogernes, skole
ledelsens, skolebestyrelsens og 
forældrenes oplevelse af skolen 
her i reformens tredje år:

•  Elevernes oplevelser af skolen i 
folkeskolereformens tredje år.  
En kortlægning.

•  Lærere og pædagogers oplevelse 
af den længere og mere varie
rede skoledag i folkeskolerefor
mens tredje år. En kortlægning.

•  Forældres oplevelser af skolen  
i folkeskolereformens tredje år. 
Kommenteret tabelrapport.

•  Skoleledernes oplevelser af  
skolen i folkeskolereformens 
tredje år. En kortlægning.

•  Skolebestyrelsesformænds op
levelser af skolen i folkeskolere
formens tredje år. Kommenteret 
tabelrapport.

Det er en del af den politiske aftale 
om folkeskolereformen, at reformen 
skal følges tæt i form af blandt an
det en række forskningsrapporter 
frem til foråret 2020, hvor under
visningsministeren skal give en re
degørelse til Folketinget.

Læs de nyeste forskningsrapporter 
på www.uvm.dk.
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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.  

	 Du	behøver	ikke	i	første	omgang	at	flytte	dit	eksisterende	 
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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  For Jesper Poulsen handler le-
delse om at bringe menneskelige ressourcer 
i spil: ”Jeg ønsker at finde potentialet til, at 
noget kan gro i retninger, som kan under-
støtte de værdier, jeg selv har som leder.  
Ledelse går ud på at udpege retninger og 
skabe en fælles vision for medarbejdergrup-
pen,” siger han.

Når Jesper Poulsen har sat sig i ledersto-
len på Aalestrup Skole, handler det ikke 
om utilfredshed i sit gamle job som daglig 
leder af Ulbjerg SDI, der er en samdrevet 
institution bestående af børnehave, skole 
og SFO. 

”Det er snarere et ønske om at prøve sig 
selv af i en ny kontekst. En gang imellem 
skal man tage en anden udfordring for at 
finpudse de værdier og videreudvikle det 
ståsted, man har som leder. Det er meget 
motiverende at bringe værdierne i spil og 
se, om det kan bære på en ny arbejdsplads,” 
siger Jesper Poulsen, der tidligere også har 
været afdelingsleder ved Vestsalling skole. 
Han har i alt 18 års ledererfaring og er pt. 
ved at færdiggøre en pædagogisk diplomud-
dannelse i ledelse.

I disse ”djøfiseringstider” handler skole-
lederjobbet om at gøre en forskel, mener 
han: ”Naturligvis skal vi måles på det, vi 
præsterer, og vi skal være parat til at kigge 
på den effekt, det vi laver har, men i bund 
og grund er det vigtigste, at man tror, at 
man kan gøre en forskel. Der er en stor 
portion idealisme i at være skoleleder. Du 
kan vende og dreje ledelse på mange må-
der, men i sidste ende får du som leder  
lejlighed til at sætte kursen og træffe af-
gørende beslutninger i forhold til egne 
værdier,” siger Jesper Poulsen.

Han ser det som en nødvendighed at 
have en inkluderende ledelsesform for at 
kunne flytte en skole. Det handler om det 
muliges kunst og at inddrage medarbej-
derne. Det er folkeskolernes brændstof,  
at lærere og pædagoger har en faglig stolt-

hed og er vant til at blive inddraget i be-
slutningerne. 

”Vores med-system rammer det meget 
godt ind, medindflydelse og medbestem-
melse. I den kultur kan man godt slå sig 
som leder, hvis man har et andet udgangs-
punkt end folkeskolen”.

Jesper Poulsen mener, at det er vigtigt 
som leder, når skolelederrollen forandrer 
sig, at holde fast i at etablere sig som ledel-
sesteam og slå fast, at ledelsen vil drive 
pædagogisk ledelse.

