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HOLD
KURSEN
Alle har en holdning til Tivoli, og som
administrerende direktør i mere end
20 år har Lars Liebst måtte lægge øre
til lidt af hvert. Men fra starten har
han været bevidst om, at hvis man
skal have succes med sit projekt som
leder, er det vigtigt, at man klart og
tydeligt melder sin kurs ud – og derefter holder fast i den. s. 10

MÅNEDENS TWEET
Fra #ok18, citat fra arbejdsmarkedsforsker Henning
Jørgensen: “Det går strygende
med dansk økonomi - overskuddet på betalingsbalancen
har ikke været større siden
vikingetiden, og de offentlige
kasser bugner”...

Tlf: +45 31 13 26 18
Web: www.hopspots.dk
Email: info@hopspots.dk

Hop dig klog

Laver I meningsfuld bevægelse i undervisningen? Det
interaktive læringsmiddel Hopspots gør det let og
sjovt at komme i gang! Med Hopspots kan man
spille en række læringsspil, der motiverer til
bevægelse og sproglæring. Børnene kan
Book en
også programmere deres egne spil.
fremvisning
Dermed bliver de producenter af
på din skole
eget læringsindhold. Kontakt
os for en fremvisning af de
interaktive brikker, så I
www.hopspots.dk
kan hoppe jer kloge!
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over for uønsket besøg – men ...

S. 10: Tivolisering. Hvordan
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alle fra chefer til ledere og medarbejdere slået ring om folkeskolen …
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man et velfungerende samarbejde
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14 km. kælkebane

Sammenhold og samvær

Masser af tid til hyggeligt samvær
AlfA Travel på Sicilien i 2013
Skieksperterne Lise og Brian

AlfA Travel i Paris i 201
Styr på det praktiske

DANMARKS BILLIGSTE SKIREJSER
SKITUR NEUKIRCHEN
fra kun kr. 2.148,- *
Prisen inkluderer:
-Busrejse Danmark - Østrig t/r (min. 4-stjernet bus)
-3 overnatninger på Gasthof
-Halvpension
-4 dages liftkort og 4 dages skileje og hjelm
Hos os får I Danmarks billigste skirejser for grupper
til Østrig. Bemærk, at prisen er inkl. busrejse,
indkvartering, halvpension, liftkort og skileje! Vi
arrangerer skirejser for skolegrupper til både Norge
og Østrig. Se mere på www.alfatravel.dk/skirejser

Skolerejser med store oplevelser til små penge

Fast kontaktperson fra start til slut

24/7 adgang til jeres rejsedokumenter

Tryghed uden uventede overraskelser

*Prisen er baseret på FLEX-pris og bestilling
senest d. 01.04 2018. Læs om betingelserne
for FLEX-priser på hjemmesiden.

KONTAKT OS OG FÅ ET TILBUD TLF. 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK
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Som bekendt er overenskomstforhandlingerne brudt sammen for i alt 800.000 offentligt ansatte og ledere. I skrivende stund
foregår det videre forløb i forligsinstitutionen, hvor vi må håbe på et
kompromis. For en konflikt, der trækker et langt ødelæggende spor
efter sig, er der ingen, der ønsker.
På vores eget område må jeg starte med at sige, at det er en historisk
situation, idet det er første gang i foreningens historie, hvor vi udtager
skolelederne til strejke. Og denne særlige situation opstår, fordi der er
stor uenighed på specielt lønområdet – samt at vi oplever et massivt
angreb på den danske model.
Hvad skoleledernes overenskomstkrav angår, må vi erkende, at de har
stået i skyggen af de store emner, der har været uenighed om. Bare det
at få en acceptabel generel lønstigning over de næste tre år har vist sig
umuligt – også selv om det private arbejdsmarked har vist vejen, og at
landet er præget af et opsving med faldende ledighed og øget økonomisk
råderum. Det er faktisk uforståeligt.
Vi har dokumenteret, at skolelederne arbejder mange flere timer om
ugen, end de er forpligtiget til. Ja, I knokler. Det påvirker selvfølgelig
jeres oplevelse af, om I har rimelige vilkår og får løn som forskyldt.
Derfor kan vi heller ikke som ledere leve med overenskomster, der
giver reallønsnedgang eller andre forringelser af vores arbejdsvilkår.
Vi har ledet skolerne hen mod en situation, hvor forældretilfreds
heden er høj. Elevernes trivsel ligger højt, mobning er faldet, eleverne
er de bedste i verden i selvstændig tænkning og problemløsning, deres
færdigheder i dansk, engelsk, matematik og naturfag ligger på et højt
niveau m.m.
Der er behov for at arbejdsgiverne viser anerkendelse af det
store arbejde, som dedikerede ledere hver dag udfører for at
gøre en god skole endnu bedre. For arbejdspresset er stort.
En ny medlemsundersøgelse, Skolelederforeningen har foretaget, viser, at for mange målsætninger og pålagte dokumentationsopgaver æder tiden og begrænser ledelsesrummet.
Så mit bud til de offentlige arbejdsgivere er: Forlig jer.
Lad os nu få ro på det offentlige arbejdsmarked. Giv nu
folkeskolen og os, der leder den, nogle acceptable vilkår.
Det er ikke så svært. I skrivende stund ser situationen
imidlertid vanskelig ud, og kommer der en konflikt, er
vi en del af den.
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OK’18

OK’18

LEDEROVERENSKOMSTEN

DET ER EN
KOLD TID
SAMTIDIG MED AT DEN SIBIRISKE KULDE RAMTE LANDET,
BRØD FORHANDLINGERNE SAMMEN PÅ ALLE DE TRE
OFFENTLIGE ANSÆTTELSESOMRÅDER, OG DER ER PT. UDSIGT
TIL FORTSATTE LAVE TEMPERATURER OG STORKONFLIKT…
Af Michael Diepeveen • IIllustration Datagraf

NEJ?
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Som alle formodentlig ved, måtte
der med udgangen af februar konstateres sammenbrud i forhandlingerne på både det kommunale, regionale og statslige område. Så der
er udsigt en sjældent set storkonflikt på det offentlige arbejdsmarked. Kun lige nu udskudt af
en møderække i Forligsinstitutionen.
I skrivende stund har arbejdstagersiden udsendt de første strejkevarsler. Og det har mere
end en gang været på tale, at arbejdsgiversiden
vil svare igen med en lockout, så det skal tages
ganske alvorligt. Situationen er dermed så tilspidset, som den kan være.
Oveni vedrører en eventuel kommende
strejke som noget nyt ikke alene medarbejdere, men også ledergrupperne, der på samme
måde er berørt af de uenigheder, der skiller
parterne. Herunder ikke mindst spørgsmålet
om den generelle lønramme, hvor alle på lønmodtagersiden – høj som lav – ikke kan acceptere en reallønsnedgang. Slet ikke i disse for
landet i øvrigt opgangstider.

Dertil kommer en række andre aspekter,
som alt i alt betyder, at hvor Skolelederforeningens medlemmer historisk set ikke har været
i konflikt, kan OK’18 nu blive første gang. Og
som det ser ud nu, er der kun et spinkelt håb
om, at det lykkes forligskvinden at lande et
kompromis.
Dermed vil i første omgang mellem 10-15%
svarende til 85-120.000 af de offentligt ansatte
fra forskellige faggrupper i stat, kommuner og
regioner en gang efter påskedagene nedlægge
arbejdet. Det indbefatter også 10-15 % ledere;
for Skolelederforeningen svarende til 250-300
skoleledere, da det alene er overenskomstansatte ledere og ikke tjenestemænd, der kan
strejke/lockoutes.
Det er ikke OK
Foreningen havde ellers forventet, at arbejdsgiverne ved denne OK’18-runde ville se venligt
på skoleledernes vilkår for at drive skole. Men
det må erkendes, at vores medlemmers forhold – som alle andre faggruppers specielle
OK-krav – har stået i skyggen af de store generelle temaer, der har været uenighed om.
Herudover har der de gange, hvor foreningen har haft mulighed for OK-drøftelser på
vegne af landets 3700 skoleledere i og omkring
folkeskolen, været samme ganske store afstand
mellem vores forenings forslag til forbedringer
af skoleledernes vilkår og de modkrav, der er
blevet fremlagt af arbejdsgiverne.

Med både de foreløbige udmeldinger fra Ledelseskommissionen, ny forskning fra bl.a. VIVE
og en ny medlemsundersøgelse, Skolelederforeningen har foretaget, kan det ellers dokumenteres, at arbejdspresset er stort – der er ikke tid,
resurser eller ledelsesrum nok til at løse opgaverne. Og mange skoleledere arbejder alt for
mange timer om ugen end sundt er.
Det burde iøvrigt ikke være nødvendigt at argumentere for, at arbejdsvilkårene skal være i orden, hvis kvaliteten skal være i orden. Især ikke,
når der allerede er sket en kolossal produktionsforøgelse i folkeskolen. Der er sammenlagt og
nedlagt et stort antal skoler, der er i dag 15 %
færre ledere end for 6-7 år siden, der er samtidig
læsset på med reformer, nye mål og opgaver.
Proceduren umiddelbart
I foreningen arbejdes der på højtryk for at få
koordineret vores eventuelle deltagelse i kon
flikten – internt såvel med de andre organisa
tioner. Alle – og selvfølgelig især de af medlemmerne, der skal i konflikt – vil blive orienteret
om det hurtigst muligt. Oplysningerne vil også
fremgå på foreningens hjemmeside.
Når dette læses burde vi vide, hvilke arbejdspaldser i stat, regioner og kommuner, der er
omfattet af konflikten, og de af foreningens lokalformænd/TR’ere, som har arbejdspladser og
medlemmer, der er omfattet, skulle være kontaktet af sekretariatet og inviteret til et møde.
I tilfælde af en konflikt stiller Særlig Fond,
som Skolelederforeningen har sammen med
Danmarks Lærerforening konfliktstøtte til rådighed for de medlemmer, som på grund af
deltagelse i konflikten ikke får sædvanlig løn fra
arbejdsgiveren. Konfliktstøtte vil i tilfælde af
strejke blandt en mindre gruppe medlemmer
blive ydet som støtte (1.846 kr. pr. konfliktdag).
Der er som nævnt også den mulighed, at KL
modsvarer en strejke med en lockout, og her
vil der blive ydet et medlemslån på 846 kr. pr.
konfliktdag. For de medlemmer af Skolelederforeningen, der ikke er udtaget til strejke vil
der blive udskrevet et konfliktkontingent på
500 kr./md. til dækning af den støtte der gives
til de konfliktende medlemmer.
Foreningen har løbende udsendt OK’18- information direkte til foreningens lokale formænd,
herunder bl.a. LC’s konfliktvejledning. I øvrigt
henvises der til foreningens hjemmeside og FBplatform, som vil blive løbende opdateret.
Michael Diepeveen er redaktør

KONFLIKTTRAPPEN
Her er de potentielle skridt frem
mod en mulig storkonflikt i
Danmark:

OK?
?KO
DEN DANSKE MODEL
Tillad lidt filosofisk analyse. Kant
skelnede i sin tid mellem ‘das ding
an sich’ und ‘das ding für uns’.
Overenskomster som i dette tilfælde OK’18 kunne man godt kalde
for et fænomen ’an sich’, hvilket
vil sige en aftale, en overenskomst
mellem to parter, der er en i sig
selv bærende tilstand i samfundet,
som selvsamme samfund vælger
at indrette skik og brug, sæder,
vaner og adfærd efter.

JA?

Siden septemberforliget 1899 er
den danske model blevet til en
‘ding an sich’, der nærmest naturlovgivent i altså over foreløbigt
100 år rammesætter en fredelig,
effektiv sameksistens – efter en
fælles ydre vurdering mellem
magtpositioner, der ser nytten i
at have et roligt arbejdsmarked.

• D
 e faglige organisationer forbereder et konfliktvarsel, som kan
afsendes fra den 28. februar.
• Dermed kan en konflikt tidligst
bryde ud fra den 4. april, hvor
de nuværende overenskomster
udløber.
• Arbejdsgiverne kan tilsvarende
vælge at udsende et varsel om
lockout, som er deres mulighed
for at sende ansatte og ledere
hjem uden løn.
• Hvis parterne ikke selv kan blive
enige, og der varsles konflikt,
overgår forhandlingerne til Forligsinstitutionen. Her træder en
mægler til.
• Forligsmanden kan udskyde en
varslet konflikt i 14 dage á to
omgange, mens der forhandles
i Forligsinstitutionen. Herefter
kan en konflikt bryde ud på
femtedagen efter.
• Hvis arbejdsgiverne eller lønmodtagerne forkaster et mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen, bliver der konflikt. Det
samme gælder, hvis forligs
manden må opgive at mægle.
• I sidste ende kan en konflikt
slutte med, at regeringen bryder
ind og løser konflikten med et
lovindgreb.

NEJ

Kilder: Forligsinstitutionen, Forskningscenter
for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier
på Københavns Universitet og Ritzau.

OK?
?KO

Den danske model udfordres imidlertid. Den opleves fra nogle sider
ikke længere som et positivt fænomen, men snarere som en tilstand,
der er hindrende for fornyelse, udvikling mv. Det er bl.a. det, som
OK’18 forhandlingerne – og den
mulige storkonflikt – handler om.
Spørgsmålet er, om man tillægger
disse forhandlinger, aftaler og
overenskomster en særlig indre
værdi – eller om det er en ren
konstruktion, en ’ding für uns’ der
frit kan omformuleres og ændres.
Er den danske model noget, som
fortsat er levedygtig, eller du’r
den ikke længere og skal væk.

