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Grundlæggende fakta. 
 

1. Hvad er du ansat som? 

 
 

2. Hvilken kommune arbejder du i?  

Antal besvarelser i kommunen og muligheden for kommuneundersøgelse. 
 

 Lokalforening Antal medlemmer Antal besvarelser  Lokalundersøgelse 

1 Albertslund 24 13 Ja 

2 Allerød 19 8 Ja – forbehold 

3 Assens 26 12 Ja – forbehold 

4 Ballerup 55 14 Ja - betydeligt 
forbehold 

5 Billund 16 7 Ja – forbehold 

6 Bornholm 19 15 Ja 

7 Brøndby 19 14 Ja 

8 Brønderslev 26 21 Ja 

9 Dragør 10 4 Nej 

10 Egedal  30 18 Ja 

11 Esbjerg - Fanø 56 38 Ja 

12 Favrskov 39 21 Ja 

13 Faxe  16 17 Ja 

14 Fredensborg  32 21 Ja 

15 Fredericia  39 9 Ja - betydeligt 
forbehold 

16 Frederiksberg 37 20 Ja 

17 Frederikshavn-Læsø 30 15 Ja 

18 Frederikssund 33 17 Ja 

19 Furesø  29 6 Nej 

20 Faaborg-Midtfyn 37 24 Ja 

21 Gentofte  37 30 Ja 

22 Gladsaxe  43 25 Ja 

23 Glostrup 13 8 Ja - forbehold 

24 Greve  37 22 Ja 

25 Gribskov  20 10 Ja 

26 Guldborgsund 33 24 Ja 

27 Haderslev  42 10 Ja - betydeligt 
forbehold 



28 Halsnæs  16 14 Ja 

29 Hedensted  36 26 Ja 

30 Helsingør 41 15 Ja – forbehold 

31 Herlev  20 20 Ja 

32 Herning  66 47 Ja 

33 Hillerød  40 21 Ja 

34 Hjørring  38 23 Ja 

35 Holbæk 42 21 Ja 

36 Holstebro 38 7 Nej 

37 Horsens  52 32 Ja 

38 Hvidovre 30 16 Ja 

39 Høje-Taastrup 32 14 Ja – forbehold 

40 Hørsholm  15 12 Ja 

41 Ikast-Brande 26 22 Ja 

42 Ishøj  19 11 Ja 

43 Jammerbugt 30 11 Ja - betydeligt 
forbehold  

44 Kalundborg  39 28 Ja 

45 Kerteminde 17 11 Ja 

46 Kolding  71 50 Ja 

47 København 267 89 Ja - forbehold 

48 Køge  38 23 Ja 

49 Langeland 7 6 Ja 

50 Lejre  19 18 Ja 

51 Lemvig  13 7 Ja – forbehold 

52 Lolland 12 7 Ja – forbehold 

53 Lyngby-Taarbæk 36 10 Ja - betydeligt 
forbehold 

54 Mariagerfjord 33 10 Ja - betydeligt 
forbehold 

55 Middelfart 22 15 Ja 

56 Morsø  11 8 Ja 

57 Norddjurs 25 10 Ja – forbehold 

58 Nordfyns 22 18 Ja 

59 Nyborg  24 18 Ja 

60 Næstved 41 39 Ja 

61 Odder 14 8 Ja  

62 Odense  101 38 Ja – forbehold 

63 Odsherred 16 8 Ja 

64 Randers  54 17 Ja – forbehold 

65 Rebild  24 14 Ja 

66 Ringkøbing-Skjern 46 38 Ja 

67 Ringsted  24 17 Ja 

68 Roskilde  59 34 Ja 



69 Rudersdal  42 19 Ja - forbehold 

70 Rødovre  24 9 Ja – forbehold 

71 Silkeborg 67 27 Ja – forbehold 

72 Skanderborg 45 24 Ja – forbehold 

73 Skive  42 16 Ja – forbehold 

74 Slagelse  50 29 Ja 

75 Solrød  13 6 Ja – betydeligt 
forbehold 

76 Sorø  21 9 Ja – forbehold 

77 Stevns 10 4 Nej 

78 Struer  15 12 Ja 

79 Svendborg-Ærø 49 35 Ja 

80 Syddjurs 25 13 Ja 

81 Sønderborg 41 21 Ja 

82 Thisted  35 23 Ja 

83 Tønder  20 11 Ja 

84 Tårnby  19 12 Ja 

85 Vallensbæk 14 8 Ja 

86 Varde  42 33 Ja 

87 Vejen  31 21 Ja 

88 Vejle  89 38 Ja - forbehold 

89 Vesthimmerland 30 21 Ja 

90 Viborg  61 42 Ja 

91 Vordingborg  24 14 Ja 

92 Aabenraa 43 21 Ja – forbehold 

93 Aalborg  141 85 Ja 

94 Århus-Samsø  175 100 Ja 

 I alt 3685 1968 63 – ja 
20 – ja – forbehold 
7 – ja betydeligt 
forbehold 
4 - nej 