”Det er en klassisk debat, som altid har 
været på de arbejdspladser, jeg har været: 
Hvordan frigør vi ressourcer til, at vi kan 
lede pædagogisk? Hvordan frigør vi os fra 
skærmen med dokumentation, indberetnin-
ger, dagsordener, referater osv.?,” siger han.

”Min erfaring er, at man i sit ledelses-
team til alle møder gang på gang får itale-
sat over hinanden, at det er pædagogisk  
ledelse, vi skal ud og bedrive.”

Jesper Poulsen mener, at det er betyd-
ningsfuldt, at man har forståelse for og 
indsigt i folkeskolens arnested, altså hvor 
folkeskolen kommer fra.  

”Det er jo en folkeskole. Det er et vigtigt 
parameter, når du sætter dig for borden-
den. Det kan ærgre mig enormt, at ifølge  
de seneste tal til søgningen til friskoler væl-
ger en lille femtedel folkeskolen fra. Jeg  
anerkender bestemt, at fri- og privatskoler 
løser opgaven rigtig flot, og de kan også no-
get, som jeg godt kan forstå, at forældrene 
kan få øje på, men vi skal bare huske på, at 
vi er på en folkeskole. Og det er en enheds-
skole, et knæsat princip, at vi har en skole 
for alle, og vi hylder de værdier, som der lig-
ger i det. Det er vigtigt. Vi skal være en FOL-
KESKOLE med versaler.”  

Aalestrup Skole har omkring 300 elever og 
150 børn i SFO samt 55 medarbejdere. Skole-
ledelsen består ud over skolelederen af en vice-
skoleleder og en SFO-leder.

HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf • Foto Privat

JESPER POULSEN
50 år, skoleleder på Aalestrup 
Skole, Vesthimmerlands Kom
mune, fra 1. november.

Jeg ønsker at 
finde poten-

tialet til, at noget kan 
gro i retninger, som 
kan understøtte de 
værdier, jeg selv har 
som leder.
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DET DU 
IKKE SER
Den blinde vinkel
Lederens største udfordring

Mette Villemoes Ponty
Gyldendal Business

175 sider, 300 kr.

 Der er et gammelt ord-
sprog, som siger, at man ikke skal 
dømme en bog på dens omslag, men 
med netop denne bog er det måske 
ikke tilfældet, da omslaget har et  
fint spejl på forsiden. Heri er bogens 
poin te: du må spotte din egen andel  
af udfordringerne. Du må se dig selv i 
spejlet og se på den indstilling, du selv 
har og i forhold til dem, du skal lede. 

Mette Villemoes Ponty har med un-
dertitlen understreget, at lederens stør-
ste udfordring er dennes blinde vinkler. 
Det er en fin finurlighed, som bevir-
kede, at jeg så frem til at læse bogen.  
Vi har nemlig alle blinde pletter, eller 
det som antologien kalder ”common 
sense” og dermed det, som vi tager  
for givet og ikke ser, da det er indlejret  
i vores adfærd, fællesskaber, praksis, 
normer osv. Det, som jeg håbede på, 
var altså at få værktøjer til at se mine 
egne blinde vinkler som leder. 

Bogen er meget velskrevet. Skrift-
sproget har et godt flow, som betyder 
at du sagtens kan læse et kapitel eller 
to oven på en lang dag. Det fungerer 
godt med den meget personlige stil, 
som forfatteren har lagt ned over bo-
gen, for det betyder, at flere afsnit  
opleves som en dialog med dig som 

læser. 
Der er også mange eksempler fra 

hendes virke som konsulent, omend 
jeg undervejs i læsningen opfattede det 
mere som fyld end som en meningsop-
løftende del, der understregede poin-
terne i bogen. 

Pointer er der heldigvis mange af, 
og vi har muligvis hørt en del af dem 
før, men da ”bogen er skrevet til mo-
dige og nysgerrige ledere, der er parate 
til at begynde med sig selv”, så bygges 
der op til, at vi, som omstillings- og for-
andringsparate ledere i det postmo-
derne samfund, er villige til at se på le-
derskabet endnu engang for at arbejde 
med de blinde pletter. 