JA?
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NOTER

OFFLINE
Det første, du tjekker, når du vågner.
Og det sidste, du bruger tid på, inden
du går i seng. Det drejer sig alt sammen om ’likes’ og ’streaks’ og om ikke
at gå glip af dem.
TV2 har udfordret en 18-årig gymnasieelev til at lukke ned for alle sociale
medier og så ellers blogge om, hvordan
hun klarer det.
Eller snarere ikke klarer det, da hendes
’Fear of missing out’, (FOMO) frygten
for at gå glip af noget, hurtigt giver
store abstinenser.
Snapchat, Facebook, Instagram, billeder, videoer, etc. De unge er på i over
halvdelen af døgnets vågne timer, sender over 500 beskeder om dagen og
passer hinandens sociale medier.
Det er også der, man bliver inviteret til
fester eller bliver kontaktet, hvis der
sker et eller andet. Så hvis man ikke er
på de sociale medier, ved man jo ikke,
hvad der sker.
Men det skaber også misbrug - hver
gang telefonen siger ”pling”, får man en
dopaminudløsning, som skaber en øjeblikkelig glæde, men også forhindrer
en i at leve et mere fredeligt liv.
Se nyheder.tv2.dk/samfund/sagdefarvel-til-sociale-medier-i-en-ugejeg-er-bange-for-jeg-ikke-overlever

FORSKNING
Med en skoleforskningskonference
’Styr på skolen– god undervisning
i spændingsfeltet mellem rammer
og råderum’ sætter Danmarks
Lærerforening spot på aktuel skoleforskning med indlæg af og debat
mellem forskere, praktikere og
beslutningstagere.
Målgruppen er skoleforskere, politikere og praktikere, og konferencens
formål er at formidle relevant skoleforskning med henblik på at kvalificere skolernes praksis og de politiske beslutninger på skoleområdet.
Formålet er også at bringe forskere,
praktikere og politikere i dialog.
Mød blandt andre Jacob Torfing,
professor, RUC, Lotte Bøgh Andersen, professor VIVE og Aarhus BSS,
Lejf Moos, lektor, DPU, Anders
Bondo Christensen, formand for
DLF samt Arne Eggert, udviklings
direktør, KL.
Konferencen foregår 23.-24. april i
Nyborg. Prisen er 2.750 kr. + moms.
Program og tilmelding sker
via www.dlf.org

BERET
I forbindelse med det forestående
repræsentantskabsmøde 22.
marts, er der udarbejdet en
skriftlig beretning, som har til formål at give et kort indblik i, hvad
foreningen har beskæftiget sig
med siden sidste repræsentantskabsmøde. Hvad har vi haft
fokus på, hvilke tendenser er der?
Læs den skriftlige beretning
2017-18 på hjemmesiden
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Psykisk
Næsten hver femte dansker – 18 % – har inden for det se
neste år meldt sig syg, fordi de har været påvirket psykisk
af stress, udbrændthed mv. af deres arbejde. Det viser en
undersøgelse foretaget af Epinion for LO, der har spurgt
3.360 repræsentativt udvalgte danskere.
Undersøgelsen slår fast, er, at det både er i det offentlige og
private, og blandt ufaglærte og akademikere, at man rammes
af et dårligt psykisk arbejdsmiljø. I undersøgelsen viser det
sig også, at 14 % dagligt eller ugentligt tager medicin, fordi
de har det psykisk dårligt.
Der peges på, at ansvaret for at nedbringe antallet af sygemeldte som følge af dårligt psykisk arbejdsmiljø ligger hos
ledelsen, men at det også er et fælles ansvar at adressere
problemet over for kollegaerne, hjælpe og give plads til, at
de pågældende tidligt selv bliver i stand til at sige fra.
Ikke mindst for lederne selv er det vigtigt at være opmærksom på ens eget psykiske arbejdsmiljø – og tidligt forebygge
problemer for den enkelte leder og i ledelsesteamet.
LO efterspørger en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø,
så Arbejdstilsynet får styrket sin myndighed i disse sager.
DA afviser på den anden side, at flere regler og mere lov
givning vil hjælpe, men at det er kulturen på den enkelte
arbejdsplads, der skal arbejdes med.

Garderobeinventar

REFERENCE: FREDERIKSBJERG SKOLE, AARHUS
Frederiksbjerg Skole i Aarhus blev valgt til Årets Skolebyggeri i 2016. MMA
Møbler har leveret alt inventar til projektet, herunder garderobeinventar og
lockers til indskoling, gymnastik, elever og personale.
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!

*) stina system inventar er et varemærke ejet af mma møbler a/s

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

xxxx
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TIVOLI
BLIVER
ALDRIG
FÆRDIG
SOM DIREKTØR FOR DANMARKS MEST POPULÆRE
TURISTATTRAKTION, TIVOLI, HAR LARS LIEBST FRA STARTEN
SKULLE MESTRE DEN SVÆRE KUNST AT BALANCERE MELLEM
BEVARELSE OG FORNYELSE. SELVOM KRITIKKEN OVER ÅRENE
HAR GIVET HAM EN NY FRISURE, STÅR TIVOLI I DAG
STÆRKERE END NOGENSINDE FØR. MEN HAN ER LANGT
FRA FÆRDIG, FOR DET BLIVER TIVOLI HELLER ALDRIG
Af Anders Ryehauge • Foto Jacob Nielsen
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interview

En sommerdag i 1995 kørte Lars Liebst
en tur med sin søn og sin far. Det var netop blevet offentliggjort, at han fra 1. juli året efter skulle overtage
direktørstolen i Tivoli og dermed ansvaret for store
udfordringer. Tivoli havde i noget tid befundet sig i
en krise på flere fronter. For det første var tallene
på den økonomiske bundlinje knaldrøde. For det andet var den verdenskendte forlystelsespark i manges
øjne hensunket for længe og blevet gammeldags og
uaktuel. Et eller andet skulle ske. Det vidste alle.
Derfor var de tre generationer af mænd i Liebstfamilien nu taget på en tidlig, uforpligtende inspektion. Snakken flød, de hyggede sig. Altså lige ind til
samtalen faldt på en af havens gamle klassikere, Baljerne, og Liebst’ søn gav sin ærlige vurdering: ‘Far,
når du starter herinde, er det første, du skal gøre,
at rive den her ned. Det er noget gammelt lort.’
Men den bemærkning faldt ikke i god jord hos
Liebst’ far. Helt tørt lød reaktionen fra fra bagsædet:
‘Hvis du gør det, Lars … Så bliver du gjort arveløs’.
I Carstensens ånd
Lars Liebst slår en latter op fra stolen på sit kontor
lige ved siden af Tivolis hovedgang, da han genskaber sig billedet fra køreturen.
”Min søn Casper syntes, og havde ret i, at det var
noget gammelt lort. Men for min far var det noget
helt andet. Han havde engang haft en ungdomskæreste, som han havde kysset med i Baljerne. Så for
ham var det et fysisk bevis på et indre minde, han
havde haft hele livet, og som han ikke ville have taget fra sig. Den lille tur beskrev så præcist det dilemma, jeg sad i.”
Lars Liebst skulle vende den økonomiske udvikling og give parken den modernisering, der så længe
havde været tiltrængt for at lokke nye gæster til.
Men samtidig bevare ånden og ikke skræmme de nuværende gæster væk. Han skulle kort og godt balancere på en knivsæg mellem bevarelse og fornyelse.
Tivoli er et intet mindre end et kulturelt fyrtårn i
den nationale bevidsthed. Det betyder også, at alle
og enhver har en holdning til, hvordan der bør se ud
inden for havens mure. Allerede før Lars Liebst officielt havde sat sig til rette i chefstolen i sin tid, begyndte det at vælte ind med brevpost fra danskere
over hele landet, der lige ville fortælle, hvad der
ifølge dem skulle ske med Tivoli, og ikke mindst,
hvad der i hvert fald IKKE skulle ske.

”Jeg kan huske, at jeg tænkte: ‘Tak skal du ha!’ Man
skulle virkelig være galvaniseret for at stå i mod.”
Men Lars Liebst sidder der endnu, 22 år senere.
Som direktør for Danmarks klart største turistattraktion med knap fem millioner besøgende om året.
Der er sket meget siden officeren Georg Carstensen
i 1843 grundlagde Tivoli, ikke mindst i Lars Liebst’
egen ledertid. Men faktisk har store dele af hans
egen tilgang direkte rødder tilbage til begyndelsen.
Mens han overvejede, hvordan han skulle gribe balancegangen i sit nye job an, stødte han nemlig på
et gammelt citat fra Carstensen, der kort og godt
lød: ’Tivoli bliver aldrig færdig’.
”Det var en lillebitte sætning, men den sagde
det hele,” siger Lars Liebst og fortsætter: ”Det er
jo det, vi skal. Vi skal være et sted, der udvikler sig
hele tiden.”
Så må man gøre det selv
Lars Liebst voksede op i en tid, hvor den kolde krig
var varm, som han selv siger. Hans mor var guldsmed, og hans far arbejdede i en virksomhed, der
solgte jern- og byggematerialer. I de første år i begyndelsen af 1960’erne boede den lille familie på
Femte Maj Pladsen, et boligbyggeri, i Svendborg.
Men det var en også en tid, hvor der i bogstaveligste
forstand var udvikling i tingene. Både i privaten og
ude i verden.
”Der blev brugt meget tid på at læse aviser, høre radio og se TV-avis, og der blev talt meget over køkkenbordet om Europas situation. Var der slået de rette
streger ned gennem Europakortet, og hvad skal der
ske? Men verden åbnede sig også op, særligt Europa
og USA. Der var udvikling, folk blev rigere, og vi gik
selv fra at bo på Femte Maj Pladsen til at flytte til Tåsinge og få eget hus og to biler. Det var en tid præget
af, at tingene gik i den rigtige retning,” siger han.
Senere kom Lars Liebst på gymnasiet i Svendborg,
og der var sådan set meget godt at sige om at være
ung på Sydfyn. Bortset lige fra en ting. Hvis man
skulle til noget, der bare mindede om en koncert,
måtte man mindst tage til Odense. Det gik Liebst og
vennerne tit og brokkede sig over indbyrdes. Lige
indtil en dag, hvor en anden tanke meldte sig.
”Som ung kan man være sur og brokke sig over
rigtig meget. Men man kan også vælge og sige: Hvad
kan man så gøre i stedet? Sådan opstod det for os.
Jamen hvorfor gør vi det ikke bare selv?” siger han.

Jeg kan huske, at jeg tænkte: ’Tak skal du ha!’ Man
skulle virkelig være galvaniseret for at stå imod.”
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BLÅ BOG

• Lars Liebst
• Født 23. november
1956
• Opvokset i Svendborg og på Tåsinge.
• Bor i dag i Hørsholm
• Gift med koreograf
og balletdanser
Anette Abildgaard
• Far til Casper,
Camilla, Laura og
Tobias
• Uddannet lysdesigner og stagemanager hos Studio and
Stage Design i New
York 1977-79
• Medstifter og leder
af Grønnegårds
Teatret 1982-1996
• Afdelingsleder og
konstitueret rektor
ved Statens Teaterskole 1983-1990
• Administrerende
direktør i Tivoli
1996-nu
• Formand for be
styrelsen i TV2
Danmark A/S,
Royal Arena og
DI’s Turismeudvalg
• Sidder desuden
i Schackenborg
Fondens bestyrelse.
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TAL
Sammen med tre andre stiftede han
musikforeningen ”Kulsækken”. Først
spillede byens lokale ungdomsbands,
men der gik ikke længe, før også nogle
af datidens store navne som Gasolin,
Gnags og Savage Rose lagde vejen forbi.
Lars Liebst husker tiden som ”skideskæg”, men projektet havde også den
effekt, at han allerede i et tidligt format
fandt sin foretrukne rolle. Han opdagede, som han senere har formuleret
det, at han var glad for at bruge ”både
højre og venstre hjernehalvdel”.
”Jeg blev meget hurtigt den praktiske
gris, der sørgede for, at der var styr på alt
det uden for scenen. Det har måske været heldigt for min senere karriere, at jeg
har altid vidst, hvor den rigtige plads var
for mig. Jeg har mødt rigtig mange, der
egentlig hellere ville stå i projektørlyset.
Men det behov har jeg aldrig haft. Jeg har
altid syntes, det var sjovere at stå bagved
og trække i tæppet.”
Det skulle Lars Liebst komme til at
gøre mange gange siden. 31 år gammel
stod han en dag i forhallen på Statens Teaterskole og bød velkommen til rektorer
fra hele Europa. Han havde en klar fornemmelse af, at de fleste af dem, troede
han var elev. Men selv om man ikke
kunne fortænke dem i det, kunne det
ikke være længere fra virkeligheden. Efter at være vendt hjem fra New York med
en uddannelse som lysdesigner og stagemanager, var han først blevet afdelings
leder og kort efter konstitueret rektor på
Statens Teaterskole. Europas yngste af
sin slags.
Samtidig havde Lars Liebst langt fra
sluppet iværksætterlysten fra ungdomsdagene i Svendborg. En dag sad han på
en café på Christianshavn med Christian
Steffensen og Søren Sætter-Lassen og
brokkede sig. For hvorfor blev der kun
lavet højrebsrevyer alle vegne, hvorfor
var der ingen, der lavede rigtigt teater?
Men så vendte en gammel tanke tilbage i ham: ”For hvad er det egentlig
for noget at brokke sig over? Man kan
jo bare gøre det selv.”
Sideløbende med sit virke på teaterskolen cyklede Lars Liebst København
rundt med de to andre for at finde lokaler, og kort efter var ”Grønnegårds Teatret” en realitet.