 

Alle dem der står ja, ja – forbehold eller ja – betydeligt forbehold får en lokalrapport. Det vil dog 

være sådan at hvis rapporten er med forbehold eller betydeligt forbehold, så vi der enten blive en 

anmærkning at resultatet for lokalafdelingen kun delvis er retvisende da det ikke er 50% af de 

lokale medlemmer som har svaret på undersøgelsen, eller i de små kommuner vil det ikke være 

muligt at identificerer resultatet på øverste leder eller afdelingsleder. 

Bemærk at det samlede medlemstal dækker over at der er en række, som er ansat som 

konsulenter i forvaltningen - herunder PPR lederne, ledende tale/hørerlærere samt ledere på 

specialskoler, UU`erne, private gymnasiers grundskoler og ledere på regionale skoletilbud m. fl. De 

medlemskategorier har som udgangspunkt ikke modtaget undersøgelsen. 



3. Hvilken type skole er du leder på? 

 

 

4. SKOLESTØRRELSE - hvor mange elever går der samlet på din skole (hele 

skolen, samtlige matrikler)? 

 

 

5. Hvor mange ansatte har du det daglige PERSONALEANSVAR for (holder MUS 

med) 

 

 

 
 
 
 
 



Fordeling af ledelsestid. 
6. Hvor lang tid vurderer du din samlede ledelsestid til at være i en 

normaluge? 

 

 

7. Angiv den skønnede tidsmæssige fordeling af din ledelsestid 
                                                                

 

 

8. Angiv den ønskede tidsmæssige fordeling af din ledelsestid 
 

  

 
 

Personaleledelse 

 
 
 

Pædagogisk ledelse (vejledning uv) 
 
 

 
Administrativ ledelse 

 

 
 

Strategisk ledelse 

 

 
 

Elevsager – herunder inklusion 

 

 
Øvrigt 

 
 

Personaleledelse 

 
 
 

Pædagogisk ledelse (vejledning uv) 
 
 

 
Administrativ ledelse 

 

 

 
Strategisk ledelse 

 

 
 

Elevsager – herunder inklusion 

 
 

 
Øvrigt 



9. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Set over et skoleår er min 
arbejdsmængde passende. 

 

 

9. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg kan selv disponere min arbejdstid. 

 

 

9. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har selv indflydelse på mængden af 

mine opgaver. 

 



 

9. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har tid nok til at arbejde med nye 

nationale og kommunale målsætninger. 

 

 

9. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har tilstrækkelig tid til at udvikle 

mig som leder. 

 

 

9. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har tilstrækkelig tid til at levere 

den ønskede dokumentation af skolens virksomhed. 

 



9. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har tilstrækkelig tid til at 
samarbejde med personalet og skolebestyrelsen om at udvikle skolens værdier 

og kultur. 

 

 

9. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har tilstrækkelig tid til at 

samarbejde med personalet om skolens faglige progression. 

 

 

9. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har tilstrækkelig tid til at 

samarbejde med lokalsamfundet om skolens opgaver og plads i 

lokalsamfundet. 

 



9. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har tilstrækkelig tid til at sikre 
optimal udnyttelse af skolens ressourcer. 

 

 

 

Rammer og vilkår i dit lederjob. 
 

10. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg oplever, at jeg løser 

administrative opgaver som med fordel kunne løses i forvaltningen. 

 

 

10. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg ved altid, hvem jeg skal gå til, 

hvis jeg har problemer med løsning af mine opgaver. 

 



10. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Min chefs/leders krav og 
forventninger til mit arbejde som leder er tydelige.  

 

 

 

10. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Der er overensstemmelse mellem de 

ressourcer, min skole har til rådighed, og de krav lovgivning, aftaler og 
kommunale mål stiller. 