Hvad er det så lederne skal begynde 
med? Først og fremmest med menne-
sker. Det, at være leder, starter og slut-
ter med mennesker; det er ikke ting, 
det er ikke økonomi, produktion osv., 
som lederne skal lægge deres primære 
fokus på, men i stedet menneskene og 
deres oplevelser af den enkelte leder. 
Det er i min optik det, som Villemoes 
Ponty retter fokus på gennem bogen, og 
løsningen er, at den enkelte leder kon-
stant forholder sig refleksivt til sit eget 
fag (ledelse) og sin adfærd som leder.

Desværre er der ikke nogen decideret 
formel eller kvik-fix på, hvordan dette 
skal gøres. Bogen er primært at be-
tragte som en mulighed for at igang-
sætte en indre dialog omkring egen 
praksis eller en dialog med medarbej-
derne eller ledelsesteamet. Der er små 
steder hjælp at finde, hvor kapitlerne 
slutter med spørgsmål eller mindre opga-
ver, der kan skubbe refleksionerne i nye 
retninger. 

Det er en udmærket bog, som skriver 
sig fint ind i tænkningen hos værdibase-
rede ledere, der ville kunne læse bogen 
som et supplement til de mange andre, 
velkendte narrativer om ledelse.

Michael Flarup 
Skoleleder
Brattingborgskolen
Viborg Kommune

GLOBALT
Bæredygtig dannelse
Skitser til en empatisk 

verden
Lone Belling med Leif Frandsen
Dafolo Forlag
231 sider, 374 kr.

 En god, spændende og 
særdeles anvendelig bog for enhver 
medarbejder og leder i folkeskolen  
og også i gymnasier. Forældre og 
unge kan også læse den – ja enhver, 
der er optaget af dagsordenen om  
bæredygtighed og dannelse!

I bogens prolog hedder det: ”Et  
dannet menneske har ikke blot faglig 
viden og værdibårne holdninger og 
handlinger, men forstår at kombinere 
hjerne, hjerte og handling i en helheds -
orien teret forståelse af, at kloge hand-
linger kræver indsigt og et hjertes mod 
til at stå ved sine værdier”.

Så er scenen sat, og læg dertil at  
bogen har et fyndigt forord af dr.phil. 
Per Schultz-Jørgensen, som skriver,  
at arbejdet haster, ”og børnene står 
på mange måder i første række.”

Bogen er i to dele: Mellem data og 
dannelse og ’Nødvendige kapaciteter 
til en bæredygtig dannelse’, en opde-
ling, der er meget logisk og læserven-
lig. Det er bogens ni kapitler ligeså.

Bogen er rig på introduktion  
til begreberne, relevante figurer, ta-
beller, øvelser og først og fremmest 
rigtig gode praksiseksempler på gode 
læringsforløb om alle eller nogle af 
FN’s 17 verdensmål, som alle er enige 
i, men vi alle har svært ved at finde 
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HAR DU
MODET?

Den kritiske leder
I serien: Ledelse  

for læring
Redigeret af Karsten Mellon
Dafolo Forlag
184 sider, 375 kr.

 Denne antologi 
med gode og vægtige bidrag 
kan læses igen og igen – af 
enhver leder og enhver med 
interesse for ledelse! Offent-
lig såvel som privat.

Ti forskellige, meget kom-
petente bidragyderne kaster 
et klart lys over bogens tema, 
den kritiske leder/ledelse. 
Alle har noget på hjerte, og 
bidragene præsenteres godt. 

I bogens forord bliver læse-
ren præsenteret for bogens 
ærinde: at gøre op med tra-

ditionelle ledelsesforståelser, 
hvor organisationer opfattes 
som enheder, der kan styres 
mekanisk på samme måde, 
som man ville styre en ma-
skine.