I Lars Liebst’s periode er Tivoli gået fra at holde

136 dage til 254 dage. Man har øget
antallet af abonnenter på årskortet fra 16.000
til 267.000 . Antallet af ansatte er steget fra godt
400 i alt til ca. 850 fastansatte hele året rundt
og ca. 1200 sæsonmedarbejdere. I 2016 havde
Tivoli 4.638.000 besøgende gæster og en
omsætning på 945 millioner kroner.
åbent

”Det lokkede rigtig mange mennesker
til, fordi det var en ny måde at bruge København på. Samtidig klarede vi os stort
set selv. Det var noget af det, jeg havde
med fra USA. Der var offentlig støtte noget, man måtte slå op i en ordbog for at
forstå. Vi var nogle af de første, der fik
sponsorer og fondsstøtte.”
I 1995 kom det så frem, at han skulle
være ny direktør i Tivoli med tiltrædelse
året efter. Udefra kunne det ligne et atypiske skifte at gå fra et nyopstartet teater
til en tung kulturmastodont. Men sådan
ser Lars Liebst det ikke.
”Når jeg kigger tilbage, tror jeg faktisk
netop, det var den samme iværksættertrang, der tiltrak mig. Tivoli var for det
første i svære økonomiske problemer. 50
millioner i underskud. Jeg ved ikke, hvad
det er i dag, men det er frygteligt mange
penge. Men det var også en virksomhed
med et identitetsproblem. Det krævede
simpelthen selverkendelse helt dybt
inde i sjælen. Hvad er Tivoli? Hvor skal
Tivoli hen? Og ikke mindst, hvordan?
Der kunne jeg se nogle muligheder.”
At spise en elefant
I radioprogrammet ”Kronsj” fra dengang
kan man høre en 39-årig Lars Liebst på
sin første arbejdsdag forklare, hvordan
man griber så stor en opgave an. ”Det
er ligesom at spise en elefant”, lød hans
svar. Sådan ser han også på det i dag:
”Hvis man ikke kan spise hele elefanten i én mundfuld, må man skære den
ud og tage den lidt ad gangen,” siger han.

Noget af det første, han gjorde dengang, var at konstatere, at der simpelthen manglede et segment. De 18-39-årige
kom ikke i Tivoli. For Lars Liebst var det
et problem af flere grunde. For det første
gik de glip af en potentielt stor indtægt.
For det andet, og næsten lige så vigtigt,
stred det simpelthen mod hans opfattelse af Tivoli.
”I rigtig mange lærebøger står der, at
du skal fokusere på at finde et eller to segmenter, som du går målrettet efter. Men
for mig var nøgleordet i Tivoli ‘mangfoldighed’. Man kan sagtens have et produkt
som Tivoli, hvor mangfoldigheden trives,
så længe man sørger for at opdele produktet. I dette tilfælde i tid,” siger han.
Igen fandt han inspiration i noget,
grundlæggeren i sin tid havde sagt. Tivoli
er nemlig ikke en temapark, men en programpark, og for Georg Carstensen betød det, at ikke alene skulle der være forskellige programmer i løbet af en sæson,
men også i løbet af en dag. Derfor fik
Lars Liebst en idé.
”Det er jo nemt nok at lave analyser.
Det kan alle og enhver gøre. Det svære er
at tolke analysen og finde ud af, hvad gør
vi så? For hvorfor kom de unge så ikke?
Fordi der simpelthen ikke var noget for
dem. Men det ville være knald i låget at
lave et tilbud til unge søndag eftermiddag, hvor alle de andre kom. Derfor
fandt vi på at lave Fredagsrock.”
Den ugentlige koncert var dog kun et
blandt flere nye tiltag. I alt valgte Lars
Liebst, sammen med bestyrelsen, inve-
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“For alt herinde er det
enkelte individ, der afgør,
om din oplevelse er god
eller dårlig. Det er ikke,
om vi investerer 100 millioner i Dæmonen. Det er
grundlæggende, om den
interaktion gæsten har
med vores medarbejder,
har været god eller ej.”

stere sig ud af krisen. Det var på et tidspunkt, hvor mange mente, det eneste
ansvarlige, i den situation Tivoli befandt
sig i, var at spare. Måske male lidt hist
og her og ellers vente på bedre tider.
”Man ser ofte, når virksomheder har
det svært, at de sparer på alt det, der
ikke kan ses i år og muligvis heller ikke
næste år. Men bliver man ved med det,
får man et efterslæb. Det var, hvad Tivoli
havde haft gang i for længe, og derfor
stod det klart for os, at vi ikke kunne
spare os ud af krisen,” siger han.
Dengang lukkede Tivoli ned 15. september hvert år og åbnede først igen 1. maj
året efter. Sådan havde det været længe,
men Lars Liebst mente, det var tåbeligt,
at man havde 83.000 kvadratmeter midt i
København, der lå stille så store dele af
året, og besluttede sig for at flytte på åbningstiderne. Det udløste ramaskrig.
”Dengang var alt i vejen, syntes mange.
Intet var godt nok. Fredagsrock var en
katastrofe! Hvad skal vi med jul i Tivoli?
Det hedder A/S Kjøbenhavns Sommertivoli! Hvad skal vi med Halloween? Det er
jo knald i låget, det er en amerikansk opfindelse!” siger Lars Liebst.
Han husker, at BT i en periode havde
en oversigt på bagsiden, hvor de listede
offentlige personer, ud fra hvordan de
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gjorde deres arbejde, markeret med
enten thumbs up og thumbs down.
”Jeg var klart en af dem, der havde
flest af dem her,” siger Liebst og viser
tomlen nedad:
”Folk brokkede sig så meget, at jeg simpelthen fik en ny frisure til sidst. Men det
er jo i den slags situationer, at du som leder skal træde forrest på dækket og holde
fast. Når du har meldt en kurs ud, så holder du den. Så er det ikke i dag mod vest
og i morgen mod øst. Den sikkerhed, tror
jeg helt overordnet, er vigtig, hvis dine
medarbejdere skal forstå din strategi. Hvis
det så viser sig til sidst, at det er helt åndssvagt, skal man jo være den første til at
sige: ‘Jeg har taget fejl’. Men det er ikke
noget, du skal gøre efter to dage.”
Fuld fart frem
Det skulle vise sig, at Lars Liebst havde
fat i den lange ende. Allerede i 1998 var
underskuddet væk. Siden er det i det
store hele gået én vej under hans ledelse.
Tivoli har adskillige gange slået egne rekorder for besøgstal og indtægter, og det
er blevet kendt som et sted, der tør udvikle sig. Man kunne skrive side op og
side ned alene om, hvad der er sket af
nye tiltag gennem årene. Seneste nye er
en tocifret millionsatsning på den digitale

fremtid, herunder Virtual Reality-fæno
menet. Men også uden for parken har der
været gang i den. I efteråret stod ”Tivoli
Hjørnet” færdig, en 105 meter lang bygning med restauranter, food hall, butikker, hotelværelser og tagterrasse, der har
kostet et trecifret millionbeløb at opbygge.
Selv er han ikke meget for at svare på,
om Tivoli står et bedre sted nu, end før
han kom. Men presset på det siger han:
”Der er ingen tvivl om, at vi står økonomisk bedre, og at vi også står bedre
ift. bygningsmassen. Når vi kigger på undersøgelser om vores brand, har vi nok
aldrig stået stærkere. Så svaret må nok
være, at ‘ja, det gør vi’. Men der er stadig
væk rum for forbedring. Man skal ikke
underkende det fundament, vi er bygget
på. Der er lagt blod, sved og tårer i det
herinde i 175 år. Så hvis vi skal ære dem
før os rigtigt, skylder vi faktisk mest af
alt at kigge frem.”
To gange gange hver dag går Lars
Liebst en tur i Haven. Det er vigtigt for
ham at have fødderne i gruset og få den
umiddelbare reaktion på gæsternes oplevelser. Han ved, det er nødvendigt at
være i kontakt med sit publikum. Da han
i sin tid blev udnævnt som ny direktør,
blev han flere steder i medierne kaldt ‘et
friskt pust’. Men hvis man ikke konstant
genopfinder sig selv i stillingen, kan det
hurtigt sive ud. Det sidste, der må ske,
mens Lars Liebst sidder i sædet er, at Tivoli hensynker som tidligere set. Derfor
bruger han hver morgen turen op ad
trapperne til sit kontor som sin egen lakmustest på, om han stadig er den rette
mand til sit job. Han ved, at når han træder ind ad døren, vil der bagerst i lokalet
hænge et lille sort-hvidt billede af Carstensen som en påmindelse om, hvad
der forventes, når man sidder i den øverste stol: at Tivoli aldrig bliver færdig.
”Selvfølgelig skal man kende sin besøgelsestid, og jeg kender også min. Men
jeg har gennem årene været meget bevidst om, at hver gang jeg går op ad de
trapper, skal jeg glæde mig til at sætte
mig i stolen. Den dag, man ikke længere
gør det, skal man skynde sig at ringe og
sige: ‘I’m out’. For så er man selv færdig.
Men Tivoli må aldrig blive det.”
Anders Ryehauge er freelancejournalist

SCANDINAVIAN CONGRESS
CENTER OG MUSIKHUSET
Aarhus 18.-19. april 2018
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GRATIS

GIV LÆRERNE
FAGLIG INSPIRATION
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.

Skolemessen arrangeres af Centre for Undervisningsmidler i
Danmark i et samarbejde med Alinea, Gyldendal Uddannelse
samt de to brancheforeninger BFU og Danske Forlag.

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

8430-jyst-01.18

– gennem kurser, udstilling og foredrag

samarbejde

” VI HAR HØJE
FORVENTNINGER
TIL HINANDEN”
LEDELSE TÆT PÅ, MASSER AF DIALOG OG EN GOD PORTION
VILJE TIL AT LØSE LOGISTISKE UDFORDRINGER ER EN DEL AF
OPSKRIFTEN FOR DET GODE SAMARBEJDE MELLEM PÆDAGOGER
OG LÆRERE. PLENUM HAR BESØGT HJERTEBJERG AFDELING,
MØN SKOLE, HVOR AFDELINGSLEDER ULLA MULVAD SÆTTER
RETNING FOR, AT ALLE BIDRAGER TIL DET FÆLLES LØFT.
Af Malene Lieberknecht • Foto Henrik Frydkjær

’Alle børn er alles børn’. Sådan lyder det blandt personalegruppen
på Hjertebjerg afdeling, Møn Skole – og
det får man et fint billede af denne
formiddag, hvor undervisningen er i fuld
gang rundt omkring i klasselokalerne på
skolen på Østmøn.
”Hvad er 1 x 1?,” lyder det gennem en
åben dør, hvor en 4. klasses matematiklærer er i gang med at forklare begrebet
kvadrat. Svaret er 12 =1.
Brit Skovgaard, som er pædagog på
skolen og i skoleklubben, og som viser
Plenum rundt, kan ikke lade være med
at stikke hovedet ind til klassen.
”Det ved jeg, I er gode til, for I var super skarpe i går, da vi trænede tabeller,”
siger hun opmuntrende.
Personalegruppen på Hjertebjerg af
deling består af fem pædagoger, otte lærere, én administrativ medarbejder samt
afdelingsleder Ulla Mulvad.
”Vi brænder for det samme – at give
børnene den bedst mulige skolegang – og
vi har en tydelig forventning til hinanden
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om, at vi samarbejder og sammen løfter
opgaven,” forklarer Ulla Mulvad.
Folkeskolereformen i 2014 betød, at
skolerne i høj grad også blev pædagogernes arena, og for Ulla Mulvad skal samarbejdet mellem lærere og pædagoger fungere for at skabe den bedste skole.
”Pædagoger og lærere er eksperter på
hvert vores område, og sammen kan vi
noget helt unikt, for med de to fagligheder kan vi se eleverne fra flere vinkler,”
siger Ulla Mulvad, som blev leder for
både lærere og pædagoger, da hun for
seks år siden blev ansat som afdelings
leder på skolen.
”Der har længe været et stærkt samarbejde på skolen, og det har jeg forsøgt
at holde fast i og styrke. Det er en fordel
at være leder for alle, for det betyder, at
jeg er lige involveret i begge faggrupper.”
Samarbejde skal planlægges
Hjertebjerg afdeling er en mindre skole
med knap 120 elever og én klasse på hver
årgang. Klasserne kan være samlæst på

hold på forskellig vis. Skolen er en del
af Møn Skole, som har tre afdelinger.
Omdrejningspunktet for det gode samarbejde på skolen er, at alle lærere og pædagoger er med i selvstyrende team, som
sammen planlægger og tilrettelægger
undervisningen og arbejdet med eleverne. Både lærere og pædagoger deltager i klasseteammøder samt teammøder
for hele personalegruppen, ligesom pædagogerne også er med til en del forældremøder og skole/hjem-samtaler.
Netop det praktiske og logistiske puslespil med at finde tid og mulighed for,
at lærere og pædagoger sammen kan
planlægge, er et af nøgleordene for et
velfungerende samarbejde, mener Ulla
Mulvad.
”Det kan være svært i en hverdag, hvor
både klub og skole skal fungere, at finde
samarbejdstid, der passer begge faggrupper. Men tiden skal findes, ellers smuldrer samarbejdet let. Hvis jeg kan se, at
det handler om, at en pædagog skal gå
en time før fra klubben, så finder jeg en
løsning på det.”
Kompetencer frem for titler
Vi taler ikke ’om’, vi kan samarbejde,
vi forsøger i stedet at få det til at lykkes,
forklarer Brit Skovgaard under vores
rundvisning, hvor vi nu er nået til 1. og
2. klasse, som er samlet til et brobygningsforløb, hvor temaet er eventyr.
”Vi har en tydelig ledelse, som peger
på, at vi skal samarbejde, og ikke er
bange for at give os ansvar,” siger Brit

Der er afsat plads
til både formelle og
uformelle møder og
dialoger på skolen.
Pædagog Brit Skov
gaard og afdelingsleder Ulla Mulvad
mødes her i frokostpausen.

Hvem er hvem? På skolen
kalder eleverne alle de
voksne for ’lærer’. Her
er pædagog Pia Kühl og
lærer Lisbeth Petersen
ved at hjælpe elever i 1.
og 2. klasse med at læse
og stave sig igennem et
eventyrtema.
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Som leder er det vigtigt at
være med til at skabe en god
stemning på skolen til gavn
for både personale, børn og
forældre, mener afdelings
leder Ulla Mulvad.