 

 

10. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Der er tilstrækkelig ledelseskapacitet i 

mit ledelsesteam til at løfte alle opgaver tilfredsstillende. 

 



10. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Mit råderum (dvs. handlemuligheder) 
for at leve op til målene for skolen er tilstrækkeligt. 

 

 

10. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Der er en god balance mellem de 
nationale og kommunale krav og de muligheder jeg har for at lykkes. 

 

 

10. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har den reelle 
beslutningskompetence i forhold til det ansvar og de muligheder der er givet 

fra kommunal side.  

 

 



10. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg oplever, at jeg har mulighed for 
at påvirke kommunale beslutninger som vedrører min skole. 

 

 

10. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Der er en klar opgave- og 
kompetencefordeling mellem mig og min nærmeste chef/leder. 

 

 

10. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Der er en klar opgave- og 
kompetencefordeling mellem forvaltning og skole. 

 



10. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg får generelt informationer på det 
rigtige tidspunkt. 

 

 

10. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Mængden og indhold af informationer 
er passende i forhold til min opgaveløsning. 

 

 

11. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg oplever at der er opbakning i 
kommunen til at arbejde innovativt med at udvikle skolen. 

 



11. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har mulighed for at uddelegere 
opgaver til andre. 

 

 

11. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har mulighed for at prioritere de 
dokumentationsopgaver, der giver mening i forhold til skolens kerneopgave. 

 

 

 

11. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Der er en god og stærk kommunal 

støtte til at tegne en tydelig retning. 

 



11. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Der er en god og stærk forvaltning til 
at løfte kommunale opgaver. 

 

 

11. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg ved præcis, hvad min 
kerneopgave er. 

 

 

Samarbejde. 
12. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Vi er gode til at fordele arbejds- og 

ledelsesopgaverne imellem os i ledelsesteamet. 

 



12. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg får støtte og sparring fra andre 
lederkollegaer, når jeg har brug for det. 

 

 

12. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg får støtte og sparring fra min 
chef/leder, når jeg har brug for det. 

 

 

12. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg får støtte og sparring fra 
forvaltningen/andre forvaltninger, når jeg har brug for det. 

 



12. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg er tilfreds med den støtte jeg får 
fra min nærmeste chef/leder i svære sager/klagesager. 

 

 

12. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Der er systematisk videndeling i 
skolens ledelsesteam. 

 

 

12. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Der er systematisk videndeling på mit 
ledelsesniveau i kommunen. 

 



12. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg oplever, at vi har tillid til 
hinanden i skolens ledelsesteam. 

 

 

 

12. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg oplever, at min chef/leder 

værdsætter mit arbejde. 

 

 

12. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg oplever, at eventuelle uenigheder 

mellem mig og min chef/leder bliver løst på en retfærdig måde. 

 



12. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg oplever, at min chef/leder fordeler 
arbejdsopgaver og goder på en retfærdig måde. 

 

 

12. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg oplever, at de lokale politikere 
arbejder målrettet på at skabe gode skoler i kommunen. 

 

 

12. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg oplever, at de lokale politikere 
respekterer min ledelsesrolle. 

 



12. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg oplever et godt samarbejde med 
lokalområdet (erhvervsliv, foreninger, lokalråd). 

 

 

Kompetencer, udviklingsmuligheder og trivsel. 
 

13. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Der er balance mellem de faglige krav 

der stilles til mig og mine kompetencer. 

 

 

13. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har gode muligheder for 
kompetenceudvikling. 

 



13. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har gode vilkår for 
kompetenceudvikling.  

 

 

13. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har gode muligheder for at indgå i 
professionelle ledernetværk.  

 

 

13. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har haft en udviklingssamtale 
(LUS) inden for det sidste år.  

 



 

13. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har en udviklingsplan. 

 

 

13. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har gode muligheder for 
efteruddannelse. 

 

 

13. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Mine arbejdsvilkår modsvarer det 
ansvar og de krav der er til mit arbejde som skoleleder. 

 



13. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Min løn modsvarer det ansvar og de 
krav, der er til mit arbejde som skoleleder. 

 

 

13. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Alt taget i betragtning trives jeg i mit 
arbejde. 

 

 

13. Hvor enig er du i følgende udsagn? - Vedr. dit fysiske arbejdsmiljø. Jeg 
kunne tænke mig bedre forhold i mit fysiske arbejdsmiljø (beskriv under 

yderligere kommentarer). 

 