Redaktøren Karsten Mel-
lon lover læseren en poly-
foni af inspiration – og den 
holder hele vejen hjem! Til-
lad mig at trække et par ek-
sempler frem:

Tanja Homegaard Bjørn  
beskriver levende og inspire-
rende i sit kapitel, hvordan 
komplekse problemer i of-
fentlig ledelse kan være en an-
ledning til kritisk refleksion.

Karsten Mellons eget afsnit 
i bogen handler om ledelse/
kritisk ledelse i DBU. Meget 
aktuelt set i lyset af ledelse af 
forhandlingerne med kvinde-
landsholdet i fodbold. 

I dette afsnit drøftes modet 
til (kritisk) ledelse. Og der 
indledes med et citat af Hans 
Fink (filosof ) fra 2012: ”Hvor 
der er initiativ og fortsat an-
strengelse trods frygt og van-
skeligheder, er der modig-
hed”. Det er spændende at 
komme tættere på maskin-
rummet for ledelse i DBU, og 
det sker i dette kapitel.

Bogens antologi rummer 
både historiske og nutidige 
perspektiver. Den kommer 
godt af sted med at pege på 
mulige fremtidige ledelsesdi-
lemmaer – og successer.

Den er desuden forsynet 
med gode og lærerige illu-
strationer, ligesom der er en 
række vedkommende cases 
og øvelser, som trækker 
hverdagen ind til teorierne.

Hvert kapitel er bygget lo-
gisk op med en indledning/
præsentation, en central af-
dækning af området og en 
afslutning. Og hvert kapitel 
har også vedkommende lit-
teraturhenvisninger.

Der er mange henvisnin-
ger og citater i bogen. Alle er 
de velvalgte og sigende. Lige 
fra filosoffen Hannah Arendt 
til Karen Blixen.

Alt i alt er bogen letlæselig 
og forståelig. Den kan læses  
i sammenhæng eller bidrag-
ene hver for sig. Jeg kan 
varmt anbefale bogen! Man 
risikerer at blive mere reflek-
siv og profleksiv.

Knud Nordentoft
Senior advisor
Cphfacilitation

Folkeskolen
Det naturlige 

førstevalg
Folkeskolen

Den vigtigste
samfundsdannende 

institution

Folkeskolen
Det lokale 

samlingspunkt 

SKOLELEDERFORENINGEN
i samarbejde med skolens øvrige parter

modet til at opfylde for alvor. 
I al fald i den vestlige verden!

Der er gode og lærerige 
praksiseksempler fra Thyre-
god Skole, Vejle Kommune, 
Svendborg Kommune, Skæ-
ring Skole, Trongårdsskolen i 
Lyngby-Tårbæk Kommune, 
Mårslet Skole Ikast Brande 
Gymnasium og Københavns 
Åbne Gymnasium.

Eksempler, som alle er med 
til, at give bogen stor trovær-
dighed.

Forfatterne peger også på 
informationsmuligheder og 
formidlingskanaler til emnet. 
Bl.a. ’Verdens Bedste Nyhe-
der’, som har forpligtet sig på 
denne formidling for en lang 
række NGO’er i Danmark. Så-
ledes bliver fx hjemmesiden 
heleverdeniskole.dk omtalt 
som en informationskilde.

Anbefalingen i bogen er, at 
vi går i gang med arbejdet – 
NU – og ikke uden retning. 
Tænk profession med hjerne, 
hjerte og handling! Jeg kan 
kun varmt anbefale bogen – 
den er bæredygtig!

Knud Nordentoft
Senior advisor 
Cphfacilitation

plenum – jan 2018 63



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

151700 1/1 Folkeskolen egenannonce Skolenyheder.indd   3 19/09/17   07.46
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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!

PROFESSIONEL SPARRING
Du får mulighed for professionel sparring med konsulenter, der har indsigt i og/eller 
mangeårig erfaring med arbejdet som skoleleder. Som medlem kan du til hver en tid 
henvende dig til sekretariatet og få rådgivning.