SÅDAN STYRKER
DU SOM LEDER DET
GODE SAMARBEJDE
MELLEM LÆRERE OG
PÆDAGOGER
L edelse tæt på – hav fingeren på pulsen og fornem,
hvordan det går med samarbejdet, og hvordan medarbejderne trives – ikke
mindst i deres team.
 ben dør for alle – inddrag
Å
alle, og gør plads til den
formelle og uformelle snak.
 ær nærværende – medV
arbejderne har stor støtte
i, at lederen er tilstede og
hurtigt kan hjælpe med afklaringer og udfordringer.
L yt og spørg – gå med til
så mange team- eller af
delingsmøder som muligt.
 lare forventninger –
K
vis som leder din tro på
det gode samarbejde og
vær tydelig omkring dine
forventninger. Slå fast,
at du forventer at, ’I er
sammen om det’.
 kab praktiske rammer –
S
sørg for, at pædagoger
og lærere har mulighed
for samarbejdstid.
 aml trådene – påtag dig
S
praktiske og koordinerende
opgaver, så medarbejderne
har plads og tid til at fokusere på samarbejdsopgaven.
 ær ydmyg – hav som leder
V
respekt for alle professioner.
Lyt og lær.
 ilbyd om muligt efterudT
dannelse – det giver fagprofessionel selvtillid og
mod til at gå aktivt ind i
samarbejdet.
Kilde: Afdelingsleder Ulla Mulvad,
Hjertebjerg afdeling, Møn Skole
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Pædagogerne skal føle sig inddraget og må ikke
føle, at de er på besøg på deres arbejdsplads.”
Ulla Mulvad, afdelingsleder, Hjertebjerg afdeling, Møn Skole

Skovgaard, som også er tillidsmand for
pædagoggruppen. Hun mener, en af skolens styrker er, at der ses mere på kom
petencer i stedet for titler.
”Det betyder, at man føler sig respekteret, og at man som en del af personalegruppen har nemmere ved at byde ind
med sin egen faglighed.”
I klasselokalet er 1. og 2. klasse i gang
med at øve stavning og skrivning og få styr
på, hvordan et eventyr er bygget op. Alt
sammen bygget op omkring eventyret
om prinsessen med de 12 par guldsko. Pia
Kühl, pædagog, og Lisbeth Petersen, lærer, styrer slagets gang og er begge fast
beskæftiget med at komme rundt til grupperne af elever, som skal have hjælp til at
stave, skrive eller læse de sværeste ord.
”Vi hjælper og understøtter hinanden,”
siger Lisbeth Petersen og forklarer den
røde tråd gennem den fagfaglige undervisning og den understøttende undervisning. På teammøder byder Lisbeth ind
med, hvad der arbejdes med, og ud fra
det planlægger og aftaler de sammen.
”Pia understøtter fx i dansk ved at
træne diktat, ordklasser og ved i øget
grad at bruge bevægelse, fx hente-diktat,
stikbold med ordklassen med mere.”
Pia Kühl fremhæver, at man som
pædagog føler sig ligeværdig, fordi
de pædagogfaglige kompetencer bliver
taget alvorligt.
”Alle hjælper alle, og man føler sig aldrig alene med en udfordring,” siger Pia
Kühl, som siden 2008 har været en fast
del af skolen.
Følg med hver dag
En del af opskriften på det gode samarbejde består af en god portion mod til at
turde stå ved, hvad man kan som pædagog, mener Brit Skovgaard.
”Som pædagog er man nødt til at ranke
ryggen og stå ved sin faglighed. Vise hvad
du kan, og hvad du vil, så er der bedre

chance for, at du som pædagog kan indtage din plads i skolen,” råder hun.
Som afdelingsleder hæfter Ulla Mulvad
sig ligeledes ved, at det for begge faggrupper er vigtigt at vinde respekten – og vigtigt, at medarbejderne er trygge i gruppen.
”Hverken lærere eller pædagoger må
være afventende i samarbejdet men skal
tage initiativ og ansvar og fylde deres
plads. Medarbejderne her kender hinanden godt og er er fuldstændig klar over
hinandens stærke sider og kompetencer.
Det gør det nemmere at lykkes, når man
er tryg og stoler på hinanden.”
Selv om samarbejdet fungerer fint, skal
man som leder konstant have føling med
de udfordringer, der må være i klasserne
eller i personalegruppen, hvis samarbejdet fortsat skal lykkes.
”Jeg skal kende lugten i bageriet – ellers
kan jeg ikke passe på mine medarbejdere –
og derfor inviterer jeg mig selv med til
så mange teammøder, forældremøder
og klubteammøder som overhovedet muligt,” forklarer Ulla Mulvad, som altid har
døren til kontoret åben.
I det hele taget fremhæver Ulla Mulvad
ledelse tæt på som fundamentet for det
gode samarbejde.
”Medarbejderne kommer forbi kontoret hver dag for at snakke om stort og
småt. Det kan være om en særlig udfordring eller en succes. At der er plads til
en åben og ofte spontan dialog er med
til at styrke samhørigheden.”
Ledelsen skal bakke op
Alle pædagoger i Vordingborg Kommune
tager et diplommodul ’Pædagogfaglighed
og læreprocesser’, som blandt andet styrker pædagogernes pædagogfaglighed i
forhold til at kunne varetage arbejdet
med børns lærings- og sociale fællesskaber i en skolekontekst. Den er en klar fordel, mener afdelingslederen.
”At lærerne og pædagogerne er vel

uddannede, dygtige og motiverede er
afgjort med til at skabe bedre vilkår for
samarbejdet,” siger Ulla Mulvad.
Som leder bør man også være klar til
at støtte op, hvis det for nogle er svært at
finde ind i samarbejdet og finde sin nye
plads i skolen.
”Det kan være svært for lærergruppen,
som skal indrette sig på at samarbejde
med pædagoggruppen på nye måder, og
jeg har også oplevet, at nogle pædagoger
kan have svært ved at se sig selv i den nye
rolle. For nogle er det ikke længere det
job, de søgte for 20 år siden, og det skal
respekteres.”
Fokus på den fælles opgave
Skolen har nu tre gange i træk været topscorer i Vordingborg Kommune i forhold
til den landsdækkende elevtrivselsundersøgelse. Ulla Mulvad er sikker på, at et
godt samarbejde i personalegruppen kan
aflæses på elevernes trivsel.
”Når vi taler pænt til hinanden, og når
børnene kan se, at vi som rollemodeller
har det godt med hinanden, så smitter
det af på dem.”
Vores rundvisning slutter i personalerummet, hvor der henover frokost og
kaffe bliver tid til på kryds og tværs af
faggrænser at få styr på nogle af dagens
aftaler med elever, forældre og hinanden.
”Ved siden af vores faste møder, så
løser vi rigtig meget i dagligdagen med
mere uformelle møder og snakke. Det
kan vi, fordi vi kender hinanden så godt,”
lyder det.
”Vi kan selvfølgelig godt være fagligt
uenige, men når vi har aftalt noget, så
er alle enige om, at det er den vej, vi går.
Det giver sammenhold og gør, at børnene
ser os som en helhed. Eleverne skal vide,
at vi taler sammen og står sammen – og
det ved de.”
Malene Lieberknecht er journalist
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AKTIVE PENSIONISTER
Vi er seks pensionerede ledere, der sammen
med næstformand Dorte Andreas og bistand fra sekretariatet forsøger at udvikle pensionistgruppen i Skole
lederforeningen, herunder både hvad angår struktur
og med forslag til aktiviteter.
Vi har afholdt to møder, det første i januar 2017 og
det andet i januar 2018. Desuden har vi haft en stand/
cafe ved årsmødet i Aalborg. På vores møde i januar
2018 samlede vi op på tilbagemeldingerne fra årsmødet.
Vi arbejder pt. på et oplæg til hovedbestyrelsen vedrørende en fremtidig struktur på tre niveauer: Lokalt –
Tværkommunalt – Landsgruppe.
Vi er i en brydningstid, hvor der i nogle områder er
”pensionistklubber” og i andre områder, hvor der ikke
er noget samlingspunkt. Opstarten er måske ikke let,
men vores mål er, at det er naturligt, når man stopper
sin erhvervsaktive periode, at man fortsætter i pensionistfraktionen, hvor der tilbydes et nyt fællesskab, samt
mulighed for at øse af ens erfaring til nye ledelsesteam.
Der er ikke den store økonomi til projektet, men til
gengæld mange spændende timer sammen med andre
aktive pensionister.
Vi prøver på at blive mere synlige, bl.a. her i bladet,
via hjemmesiden og med en pjece til lokalformændene.
Læs mere om initiativet og pjecen ’Aktive pensionister’
på hjemmesiden!
Alle med ideer og lyst er meget velkommen til at deltage i arbejdet. Du kan tage kontakt til en lokal afdeling
eller skolelederforeningen.
Se kontaktpersonerne nedenfor.

INITIATIVGRUPPEN BAG
’AKTIVE PENSIONISTER’
Claus Holck Pape
Hedensted, cogcpape@gmail.com, tlf.: 20585402
Birgitte Sonsby
Odense, birgittesonsby@gmail.com, tlf.: 20665246
Ole Stavngaard
Rudersdal, ole.stavngaard@gmail.com, tlf. 50696729
Claus Heiredal
Toftlund, heiredal@gmail.com, tlf. 30532621
Annie Nielsen
Frederikshavn, annie@nielsen.ws, tlf. 21270544
Flemming Libner
Skjern, f.libner@gmail.com, tlf. 40268602
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SKOLELEDER

NETVÆRK
Nu kan du deltage i et nyt netværk for skoleledere 'Styrk
folkeskolen', som Politiken, Skolelederforeningen, Danmarks
Pædagogiske Universitet, Professionshøjskolerne Absalon
og Metropol og Kommunernes Landsforening står bag.
Netværket giver mulighed for at møde lederkolleger i socialt
og lærerigt forløb, der starter nu her i maj måned og strækker
sig ca. et år frem. Forløbet består af seks eftermiddage fra kl.
16.30-19.00, en konference og et frivilligt kursus i ’Bland dig i
debatten, skoleleder’ i Politikens Hus i København.
Her kan du møde skoleverdenens nytænkende profiler, eksperter, praktikere, debattører og politikere, som vil komme
med bud på, hvordan man kan flytte folkeskolen på nye og
originale måder og – drøfte det med netværket?
Det nye netværk
Indholdsmæssigt er der fokus er på: Hvem gør noget interessant og anderledes, som andre kan lære noget af? Målet er
at understøtte forandringer i folkeskolen på seks områder:
• Lærermotivation: Hvordan øges motivationen og
begejstringen hos lærere?
• Faglighed: Hvordan løfter skoleledelsen fagligheden
blandt elever?
• Socialt mødested: Hvordan bliver skolen et mødested
for forskellige sociale grupper?
• Den åbne skole: Hvordan involverer man skolen i
lokalområdet, i foreninger, virksomheder etc.?
• Den kommunikerende skole: Hvordan håndterer
skolelederen forældre, politikere, forvaltning mv.?
• Ungdomsuddannelser: Hvordan kommer flere unge
videre på en ungdomsuddannelse?
De gennemgående personer er uddannelsesredaktør Jacob
Fuglsang, analyseredaktør Poul Anders Aarøe Pedersen og redaktionschef Per Michael Jespersen, alle Politiken, samt professor Lars Qvortrup fra DPU og Camilla Wang, rektor på Professionshøjskolen Absalon.
Tilmeld dig nu
Initiativet er støttet af Lundbeckfonden, og prisen for det
hele er kun 1300 kr. Der er plads til 100 skoleledere efter
først-til-mølle princippet.
Skoleledere har travlt. Derfor er forløbet tænkt stramt, hvor
der trækkes på det bedste fra forskning og skolepraksis i
en kombination af interview, debatter, nyheder, gimmicks,
sandwich, vand, te og kaffe. Der kræves ikke forberedelse,
med mindre man har lyst til selv at komme på scenen.
Læs mere på politiken.dk > skoleledernetvaerket
Hvis du vil være med, så send en mail til pmj@pol.dk
eller maria.gudme@pol.dk!

Handler du til en
offentlig institution?
Er du ansat i en offentlig institution, og ønsker du at handle med
EAN-nummer eller faktura i Flying Tiger Copenhagen?
Som offentlig institution kan du hurtigt og nemt blive
oprettet som kunde hos os og få tilsendt en
elektronisk faktura med 30 dages kredit.
Klik ind og læs mere på:
flyingtiger.com/business

repræsentantskabsmøde ’18

KEND DIN
KANDIDAT
PÅ DET KOMMENDE REPRÆSENTANTSKABSMØDE VIL DER BL.A. BLIVE
AFHOLDT VALG TIL FORMAND, NÆSTFORMAND, HOVEDBESTYRELSE
M.FL. LÆS KANDIDATERNES PRÆSENTATIONER OG SE VALGVIDEOERNE!
Af Michael Diepeveen • IIllustration Datagraf

24 plenum – mar 2018

Skolelederforeningen afholder ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 22.
marts 2018 kl. 10.00 til kl. 16.00 på HUSET i Middelfart. Dette indbefatter sandsynligvis en status
på den aktuelle OK’18-situation.
På repræsentantskabsmødet vil det blive drøftet, hvad foreningen og medlemmerne står med
af udfordringer, og ikke mindst besluttet, hvad
der skal prioriteres og sættes i værk fremadrettet.
Foreningens økonomi fremlagt, kontingentet,
ydelser og midler til det lokale arbejde skal fastlægges. Indkomne forslag skal drøftes og besluttes.
Desuden vil der i år blive afholdt valg til formand, næstformand og seks medlemmer af foreningens hovedbestyrelse samt valg til suppleanter m.m. Læs mere om det HER.

line blevet tilbudt at få bragt en kort valgvideo på
2½-3 minutter. Valgvideoen kan uploades via QR
kode og bringes på samme måde på foreningens
hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier.
Kandidaternes valgoplæg bringes i alfabetisk
rækkefølge efter efternavn i det omfang, de er
nået frem inden for redaktionens afslutning den
2. marts. Valgoplæg, der er indkommet efter
følgende, tages løbende med i den elektroniske
udgave – find det hele på hjemmesiden.
Debatten om, hvor Skolelederforeningen skal
hen, hvad der skal prioriteres og gøres for at sikre
skoleledernes arbejdsvilkår – ja, folkeskolens fremtid - bliver løbende omtalt på foreningens medier
og på vores Facebook- og Twitter-platforme. Så
følg med og evt. kommentér!

Valgoplæg og video
I forbindelse med valghandlingen bliver de kandidater, der opstiller til formands-, næstformandsog/eller bestyrelsesvalget, præsenteret her i bladet
og sideløbende i foreningens elektroniske medier
med billede, navn, CV og et kortfattet valgoplæg.
Alle kandidater, der stiller op til formands-, næstformands- og/eller bestyrelsesvalget, er inden dead-

Så er der valg
Valghandlingen finder som nævnt sted på det ordinære repræsentantskabsmøde, og som følge af præsentationer med valgoplæg og video i foreningens
medier får kandidaterne ikke mulighed for at præsentere sig mundtligt på mødet.
Undtaget er kandidater til formands- og næstformandsposten, der på mødet har mulighed for at

VALG TIL FORMAND

CLAUS HJORTDAL
Formand for FTF’s Lederråd 2015-.
Formand Skolelederforeningen og LC-Lederforum 2014-.
Næstformand i Skolelederforeningen 2008-14.
Formand for Danmarks Skolelederforening i fusionsperioden 2007.
Danmarks Skolelederforening, lønrådgiver og
Amtskredsformand 1997-2007.
Skoleleder på tre forskellige skoler 1992-2007.
Lærer 1986-92.

komme med et kort oplæg på max 5 minutter. Herudover er der selvfølgelig mulighed for at tale med
og spørge ind til kandidaterne i pauserne inden
valghandlingen.
Ifølge foreningens vedtægter § 8, stk. 6 og § 9
skal der vælges:
•
•
•
•
•
•

1 formand for tre år
1 næstformand for tre år
6 hovedbestyrelsesmedlemmer for to år
2 suppleanter til hovedbestyrelsen for to år
2 revisorer for to år
1 revisorsuppleant for to år

I henhold til vedtægterne er alle erhvervsaktive
medlemmer af Skolelederforeningen valgbare til
formandskab/hovedbestyrelse. Og der kan opstilles kandidater både før repræsentantskabsmødet
og på selve mødet helt frem til valghandlingen.
Repræsentantskabsmødet er i princippet åbent
for alle medlemmer, dog således at kun HB og
medlemmerne af repræsentantskabet har stemmeret og kan vælge blandt de opstillede kandidater.

Siden 2014 har jeg været formand – og genopstiller hermed
til formandsposten – for Skolelederforeningen.
I den periode har vi været gennem de største udfordringer
i både folkeskolens og skoleledernes historie – og jeg har
bestræbt mig på at være jeres stemme. En klar og tydelig
røst med fokus på skolens virke, elevernes udvikling, jeres
vilkår og de ansattes mulighed for at lykkes.
Jeg har sammen med bestyrelsen og konsulenterne arbejdet
for at styrke foreningens position både centralt men også via
indsatsen “tæt på” ude i kommunerne. Jeg har haft fokus på
både min og foreningens kommunikation i perioden, så vores
holdninger og meninger bliver hørt.
Vores mål skal fremadrettet være at arbejde for en så stærk
en forening som muligt – og stærk i alle led. Vi skal fortsat
styrke vores lokale formænd og bestyrelser, så de kan varetage
opgaverne for jer på bedste vis. Vi skal sikre, at vores konsulentkorps fortsat yder en hurtig og god service, hvis det brænder
på. Vi rådgiver og bistår også i lønspørgsmål, analyser og forhandlinger.
Vi skal arbejde videre med kommunikationen særligt med
blik for de sociale mediers gennemslagskraft. Og endelig skal
vi fortsætte det gode samarbejde i formandskabet, med
hovedbestyrelsen og med lokalforeningerne.
OK18-forhandlingerne viser med al tydelighed, at vi både er
og skal være med i det overordnede fællesskab, når der forhandles. Vores styrke er stor, men i forhandlingssituationer
har vi brug for rigtig mange kræfter for at matche modparten.
Derfor er vi placeret rigtigt i LC, hvor jeg repræsenterer lederne.
Vi er pt. også det rigtige sted i FTF, hvor jeg repræsenterer
27.000 oﬀentlige ledere. Her vil jeg kæmpe for vores plads i
den eventuelle nye fusion mellem LO og FTF.
I den kommende periode vil jeg fortsætte arbejdet med ud
vikling af foreningen på de ovennævnte områder. Jeg vil fortsat være den skarpe og tydelige stemme – også når vi skal til
at evaluere reformen og udvikle folkeskolen fremover.

SE VALGVIDEO

Michael Diepeveen er redaktør
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VALG TIL NÆSTFORMAND

VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

DORTE ANDREAS

DAN GERT CHRISTENSEN

Næstformand, Skolelederforeningen 2016-.
Formand/TR, Odense Skolelederforening 2013-16.
Bestyrelsesmedlem, Odense Skolelederforening 2003-13.
Skoleleder, Tingkærskolen 2008-16.
Viceskoleinspektør, Højmeskolen 2003-08.
Lærer, Højmeskolen 2001-03.
Formand for børnemiljøet HPS/Tingkær 2014-16.
Bestyrelsesmedlem Odense Katedralskole 2009-.
Master of Public Governance, SDU 2014.
Diplom i ledelse, SDU 2007.

Viceskoleleder Bogense Skole 0.- 9. kl. 2012-,
Skoleleder, Skovløkken 0.-6. kl. med daginstitution og landsbyordning
1999-2012.
HB-medlem 2012-14, 2017-.
Kasserer Nordfyn 2014-.
Lokal fmd. Nordfyn 1999-2014.
Medlem af Skolelederforeningen 1999-.

Skolelederforeningen er en dynamisk og vigtig organisation i
den fag- og skolepolitiske verden, og der er stadig opgaver, som
jeg gerne vil være med til arbejde for – og udvikle på.
Derfor genopstiller jeg som næstformand. Jeg vil arbejde for
at vi i Skolelederforeningen:
•
•
•
•

Er tæt på lokalforeninger og medlemmer
Arbejder for gode vilkår for skoleledelse
Har mod og mening i den skole- og fagpolitiske debat.
Er resultatsøgende, samarbejder og er vedholdende

Vi har brug for en stærk skolelederforening. Vi skal kontinuerligt
have fokus på skoleledernes vilkår. Vores vilkårsundersøgelse
viser det, og de mange samtaler jeg har haft med jer rundt om i
landet bekræfter det.
At være skoleleder er en kompleks og stor opgave, som kræver meget tid, og som leder bør man have mulighed for at opleve at ens ledelsesrum reelt giver mulighed for at agere og
handle i forhold til at lede skolen.
Vi skal have mere ledelseskapacitet og mere tid og rum til at
håndtere og prioritere de mange opgaver.
Og økonomien skal selvfølgelig stå i forhold til de ambitioner
der er for skolen. Vi er som skoleledere ambitiøse på elevernes
vegne – det er politikerne også - derfor skal økonomien svare
overens med den kvalitet vi ønsker i skolen for vores elever. Det
skal vi i Skolelederforeningen medvirke til at insistere på. Naturligvis på en professionel og ordentlig måde.
Det er meget vigtigt, at vi har en bæredygtig sammenhængskraft i foreningen med stærke lokale afdelinger, en stærk hovedbestyrelse og et stærk sekretariat. Jeg vil derfor fortsætte med
at arbejde for en tæt kobling mellem de lokale afdelinger og den
centrale skolelederforening.
Og så vil jeg naturligvis fortsætte arbejdet for den danske folkeskole – folkeskolen er vores vigtigste samfundsinstitution, og
det skal den blive ved med at være. Folkeskolen er vores hele livet.
Jeg vil gøre mit til, at vi i Skolelederforeningen er med til at
præge den skolepolitiske debat, og at dannelse og uddannelse
går hånd i hånd, når vi drøfter skolepolitik og der sættes retning
for den danske folkeskole.

SE VALGVIDEO
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Siden foråret 2017 har jeg igen deltaget som HB-medlem i Skole
lederforeningen – en af de mest fremsynede interessenter omkring folkeskolen.
Som politikskabende og involverende aktør i alle skoleforhold
har jeg i HB bidraget til at nuancere debatter og synsvinkler på
de mangesidede vilkår for skoleledelserne. Samme udsyn har
jeg mødt gennem arbejdet lokalt og regionalt. En åbenhed og
en accept af den forskellighed, vi som forening skal rumme.
Vi vil gerne være skarpe og agere med kant, men balancen for
at rumme alle er vigtigere. Ledelsesvilkårene udfordres gennem
strukturændringer overalt i skoleverdenen. Selv på den enkelte
skole opleves vilkår forskelligt.
Det stiller krav til vores forening om at vedkende os forskelligheden mellem vilkår og ledelsespositioner. Øverste- og mellemlederes opgaver, vilkår og indflydelse på egne arbejdsvilkår
distanceres indbyrdes. Jeg vil arbejde for, at forskelligheden
anerkendes, så vi kan forblive en forening for alle ledere i folkeskolen.
Organisatorisk skal vi vise udsyn. Arbejdet i forhold til LC skal
videreføres gennem styrkelse af samarbejdet med sammenlignelige lederorganisationer.
Vi har en vigtig position, når skolepolitiske ændringer er i stadig stigning. Her skal vi fastholde vores rolle som medskabende
gennem dialog og som talerør for folkeskolen. Formandskabet
tegner den daglige linje. Hovedbestyrelsen lægger den politiske
dagsorden og vægtning.
Vores forening skal balancere mellem at være politikskabende
og større fokus på den fagforeningspolitiske vinkel. Løn- og
ansættelsesvilkårene er blevet yderligere aktualiseret med stigende udskiftning i lederstillingerne, politisk usikkerhed om FSreformen, inklusionsdagsordenen mm.
Når forandringens vinde blæser, skal vi være vedholdende på
dialogen om mål og vilkår, så folkeskolen kan forblive alles hele
livet. Vi skal både bygge læhegn og vindmøller.

SE VALGVIDEO

VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

PETER HANSEN

LENE BURCHARDT JENSEN

Skoleleder på Skørping Skole i Rebild Kommune 2007-.
Skoleleder for skolerne i Suldrup, Kirketerp og Sønderup 2004-07.
Skoleleder på Suldrup Skole 1996-04.
Viceskoleleder på Bavnebakkeskolen i Støvring 1993-96.
Daghøjskoleleder på Støvring Højskole 1992-93.
Lærer på Sild, i Upernavik i Grønland og Bavnebakkeskolen i Støvring
1983-92.
Læreruddannelse på Ribe Statsseminarium 1979-83.
Født i København 1958 og opvokset i Brøndbyvester.
Kommunerepræsentant i Danmarks Skolelederforening fra sidst i
90’erne og frem til 2004.
Formand og leder-TR i Skolelederforeningens Rebild Afdeling 2010-18.
Formand i det nordjyske tværkommunale formandsnetværk 2012-18.
Pr. 1. januar 2018 byrådsmedlem i Rebild Kommune for S.

Medlem af Skolelederforeningens hovedbestyrelse 2014-.
Bestyrelsen i Aalborg Skolelederforening.
Skoleleder siden 2001 i tre forskellige nordjyske kommuner.
Nu skoleleder på Nøvling Skole i Aalborg.
Har oplevet: fælles skoleledelse, skolesammenlægninger,
skolerenoveringer, skolebyggeri, opstart af ny skole m.m.
Fokus på implementering af skolereform.

Gennem de seneste to år har jeg haft den store glæde af at
være hovedbestyrelsesmedlem i Skolelederforeningen.
Det har været en spændende opgave, der i den grad har mo
tiveret og engageret mig – og i et godt og konstruktivt samarbejde mellem formandskabet, hovedbestyrelsen og sekretariatet er vi lykkedes med at sætte spor og retning for Skolelederforeningen, så den i dag fortsat fremstår som en stærk, nær
værende og synlig fagforening.
Denne indsats vil jeg gerne forfølge, så derfor genopstiller
jeg til det kommende valg til hovedbestyrelsen.
En stærk, nærværende og synlig skolelederforening var temaet i mit valgoplæg for to år siden, og det er vi er lykkedes
med gennem tre målrettede indsatser.
Der er – og skal være – et dagligt fokus på at skabe de bedste
arbejdsvilkår for skolelederne.
Med kampagnen “Folkeskolen. Vores. Hele livet” gør vi vores
til at knække kurven for den stigende tendens til, at forældre
fravælger folkeskolen. Det er vigtigt, at folkeskolen er det naturlige førstevalg, for vores fælles skole for alle er med til at sikre
sammenhængskraften i det danske samfund.
Og så er vi kommet tættere på. I et godt samarbejde mellem
næstformand Dorte Andreas og hovedbestyrelsen deltager vi
så vidt muligt i de tværkommunale netværksmøder, og det er
der allerede kommet konkrete indsatser ud af i kommuner, hvor
tendensen til at fravælge folkeskolen er særlig stor.
Med et genvalg af mig som hovedbestyrelsesmedlem får
Skolelederforeningen et bestyrelsesmedlem, der med erfaring,
viden og indsigt i det igangværende arbejde kan sikre kontinuitet og udvikling, så Skolelederforeningen fortsat kan være i offensiven og præge fremtiden.
Jeg håber, du vil støtte mig den 22. marts – på forhånd tak!

SE VALGVIDEO

Jeg har valgt at genopstille til Skolelederforeningens hovedbestyrelse.
Vi har en stærk fagforening, der bliver lyttet til. Det er Skole
lederforeningen, der bliver kontaktet, når politikere og journalister vil høre hvordan det står til med folkeskolen.
Vi ved noget om: Klageinstans i forhold til mobning, skoledagens længde, bevægelse i undervisningen, målstyret undervisning, læseresultater og mere af samme slags.
Det er Skolelederforeningen, der tegner folkeskolen. Vi bliver
lyttet til. Den styrke skal vi have til at gavne lokalt!
Hovedforeningen skal sætte politiske dagsordner lokalt i kommunerne. Der er mange områder, hvor vi kan bruge foreningens
styrke: Der er brug for ordentlig tid til TR-opgaven.
Ofte er den lokale formand/TR den første til at ønske den nye
leder velkommen til kommunen. Vi oplever lokalformænd, der
udfører et stort arbejde ift at lave lokale lønforhandlinger, være
bisiddere og deltage i samarbejder med forvaltningen, hvor tiden slet ikke rækker.
Vice- og afdelingsledere udgør omkring 2/3 af vores forening.
I flere kommuner oplever man sig dekoblet i forhold til forvaltningsniveauet, samtidig med at ansvaret på egen skole vokser,
bl.a. med øget personaleansvar og MUS-samtaler. Det betyder
noget for arbejdsglæden. Det skal være et vigtigt fokuspunkt for
vores forening.
I de sidste to år har Skolelederforeningen arbejdet for at styrke
vores folkeskole gennem projektet ”Folkeskolen. Vores. Hele livet”. I næste valgperiode skal vi fortsætte denne indsats.
Vi skal have synliggjort de forskellige vilkår, der er for at drive
skole. En friskole får 75% af gennemsnitsprisen af en elev på
landsplan. Dette betyder, at nogle folkeskoler får færre midler
af kommunen til at drive skole for end naboskolen, der er en friskole – det er ikke i orden.
Folkeskolen skal have rimelige vilkår. Uro om skolestrukturer
og skolelukninger er også med til at danne grobund for nye friskoler.
En stemme på mig, vil være en stemme på en hovedbestyrelse, der vil sætte politiske dagsordner lokalt.