VEJLEDNING MED LEDERVINKLER
Ring eller mail og få en snak om det at være leder i eller omkring folkeskolen, f.eks.: 

• dine arbejdsvilkår som leder
• dine løn og ansættelsesvilkår
• dine tjenstlige forhold, herunder pensionsvilkår
• arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes?
• godtgørelse for merarbejde
• folkeskolens styrelse og forvaltningsloven
• SU/MEDsamarbejdet
• personaleledelse
• udviklingssamtaler og konflikthåndtering
• arbejdsskader
• arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
• andre relevante emner fra lederens dagligdag

 Brug ”Min side” på www.skolelederforeningen.org  
til at tjekke og opdatere dine oplysninger.

SEKRETARIATET ER ÅBENT
Mandagtorsdag: 9.0015.00, fredag: 9.0014.00.

POLITISK LEDELSE
Claus Hjortdal
Formand
clhj@skolelederne.org
 
Dorte Andreas
Næstformand
dora@skolelederne.org

DAGLIG LEDELSE
Sekretariatschef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org
 

ADMINISTRATION OG DRIFT     
Merethe S. Erbs
Administrativ medarbejder
mse@skolelederne.org
 
Gitte Nielsen
Administrativ medarbejder
gn@skolelederne.org

POLITIK OG KOMMUNIKATION  
Michael Diepeveen
Kommunikationschef
midi@skolelederne.org
 
Malene Lieberknecht
Kommunikationskonsulent
mali@skolelederne.org

Jannick S. Mortensen
Konsulent
jamo@skolelederne.org

Søren Teglskov
Konsulent
sote@skolelederne.org

MEDLEMSRÅDGIVNING  
OG FORHANDLING
Peter Cort
Forhandlingschef
cort@skolelederne.org
 
Carsten Ancker
Konsulent
cava@skolelederne.org
 
Louise Z. Graugaard
Konsulent
loza@skolelederne.org
 
Søren Schnack
Konsulent
sors@skolelederne.org

Henrik Sloth
Konsulent
hs@skolelederne.org

Nils Vilsbøl
Konsulent
nv@skolelederne.org

HOVEDBESTYRELSEN
Formand Claus Hjortdal
Næstformand Dorte Andreas
Brian Brodersen
Dan Gert Christensen

Peter Hansen
Lene Burchardt Jensen
Peter Nellemann
Lars Aaberg

HURTIG  
KONTAKT
Brug ved alle  

henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen:  
7025 1008 eller

• Hovedmail:  
skolelederne@ 

skolelederne.org
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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. 

Didaktiske ambitioner 
Alle elever med
Per Fibæk Laursen
Hans Reitzels Forlag

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

Håndbog i professionelle  
læringsfællesskaber
Undervisning og læring
Richard Dufour, Rebecca Dufour  
m. fl.
Dafolo

Nye design for undervisning  
og uddannelse
Undervisning og læring
Moocs – massive open  
online courses
Dafolo

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

Professionelle læringsfællesska-
ber og fagdidaktisk viden
Undervisning og læring
Thomas R. S. Albrechtsen (red.)
Dafolo

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

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

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

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

Metakognition, selvregulering  
og konsolidering
Fra teori til praksis
Dorthe Geisnæs & Preben Olund 
Kirkegaard
Dafolo

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

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

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

Målorienteret undervisning  
i skolen
Redskaber og inspiration  
til praksis
Undervisning og læring  
i praksis
Rene Aistrup
Dafolo

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

Lærerens relationskompetence
Kendetegn, betingelser og  
perspektiver
Louise Klinge
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

Undervisning mellem hensigt  
og uforudsigelighed
Undervisning og læring
Ane Qvortrup, Tina Bering Keiding
Dafolo

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

Spørgsmål og interaktion  
i klasserummet
Emilia Andersson-Bakken
Dafolo

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

Den blinde vinkel
Lederens største udfordring
Mette Villemoes Ponty
Gyldendal

Datainformeret ledelse
Ledelse for læring
Amanda Datnow, Vicki Park
Dafolo

Fire-dimensional uddannelse
Kompetencer til at lykkes i  
det 21. århundrede
Undervisning og læring
Charles Fadel, Maya Bialik,  
Bernie Trilling
Dafolo