SE VALGVIDEO
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VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

PETER NELLEMANN

LARS AABERG

Medlem af Skolelederforeningens hovedbestyrelse siden nov. 2013.
Sidder i arbejdsgrupperne: Mediepolitisk udvalg og årsmødeudvalg.
Skolelederforeningens repræsentant i EVA.
Formand for Skolelederforeningen i Randers Kommune fra 1998-2002
og igen fra 2006 til april 2014.
Skoleleder på Østervangsskolen i Randers fra 2015.
Skoleleder på Søndermarkskolen i Randers fra 1995-2015.

Skoleleder på Skolen på Strandboulevarden 2013-.
Skoleleder på Sortedamskolen 2007-13.
Souschef på Sortedamskolen 2006-07.
Viceinspektør på Islev Skole 2005-06.
Lærer på Islev Skole 2001-05.
Læreruddannet fra Zahles Seminarium og Odense Seminarium 2000.
Diplom i ledelse 2006.
Master i Public Governance: Enkelte moduler 2014.

Hver gang vi har lavet en vilkårsundersøgelse, får vi tilbagemeldinger der giver anledning til bekymring. Der er derfor i den
kommende periode behov for at få kikket på den arbejdsbelastningen, skoleledere er udsat for.
Ligeledes skal vi arbejde på, at politikerne indser at, skole
lederne dagligt levere en dedikeret indsats. Vi lykkes med rigtig
meget, men presses af de mange dagsordner der sættes centralt og lokalt. Vi bliver nødt til at hæve stemmen, når det gælder skoleledernes vilkår.
Vi har nogle afdelingsledere, som jeg synes fortjener et særligt
fokus. Mange steder, hvor man har lavet en ny skolestruktur, har
man lagt store byrder over på afdelingslederne i sin iver for at
spare på ledelse. Det er ikke godt nok! Vi skal skabe bedre vilkår
for den gruppe af afdelingsledere!
Jeg er rigtig glad for det arbejde, vi satte i gang med at komme
tættere på de lokale foreninger og tværkommunale formandsnetværk. Vi får i højere grad udvekslet tanker og gode ideer på
tværs, som ruster til at kæmpe de lokale kampe, det kan være
svære at tage.
Jeg har på det seneste oplevet, at det faktisk er lykkedes at få
bedre løn- og arbejdsvilkår forhandlet igennem, så vi har igangsat en god udvikling. En udvikling, jeg ønsker fortsætter de kommende år.
Vi gjorde noget helt rigtigt, da vi for snart to år siden besluttede at tage ansvar for folkeskolen. Vi skal have stoppet forældres fravalg af folkeskolen. Folkeskolen er den vigtigste institution for at fastholde Danmark som et udviklingsorienteret,
rummeligt og demokratisk samfund.
Jeg vil gerne stå i spidsen for at få talt det fantastiske arbejde
og de gode resultater der hver dag leveres i den danske folkeskole op. Jeg føler mig overbevist om, at indsatsen ”Folkeskolen
vores hele livet” kan knække kurven, og få folkeskolen til at være
endnu flere forældres naturlige førstevalg, når deres børn skal i
skole.
Ønsker I en dedikeret og troværdig indsats i hovedbestyrelsen,
så stem på mig!

I de seneste to år har jeg siddet i Skolelederforeningens hovedbestyrelse. Jeg har arbejdet for at varetage vores fælles interesser – både som en traditionel fagforening, men også som en
offensiv fagforening, der går forrest og kæmper for de mange.
Hvis du er til fornyelse, energi, nysgerrighed, gode kommunikative evner og strategisk overblik, så er det mig. Jeg tror på her
og nu og det fremadrettede og bryder mig ikke om udsagnet
”Det var så godt engang”.
Jeg holder af mit job som skoleleder og at skabe gode arbejdsfællesskaber, dygtige elever, tilfredse forældre og glade medarbejdere. Jeg kan lide at gå forrest og sætte retning, og jeg tager
gerne kampen med dem, der forsøger at ændre vores arbejdsplads til det værre. Jeg er optimistisk i min tilgang til opgaven,
og jeg ser muligheder frem for begrænsninger.
Men jeg er også opmærksom på de forandringer, der sker med
jobbet som øverste leder, souschef og afdelingsleder. Opgavemængden stiger. Det samme gør kompleksiteten, og mange
skoleledelser er pressede i deres hverdag.
Skoleledelsernes arbejdsmiljø ligger mig på sinde, og jeg vil
kæmpe for, at vi får ordentlige forhold til at bedrive vores vigtige
arbejde. Som skoleledere skal vi være åbne omkring det, vi er
dygtige til, men vi skal også blive bedre til at formidle, hvad vi
er mindre dygtige til, så vi ikke drukner i opgaver.
Jeg tror på fællesskaber, og jeg tror på, at vi som skoleledere
skal være rollemodeller og gå forrest for et af de vigtigste fællesskaber i Danmark – den danske folkeskole.
Derfor har jeg i bestyrelsen været aktiv i arbejdet med vores
fælles projekt ’Folkeskolen. Vores. Hele livet.’ Et projekt, som er
sparket godt i gang, men som kræver tid og pleje, hvis det skal
helt i mål, så vi sammen kan få knækket kurven og få de danske
forældre til i stigende grad igen at vælge folkeskolen aktivt til.
Hvis du stemmer på mig til hovedbestyrelsen, vil du få:
• En positiv og fremadrettet tilgang til skoleledelsernes
muligheder frem for begrænsninger
• En ærlig fighter med et bredt fagligt og socialt netværk
• En skoleleder, der ikke er bange for at tage kampen op
Jeg bruger gerne noget af mit overskud og engagement på at
tale skoleledernes sag og fremtidens skole.

SE VALGVIDEO
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MØD DE
ANDRE
SKOLELEDERE
FØLG MED PÅ
FACEBOOK >
SKOLELEDERFORENINGEN

OG PÅ
TWITTER >
#SKOLELEDERORG

KOM MED PÅ DE
SOCIALE MEDIER!

OG KOM I ØVRIGT
IND I KAMPEN …
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Hvad gør en Waterlogic
drikkevandskøler for jer?
-Det bliver mere fristende at drikke vand.
-Vandet bliver lettere tilgængelig.
-Reducerer behovet for sukkerholdige drikke.
-Vandet er rent,koldt & frisk.

Waterlogic drikkevandskøler
- et vigtigt værktøj til en sundere livsstil.
Hvorfor er der behov for
drikkevandskølere på skolerne?

Færre sygedage

Mere produktiv

Mindre stress

Vandet bliver
lettere tilgængelig

Skån miljøet

Tænk grønt, tænk Waterlogic
drikkevandskølere
1 liter vand tappet fra den danske hane giver
op til 2000 gange mindre CO2 fremfor 1 liter
ﬂaskevand. CO2-udslippet fra 1 liter kildevand
(købt på 2 halvliters vandﬂasker) svarer til
CO2-udslippet fra at køre 1 km i en bil.
CO2 udslippet fra det danske forbrug
af ﬂaskevand (inkl. produktion af
plastikemballagen) er over 25 millioner kilo.
Det svarer til at alle Danmarks 2,3 mio. biler
kørte 94 km hver dag.

Drikkevandskølere tilpasset til
skoler og SFO
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.
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

NOTER

DUOLINGO
UVM og EVA har udgivet en materialesamling,
som skal styrke skolernes arbejde med udviklingen af tosprogede elevers sprog- og læsekompetencer. Den består af vidensnotater, små film
og plakater.

VOLD

En ny vejledning i at sætte fokus på vold
og trusler på skolerne er klar fra Under
visningsministeriet.
Vejledningen skal give skolerne viden om,
hvordan de kan arbejde med at forebygge
og håndtere, når der er elever, der enten
truer eller slår en underviser.

Udgivelsen ’Viden Om – Sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever’ er et udviklingsredskab til lærere og pædagoger og samler de
elementer i undervisningen, som forskning har
vist gavner tosprogede elever mest, både hvad
angår tilegnelse af dansk og læsning.
Formålet er at styrke skolernes arbejde med udviklingen af tosprogede elevers sprog- og læsekompetencer.
Materialerne er udviklet af TrygFondens Børneforskningscenter i et tæt samarbejde mellem
forskere og praktikere. Materialerne er afprøvet
på flere skoler.
Denne videnspakke om tosprogede elever
omhandler følgende emner:

Med vejledningen lægges der vægt på, at
skolerne arbejder systematisk med indsatsen mod vold og trusler både forebyggende, ved håndtering af konkrete episoder og i det opfølgende arbejde.

• Sprog og læsekompetencer

Som et led i indsatsen er der nedsat en
arbejdsgruppe med deltagelse af Skole
lederforeningen og andre organisationer
og ministerier, som har bidraget til at
kvalificere vejledningsmaterialet.

• Evidensbaserede metoder – til undervisning
af tosprogede

Find den nye vejledning på www.uvm.dk

• Fra hverdagssprog til fagsprog – didaktiske
metoder til at understøtte tosprogede elevers
før-faglige og faglige ordforråd

• 5 faser i tilegnelsen af et nyt sprog
Udgivelsen er en del af serien ’Viden Om’,
som publiceres på www.emu.dk.

#hackhadet
Hadefulde ytringer og voldsopfordringer på
nettet og de sociale medier er en væsentlig
problematik, som unge konfronteres med.
I den forbindelse er #hackhadet er et initiativ for og med unge, som ønsker at gøre en
positiv forskel, og som har interesse for digitale værktøjer og sociale medier.
Initiativet består af 12 lokale hackathons.
12-timers innovationsforløb, hvor deltagerne
udvikler idéer, budskaber og løsninger som
modsvar og alternativer til online had og
voldsopfordringer.

De unge lærer at bruge kreative, digitale
værktøjer, og de får hjælp til at få idéerne ud
at leve. I maj 2018 holdes et afsluttende nationalt event, hvor de bedste ideer præmieres.
De 12 hackathons gennemføres af Socialt
Udviklingscenter SUS og Implement Consulting Group, som søger skoler, der har lyst til
at være værter for et hackathon.
Kontakt: Socialt Udviklingscenter
på tlf. 2548 9017

Spisetid
Vidensråd for Forebyggelse har af
dækket en række uhensigtsmæssige
mad- og måltidsvaner for børn og
unge. Nogle af de vigtigste fund er:
• Unge drikker 6 gange for meget
sodavand
• 10-25% procent af alle børn
og unge er overvægtige
• 22-65% springer et af ugens
hovedmåltider over
Arbejdsgruppen bag rapporten konstaterer, at forekomsten af overvægt og
svær overvægt blandt børn og unge
fortsat er alt for høj – med risiko for
alvorlige komplikationer til følge som
for eksempel type 2 diabetes, forhøjet
blodtryk, hjertekarsygdomme og kræft.
Rapporten viser også en tydelig social
skævhed, så børn og unge af forældre
med kort uddannelse har lavere kostkvalitet end børn og unge af forældre
med en længere uddannelse. Tilsvarende sammenhænge genfindes for
forekomsten af overvægt, svær overvægt samt huller i tænderne.
I anbefalingerne lægges der derfor op
til en – på kommunalt og skoleniveau –
øget koordineret indsats for at fremme
sundere mad- og måltidsvaner, også
gennem prisregulering.
Læse mere på www.vidensraad.dk
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KLAR MED
DEN GODE
HISTORIE
LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSER PLACERER KOLDINGS SKOLEVÆSEN BLANDT
LANDETS BEDSTE. ALLIGEVEL ER DER MANGE FORÆLDRE I KOMMUNEN, DER FLYTTER
DERES BØRN FRA FOLKESKOLEN TIL PRIVAT- OG FRISKOLER. NU VIL ALLE PARTER
LIGE FRA CHEF TIL LEDERE OG MEDARBEJDERE GØRE NOGET VED PROBLEMET.
Af Helle Kjærulf • Foto Privatfoto

I Kolding Kommune er de
gået sammen om at ændre borgernes syn
på folkeskolerne i byen: Skolechefen,
den lokale formand for Skolelederforeningen, formanden for Kolding Lærerkreds samt formanden for uddannelsesudvalget. Et samarbejde, der er opstået
af et fælles behov for at ville det samme.
Formålet er at dæmpe den afvandring,
der foregår til fri- og privatskoler, som
udhuler folkeskolernes budgetter.

Christian Haugk
Næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Kolding Kommune
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Anders Petersen
Formand for
Kolding Lærerkreds

”Den tilgang til samarbejde har vi dyrket i Kolding gennem mange år. Jeg er
overbevist om, at vi når meget længere
med sigte på et velfungerende skolevæsen, hvis vi samarbejder. Vi har jo fuld
respekt for vores respektive dagsordner,
men det samlede billede af et veldrevet
og udviklende skolevæsen lykkes vi bedst
med, hvis vi har respekt for forskelligheden og investerer i fællesskabet ved også
at være villige til at afgive lidt suverænitet

Henrik M. Larsen
Lokalformand for
Skolelederforeningen i Kolding

Vil vi have forældrene til at ændre ad
færd, er det lokalt, det skal ske. I Kolding
taler de ikke bare om det, der bliver handlet.
Det samarbejde kan vi bruge til videndeling
med andre kommuner.”
Dorte Andreas, Næstformand i Skolelederforeningen

for det fælles bedste. Så frem for at dyrke
forskellene, arbejder vi sammen,” siger
Christian Haugk (S), der indtil januar var
formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Kolding Kommune og nu er næstformand.
”Vi har en god tone og stor involvering
af hinanden. Vi anser os værende samarbejdsduelige, prøver dialog hele tiden og
er med de steder, hvor vi synes, det er relevant,” påpeger Anders Petersen, formand for Kolding Lærerkreds.
Henrik M. Larsen, der er formand for
Skolelederforeningen i Kolding, synes
også, det er unikt, at parterne er gået
sammen om at løse problemet: ”Det er
meget positivt, at vi i Kolding kan det.
Vi har et rigtigt godt samarbejde, vi har
samme interesse, og det har vi forpligtiget
hinanden på. Vi går altid ud af døren efter
møderne og er positivt stemt,” siger han.

Dorte Andreas
Næstformand i
Skolelederforeningen

I november var næstformand i Skole
lederforeningen, Dorte Andreas på besøg
i Kolding for at høre mere om, hvordan
de i fællesskab havde taget udfordringen
op for at få flere til at vælge folkeskolen.
”Hvis vi vil have forældrene til at ændre adfærd, er det lokalt, det skal ske. I
Kolding taler de ikke bare om det, de har
samme mål, og der bliver også handlet
på det. Det samarbejde kan vi bruge til
videndeling med andre kommuner. Især
når der bliver skabt en positiv historie,
så batter det.”
Hun fortæller, at Syddjurs Skolelederforening har henvendt sig til Skolelederforeningen, og de har fået forvaltningen
med i arbejdet. Skolelederforeningen har
ligeledes haft et møde med skolelederforeningen i Gribskov, som også er på vej til
at tage det første skridt til en indsats for
at få flere til at vælge folkeskolen.

Lars Svenson
Skolechef i Kolding Kommune

”Det har stor betydning, at vi har været i Kolding og ved hvilke erfaringer,
de har indtil nu. Det kan vi viderebringe.
Alt dette arbejde er i virkelig god tråd
med vores kampagne Folkeskolen. Vores.
Hele livet.,” siger Dorte Andreas.
Udvander økonomien
Fakta er, at landsdækkende undersøgelser placerer Koldings skolevæsen blandt
landets bedste. Alligevel har kommunen
hra 2015 til 2017 haft en stigning på to
procent i antallet af elever, der vælger at
vandre fra folkeskolen til private- og frie
skoler. Nu er andelen i Kolding på 17,3
pct. af det samlede elevtal, som har fravalgt folkeskolen. Det er lidt under landsgennemsnittet på 17,9 pct.
”Det gav den udfordring, at vi pludselig manglede penge i skolevæsenet. Hver
gang vi flytter en elev, følger der 36.000

Tina Schack Jensen
BUPL Sydjylland og fællestillids
repræsentant i Kolding Kommune

plenum – mar 2018

35

synlighed

Vi har en god tone og stor involvering
af hinanden. Vi anser os værende sam
arbejdsduelige, prøver dialog hele tiden og er
med de steder, hvor vi synes, det er relevant.”
Anders Petersen, formand for Kolding Lærerkreds.

kr. med, og det betød, at vi stod med en
manko på 8,2 mio. kr.,” fortæller Henrik
M. Larsen, lokalformand for Skolelederforeningen.
Han understreger, at det jo ikke bliver
billigere at lave folkeskole, hvis der forsvinder en elev eller tre fra en klasse.
Uanset antal i en klasse skal der stadig
være lærere og materialer: ”På den baggrund sagde vi til os selv – og vi er politikere, forvaltningen, Kolding Lærerkreds,
Skolelederforening samt BUPL, at det
skal vi gøre noget ved”.
I Kolding ønsker de at fortælle den
gode historie om folkeskolen. En af tiltagene er hjemmesiden www.danmarksbedstefolkeskole.nu, der blev søsat i november. Den er målrettet forældrene og
gør bl.a. op med mange af de myter, der
florerer om folkeskolen.
”Responsen på hjemmesiden har være
yderst positiv. Personligt har jeg hørt enkelte sige, at vi skal passe på ikke at prale
for meget. Men når det går godt, må man
så ikke godt fortælle det? Vi skal ikke udstille andre, men bare fortælle vores egen
gode historie,” siger Henrik M. Larsen.
Skolechef i Kolding Kommune, Lars
Svenson, mener, det er vigtigt at få skabt
en kultur, hvor det er i orden at fortælle
om det, man gør godt. Men samtidig også
huske at fortælle om det, der går dårligt.
”I en skole med eksempelvis 20 klasser,
er der måske 18 klasser, hvor det går rigtig
godt, og så to, hvor der faktisk er udfor-
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dringer. Her skal vi understrege, at det er
vi i gang med at gøre noget ved.” Han forklarer, det samme gælder skolevæsenet.
”Når vi har 23 skoler, er det jo ikke sikkert, at alle 23 er landets bedste. Det er
noget af det, vi arbejder med på skole
lederniveau. Hvordan fremdyrker vi en
kultur, hvor vi støtter og udvikler hinanden, og tør snakke om det, der er svært,
uden at man føler sig udleveret. Det er
lidt ligesom, når man arbejder med trivsel. Dårlig trivsel bliver man også nødt til
at italesætte og så gøre noget ved,” siger
skolechef Lars Svenson.
”Hvordan får vi vores gode skoleprodukt kommunikeret bedre ud? Politikerne har afsat en pulje til udviklingen af
skoleområdet. For at skolerne kan søge
puljen, er et af kriterierne en øget fastholdelse af elever. Indirekte ønsker politikerne at skabe udvikling på skolerne,
men også at skabe en skole, der afspejler
lokalsamfundene og er for alle elever.
Men en decideret pulje til fastholdelse af
elever bliver ikke aktuelt, tror jeg,” siger
Lars Svenson.
Fra gætterier til fakta
Svaret på spørgsmålet om, hvorfor eleverne flytter fra folkeskolen til de private
skoler, var før udelukkende baseret på
gætterier.
”Vi havde ikke noget at have det i. Derfor fik vi et konsulentfirma til at lave en
analyse, der skulle afdække, hvorfor for-

ældrene rent faktisk flyttede deres børn.
Vi skal fra gætterier til fakta. Man kan
ikke sætte ind over for et problem, man
ikke 100 pct. ved, hvad er,” siger Henrik
M. Larsen.
Han fortæller, at mange troede, at inklusion er årsagen, andre den nye skolereform, og rigtig mange gættede på høje
klassekvotienter på 26, 27 og 28 elever
pr. klasse. Rapporten viste, at hoved
argumenterne blandt de interviewede
for udsivning fra Koldings folkeskoler var
mistrivsel, manglende faglige ambitioner,
uro og inklusion, manglende ressourcer,
men også ringe ledelse i form af dårlig
lydhørhed og kommunikation.
”Vi er i gang med at analysere rapporten. Vi er en by, der består af mange skoler, også mange mindre skoler, som går
fra 0-6. klasse. Åbenbart vælger rigtig
mange forældre os fra, når deres børn
skal flytte fra en lille skole til en over
bygningsskole,” siger Henrik M. Larsen.
Derfor vil de fokusere bl.a. på en indsats til deres overbygningsskoler og have
undersøgt, hvad der gør, at forældrene
ikke vælger at lade deres børn gå videre
til en folkeskole i Kolding.
Tidlig indsats virker
Tina Schack Jensen fra BUPL Sydjylland
og fællestillidsrepræsentant i Kolding
Kommune sidder i brugernævnet i kommunen. Hun mener, at fordi pædagogerne har en naturlig færd på skolen,

kan de være med til at påvirke, at for
ældrene vælger folkeskolen.
”Ved at fravælge folkeskolen frasiger
forældrene sig muligheden for, at pædagogerne er en naturlig del af børnenes
skoleliv og kan løfte dem på områder,
som er medvirkende til at styrke dem
som mennesker. I kraft af pædagogernes
tilstedeværelse, og at vi er skrevet ind i
folkeskolereformen, har vi direkte adgang til at påvirke forældrenes skolevalg.
Og vi har indflydelse på hele inklusionsarbejdet i folkeskolen, hvilket bliver prioriteret på kommunalt plan.”
Hun tror bl.a. på, at lærere og pædagoger skal sætte ind meget tidligere og få en
dialog med forældrene om skolevalg. Så
forældrene ser kvaliteten i, at overgangen fra børnehave til skole er mere blid,
hvis børnene kender de voksne.
Også Anders Petersen, formand for
Kolding Lærerkreds, mener, at man skal
intensivere overgangen fra børnehave til
skole:
”Børn og forældre skal allerede i børnehaven møde lærere og pædagoger, der
skal være med i indskolingen. Det koster
selvfølgelig nogle mandetimer, men jeg
tror, at det er givet godt ud. Vi må være
mere aggressive i vores ros af os selv, måske lave foldere til forældrene, som beskriver, hvad folkeskolen kan. Det er reelle oplysninger, forældrene har brug
for,” siger han.
Når det gælder overbygningen, mener
han, at de skal være mere bevidste om,
hvad de forskellige skoler kan.
”Men vi er også oppe imod tradition.
F.eks. i landdistrikterne, hvor de næsten
pr. automatik sender deres børn i privatskole i overbygningen. Her skal vi slå på
den store oplysningstromme og fortælle,
at folkeskolen også har meget at tilbyde
deres børn. Det nytter ikke noget at krybe
i flyverskjul og synes, det er synd for os. Vi

må forklare forældrene, at det, de læser i
pressen om folkeskolen, ikke passer,” siger
lærerkredsformand Anders Petersen.
Proaktiv tilgang
Også Henrik M. Larsen fra Skolelederforeningen peger på, at folkeskolen har fået
et image, som man er nødt til at gøre noget ved. Og at alle der har med den at
gøre, skal blive bedre til at tale den op,
ja være bedre til at hjælpe pressen til at
finde de gode historier ...
Analysen viste tendenserne på de enkelte skoler, og nogle af skolerne er faktisk rigtig gode til at holde på eleverne,
mens der er skoler, hvor der bør sættes
særligt ind.
”Yderområder er gode til at holde på
eleverne, men i midtbyen, hvor der ligger flere private skoler, er de omkringliggende folkeskoler særligt udfordret,”
siger Henrik M. Larsen, der selv er skoleleder på Sdr. Bjert Skole.
Christian Haugk (S), næstformand i
Børne- og Uddannelsesudvalget i kommunen mener, at folkeskolen ikke skal
være en skole, som folk per automatik
gør brug af. Det er et tilvalg også at bruge
folkeskolen.
”Vi skal op i et andet gear og gøre os
umage over for hver enkelt elev og forældre. Vi skal tydeliggøre, hvad vi står for i
folkeskolen, hvad det er for en mangfoldighed af skoler, og hvad vi kan levere i
forhold til loven om folkeskoler i vores
skolevæsen. Det er en lang mere aktiv
og proaktiv tilgang, som vi skal lægge
op til. Det skal vi gøre sammen – med
Lærerkredsen, BUPL, Skolederforeningen
m.fl.,” siger han.

”Det kom som en stor overraskelse for
os, fordi vi i Kolding i de sidste mange år
har ligget helt i top af det danske skolevæsen. Det er faktuelt forkert, at vi bliver
fravalgt af den årsag. De private skoler
var måske tidligere fagligt stærkere end
folkeskolen, men den udvikling har vi
fået vendt. I dag fører folkeskolen på
det område,” siger Henrik M. Larsen.
Han pointerer, at når folkeskolen bl.a.
bliver fravalgt pga. uro og inklusion, er
det meget nødvendigt, at de bliver endnu
dygtigere til at håndtere elever med særlige udfordringer.
”Vi kan gøre to ting. Vi kan bede om
flere ressourcer, hvilket vi ikke får. Men
vi er nødt til at klæde alle medarbejdere
bedre på til at løfte inklusionsopgaven.
Vi skal fortsætte og videreudvikle uddannelsen af lærere og pædagoger. Det er et
punkt, som vores medarbejdere nævner
som en væsentlig faktor til, at børnene
flytter. Det er utrolig svært i en klasse
med 27 eller 28 børn at have 3-4 stykker,
som er særligt udfordret. Der er for få af
vores lærere, som har de fornødne værktøjer,” siger Henrik M. Larsen.
Skolelederformanden mener, at det
ikke må være op til den enkelte skole.
Forvaltningen skal ind over og udbyde
kurser og uddannelse i inklusion.
”Det er på skoler med f.eks. to-sprogsproblematikker, at lærerne i første omgang skal have efteruddannelse. Tidligere
skød vi lidt med spredehagl og sendte lærere fra alle skoler på de kurser. Mange
blev dygtige, men måske var det ikke de
rigtige steder, der blev dygtige. Nu kan vi
målrette indsatsen de rigtige steder.”
Helle Kjærulf er freelancejournalist

Målrettet indsats
Nogle forældre havde fravalgt folkeskolen på grund af manglende faglige am
bitioner.

SE MERE PÅ

www.danmarksbedstefolkeskole.nu
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Gratis EU projekt, som sætter fokus
på næring til læring i indskolingen
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.

Digital læringsplatform

Til aktivering af sundhed i undervisningen.
Omfattende idékatalog, der passer til UVM’s
færdigheds- og læringsmål. Materialer findes
på projektsundskole.dk

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.
SKOLEBESTYRELSENS ANBEFALING TIL SUNDHEDSAGENDA - KOSTPOLITIK
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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.

28957_F

Politikker skal være enkle og klare og en kostpolitik involverer med sikkerhed noget vi vil
anbefale og noget vi ikke vil acceptere.

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.

Forældresamarbejde

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.
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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

ROLLEFORDELINGEN

17 13.58

30/05/20

Hvad er skolens vision for sundhed fremadrettet? Hvad vil vi i morgen? Kort og præcis
beskrivelse.
Beskriv: Derfor vil vi have en sundhedsagenda - kostpolitik.
Tal f.eks. om madpakker, drikkevarer, pausemad, fødselsdage, fester, klassens time osv.