Den finske skole
Hvad kan vi lære af Finlands  
undervisningsformer
Pasi Sahlberg
Hogrefe

Medieret læring og hjernens  
forandringsevne
Om Reuven Feuersteins  
læringsteori og metode
Til forbedret kognition
Reuven Feuerstein, Louis H. Falik, 
Refael S. Feuerstein
Dafolo

Faglig ledelse
Mellem kerneopgave og styring
Nicolaj Ejler
Jurist og økonomforbundets Forlag

Hvad vi ved om udsatte unge
Historik, omfang og årsager
Signe Hald, Bent Jensen, Bodil  
Wullum Nielsen, Jan Rose Skaksen
Gyldendal

Reform og forandring
Nye vilkår for ledelse og  
organisering
Carsten Greve, Anne Reff Pedersen
Gyldendal

Læringsrejsen
Målorienteret undervisning  
i indskolingen
Alice Olsen
Dafolo

Vækst modellen
Kulturskabende dialoger
Marianne Grønbæk, Henrik Pors,  
Jonas Grønbæk Pors
Dafolo
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Chef for skoleområdet i Favrskov Kommune

Brænder du for at tage ansvar for den videre 
udvikling af skole- og fritidsområdet? Har du et 
solidt indblik i, hvad der skaber læring og trivsel 
for børn og unge? Går du tæt på i ledelse, og 
sætter du dig selv i spil?

Vi søger nu en ny chef for skoleområdet, da vores 
nuværende går på pension. Kan du svare ja til oven-
stående, er du måske vores nye chef.

Om os
Skolerne i Favrskov er veldrevne og opnår generelt sær-
deles gode resultater målt på børnenes trivsel og faglige 
præstationer. Forældrene er tilfredse med skolernes ind- 
sats, og der er et synligt engagement fra bestyrelserne. 

Dine opgaver
Du bliver ansvarlig for at lede skolelederne og den 
samlede skoledrift. Du skal også sikre den nødvendige 
implementering af forandringer samt følge op på faglige 
udfordringer, arbejdsmiljø og trivsel på området. 

Vi forventer, at du: 
• har erfaring og kan dokumentere resultater  

fra skoleområdet 

• har en relevant uddannelse og har erfaring  
med at lede ledere

• er resultat- og samarbejdsorienteret

• bedriver ledelse tæt på, følger op, og intervenerer 
uden at tøve.

• er initiativrig og har blik for nye muligheder.

• skaber og fastholder motivation og går forrest 
med begejstring.

• har humor, empati, relationskompetence,  
selvindsigt og reflekterer over egne værdier  
og ledelsesstil.

Søg jobbet 
Læs mere og søg jobbet på favrskov.dk/job  
senest fredag 2. februar 2018.



AlfA Travel på Sicilien i 2013 AlfA Travel i Paris i 2017

POPULÆRE  REJSEMÅL FOR FOLKESKOLER
Få inspiration til jeres skolerejse i 2018 på vores 

hjemmeside: www.alfatravel.dk. Vi laver gerne 

uforpligtende tilbud på jeres næste tur til fx: 

Berlin - bus - 3 dage fra kr. 698,- 

Amsterdam - bus - 5 dage fra kr. 998,- 

Budapest - fly - 5 dage fra kr. 1.548,- 

Troll Aktiv - bus & program - 4 dage fra kr. 1.918,-

Kontakt os og få et gratis rejsetilbud til DIN gruppe!

Skolerejser med store oplevelser til små penge

Fast kontaktperson fra start til slut

24/7 adgang til jeres rejsedokumenter

Tryghed uden uventede overraskelser

KONTAKT OS OG FÅ ET TILBUD TLF. 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK

BERLIN

Masser af tid til hyggeligt samvær

AMSTERDAM

BUDAPEST TROLL AKTIV
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