Årgang Sund

De fysiske rammer

31/05/20

17 14.45

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….

Formål

VORES
KOST
POLITIK
I PRAKSIS

Årga
Sund

9

2017

30/05/

Beskriv skolens motiver for en sundhedsagenda - Kostpolitik. Det kan være noget med
skolens placering, sociale miljø, elevernes behov, betydning for skolens image mm.

Vision

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.

Læs mere eller tilmeld på:

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.

projektsundskole.dk

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.

Gør sundheden
synlig
400 SKOLER

er allerede tilmeldt
Projekt Sund Skole

CAMPAIGN FINANCED
WITH AID FROM THE
EUROPEAN UNION

vores, hele livet

SAMMEN GØR

VI DET

BEDST

ALLE DE VIGTIGSTE AKTØRER I OG OMKRING FOLKESKOLEN HAR
INDGÅET ET PARTNERSKAB FOR AT SIKRE, AT FORÆLDRE, BØRN,
MEDARBEJDERE OG POLITIKERE FORTSAT BAKKER OP FOLKESKOLEN
SOM EN SÆRDELES VÆSENTLIG INSTITUTION I VORES SAMFUND.
EN GRUNDPILLE I VORES DEMOKRATI
Af Michael Diepeveen • Illustrationer FVHL-aktiviteter

HVAD ER DER SKET IFT:
FOLKESKOLEN. VORES.
HELE LIVET?
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Logo og
slogan

Vision,
forår 2016
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Desk
research

Inspiration
Indskrivning til
skolestart, okt. 2016

Skolestart 2016
Se hvad de nye
elever glæder sig til

Kronik
Folkeskolen er vores hele livet: ”Det
er her, Kloge Åge møder Klodshans …”,
okt. 2016

Gode folkeskoler er et af
de store aktiver, vi har. Her tilbydes alle
børn uanset baggrund en fri og lige
skolegang. Det betyder alt for sammenhængskraften i lokalsamfundet, ja i Danmark. Men gode folkeskoler kommer
ikke af sig selv, de kommer kun, hvis
der opbakning i befolkningen og blandt
politikerne – og der arbejdes hårdt.
Det er baggrunden for, at Skoleleder
foreningen har skabt et partnerskab, hvor
målet er at sætte et fokus på en stærk og
værdifuld folkeskole. Med initiativet ”Folkeskolen. Vores. Hele livet” er det lykkedes at samle alle de vigtigste interessenter
Kommunernes Landsforening, Lærerfor-

Formandsmøde og
Årsmøde
2016

eningen, Børne- og kulturchefforeningen,
Skole og Forældre, Danske Skoleelever,
Børne og Ungdomspædagogernes forening, BUPL’s lederforening foruden os
selv – og med undervisningsministeriet
og ministeren på sidelinjen.
Parterne har committet sig til sammen
at arbejde for, at folkeskolen også fremover vil være det naturlige førstevalg for
forældre i forhold til deres børns skolegang. At folkeskolen bevarer sin position
som den vigtigste samfundsdannende,
kulturbærende institution i Danmark,
der skabe livsduelige børn, unge og på
sigt borgere i et mangfoldigt samfund …
og det er værd at arbejde for!

20
17

Sæt folkeskolen i centrum
Formandsmøde, jan. 2017

Fra fravalg til tilvalg
Plenum, jan. 2017

Hvad mener
forældrene?
AB Analyse,
1. kvartal 2017

Skolens parter
med nyt fælles
kommissorium
og vision forår
2017
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vores, hele livet

Der er også nogle mere presserende
grunde. Desværre ses en stigende tendens til, at forældre fravælger folkeskolen, allerede inden de har været i kontakt
med vores skole, eller at forældre vælger
at finde alternativer til folkeskolen, når
udskolingen nærmer sig.
Hvorfor? Jo måske fordi, der er blevet
nedlagt og sammenlagt mange folke
skoler. Det kan gøre, at institutionerne
opleves som meget store og ikke tæt på
medarbejdere, elever og forældre. Det
er også et faktum, at der i de sidste 7-8 år
er skåret 15 % af lederne og lærerne i folkeskolen. Der er kommet en reform og
mange andre opgaver til, bl.a. en stor
inklusionsopgave.Forholdene for skolevæsenerne er forskellige rundt om i landet. Men faktum er, at oplever forældrene en skole, der er presset eller på
afstand, kan det betyde, at de og deres
børn fravælger folkeskolen, så den mister
elever. Det kan folkeskolen ikke holde til
i længden. Der er tværtimod brug for en
folkeskole i hver kommune, som har øko-

Bak op om folkeskolen!
Formandskab i dialog med
uddannelsespolitiske ordførere,
sommeren 2017

Hvad har
folkeskolen
betydet for dig?
Videokampagne
og folkemøde,
sommeren 2017

nomien og kvaliteten til at leve op til det!
Derfor er partnerskabet ”Folkeskolen.
Vores. Hele livet” etableret for at have et
forum, hvor lærere og pædagoger, forældre, ledere, forvaltning og ministerium
kan tale om det meget også gode, der
sker på skolerne. For selv om der kan
være modsætninger på andre baner, skal
det kunne være muligt at stå sammen
om, at folkeskolen udvikler sig i konsensus og ikke i kamp.
I 2013 lykkedes det at nå til politisk
enighed i Danmark, da man forhandlede
skolereformen på plads. Et historisk
antal partier stod bag en reform, som
skulle være svaret på en række udfordringer, alle var enige om var der. Undervejs var dialogen med skolefolk og
parter omkring skolen meget fornuftig.
Men da regningen for det hele skulle betales, ophørte enigheden som bekendt
hurtigt igen.
Lærerkonflikten i 2013 fik ødelagt muligheden for en fælles indsats samt i den
grad bragt ny mistillid ind i systemet. Og

Kommunalvalget
Kronik, indlæg og
informationsmateriale.
efterår, 2017

NU

OG FREM
Folkeskolen for alle – fra a til å.
Partnerne bag kronik, Politiken
juni 2017
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Velkommen til alle nye elever
Videokampagne med
afgangselever, skolestart 2017

Vi bevæger
os i fælleskab
Skolernes
motionsdag,
2017

Inspiration ift.
skoleindskrivning
efterår 2017

Der er god opbakning til den fælles
indsats. Alle nærer et stort ønske om at
sætte fokus på de gode historier om folkeskolen
og på værdien af de lokale skoler
Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen

der er fortsat eksempler på, at politikere
lokalt og centralt har travlt med ændre
dette og hint, så der ikke er den ro og
tid, der skal til for at implementere så
store ændringer. Alligevel kan man efter
tre-fire år med reformen sige, at der er
en del, der faktisk er lykkedes.
Alle vil aldrig blive enige om alt. Men
en god tone, respekt og at alle i og om-

Formandsmøde
Slut okt. 2017
FVHL om status, analyser
og kommunikation

kring skolen tager ansvar for at bakke
op om vores fælles offentlige skoletilbud
er ikke en umulighed. Det viser sig med
initiativet ”Folkeskolen. Vores. Hele
livet”, hvor alle parter er grundlæggende
enige om at understøtte den folkeskole,
vi har haft i foreløbigt 200 år.

Årsmøde
Primo nov. 2017

på skolelederne.org, i nyhedsbrevet
på FB og #voreshelelivet på Twitter

Michael Diepeveen er redaktør

Formandsmøde
Januar 2018
FVHL om svær
konkurrence,
inklusion mv.

2018: Længere
ud, flere partnere,
kontakt med forældre, politisk påvirkning osv. osv.

FØLG MED

2018:
Bedre end sit
rygte – debat,
kommunikation,
inspiration,
projekter mv.

Et scenarie:

2018:
Partnere sammen på
folkemødet 2018.

2018:
Pilot-kommuner,
Lokalt fokus,
engagement mv.
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INFOMØDER:
12/3 KBH
5/4 AAL

MASTER I
PÆ D A G O G I S K L E D E L S E
Har I brug for en pædagogisk leder, der kan gå foran
med at implementere de aktuelle reformer?
Hvis implementeringen af de aktuelle reformer inden for folkeskole,
gymnasie- og erhvervsuddannelser skal lykkes, er det afgørende med
en styrket pædagogisk ledelse. Master i Pædagogisk Ledelse giver
et stærkt fundament til at sætte en retning for det pædagogiske arbejde
- ved hjælp af tydelige mål, et fælles pædagogisk professionelt sprog,
klare rammer for teamarbejde i professionelle læringsfællesskaber,
kompetenceløft og ved at skabe rum til lærerne for refleksion og
konstruktiv feedback.
DORTE ÅGÅRD – SENIORRÅDGIVER OG FAGLIG LEDER AF
MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE

N YT !
Mulighed for enkeltfag
- Pædagogisk Ledelse i Praksis.
Studiestart for både master og enkeltfag 1/9 2018.
S EMI N A RER I A A L B ORG / KØB EN HAVN
MP L .E VU.A AU.DK

MA ST E R I
L Æ R E P RO CE SSE R

MA ST E R I
IN N OVAT IO N O G K REAT IVT L Æ R IN G SD ESIGN

Styrk din ballast inden for læreprocesser, organisationsudvikling, evaluering og procesledelse. Fordyb dig i viden om læring
og forandring. Gode muligheder
for enkeltfag.

Få et forskningsbaseret og fagligt stærkt fundament til at arbejde med de nye kompetencemål
om kreativitet, innovation og entreprenørskab.

SEMI NARER I AAL B ORG
ML P.E VU.A AU.DK

SEMI NARER I AALBORG
KR E A .E VU.A AU.D K

EFTERUDDANNELSE
TLF: 9940 9420 (KL.12-15) · EVU@AAU.DK
W W W. E V U . A A U . D K

NOTER

Forandring

POLARISERING
Der bliver færre skoler, hvor elever og deres
forældres indkomstniveau er nogenlunde ligeligt repræsenteret – og udviklingen gælder
både offentlige og private skoler.

KL og Skolelederforeningen arrangerer fem regionale netværksmøder om med temaet: Skoleledelse under forandring.
Det være sig i form af ændringer i den lokale skolestruktur,
nye ledelsesopgaver og andre ledelsesroller for både øverste
skoleledere og for mellemledere.

Det viser en ny rapport fra AE Rådet, der har
gennemført en analyse af forældrenes indkomst
på landets grundskoler. Undersøgelsen viser,
et tydeligt fald i skoler, hvor både rige og ubemidlede børn går:

De regionale netværksmøder forgår alle kl. 14.00-16.30:

LO og FTF
Bestyrelserne for LO og
FTF har vedtaget at afholde to parallelle kongresser 13. april, hvor de
skal stemme om at blive
til én organisation. Så nu
er alle sejl sat til for en
fusion i en ny mastodont
hovedorganisation med
1,5 millioner medlemmer.
Det handler altså om
styrke og magt, men også
om kultur. Dele af LO –
især det store 3F – er ikke
begejstret, hvorimod fx
HK og FOA bakker op om
fusionen. I FTF er de store
forbund som DLF, Sygeplejerådet og Politiforbundet positive, mens en
række mindre forbund er
modstandere.
På forbundenes kongresser er det ikke almindeligt
flertal, der gælder. To
tredjedele af de delegerede skal sige ja, for at
man kan styre mod fusionen. Er det tilfældet holdes derefter en fælles
stiftende kongres om,
hvorvidt man skal slås
sammen til en samlet
organisation.
Der tegner sig dermed
også nye perspektiver
for FTF’s lederråd, som
Skolelederforeningens
formand Claus Hjortdal
er formand for, og hvor
ca. 28.000 offentlige og
privatansatte FTF-lederes
interesser varetages.

•
•
•
•
•

Mandag den 9. april i Aalborg
Onsdag den 11. april i Næstved
Onsdag den 11. april i Kolding
Mandag den 16. april på Frederiksberg
Mandag den 16. april i Aarhus

Indkomstblandede skoler
Offentlige skoler
Private skoler

2007
40 pct.
38 pct.

2016
29 pct.
24 pct.

Som det ses, er andelen af blandede skoler i
2007 stort set den samme på private og offentlige skoler. I 2016 frekvensen af blandede skoler
faldet meget på begge områder.

Forvaltningschefer, ledere og lærere vil på møderne præsentere
praksiseksempler på ledelsesorganisering og tiltag, der har
fremmet, at ledere lykkes og får alle ledelseskompetencer i spil.
Der vil også være oplæg om faglig ledelse fra leder- og lærings
konsulent, Malene Ringvad eller lektor, Søren Voxted fra Syddansk Universitet.

INKLUSION

Tilmeld dig på http://tilmeld.kl.dk/skoleledelse

Styrelsen for It og Læring, STIL, har i samarbejde
med forskere og praktikere udarbejdet et materiale
om ”IT-understøttet inklusion” i folkeskolen med
udviklingsredskaber m.m.

Kvalifikationer

Materialet giver viden og eksempler, der skal
støtte og udvikle team, der arbejder med en
klasse samt de ressourcepersoner, som eventuelt
er tilknyttet klassen.

Ingen mindre end Rigsrevisionen peger i en ny rapport om bl.a.
bemandingen på landets folkeskoler på, at en relativt stor del af
undervisningen i folkeskolen varetages af ikke-læreruddannede.

Temaet har fokus på tre områder ’kendskab til
elevers særlige behov’, ’fælles visioner og strategier
for de pædagogiske indsatser’ samt ’kendskab til
digitale teknologiers potentiale og funktion’.

Tallet er steget de senere år til at ligge på 18,7 % af lærer
styrken. Og af dem har ca. halvdelen kun en studenter
eksamen eller mindre. Omvendt har den anden halvdel
både korte, mellemlange og videregående uddannelser.
Resten – altså 81-82 % – er læreruddannede.

Det består af et vidensnotat om it- og understøttet inklusion, et udviklings- og selvevalueringsredskab, eksempler til praksis samt plakater, film
og podcasts.

Generelt advarer Rigsrevisionen om, at manglen på kvalificerede lærere gør det svært at levere en optimal undervisning.
Rigsrevisionen påtaler desuden, at forskellen mellem antallet
af planlagte og gennemførte timer i peroden er vokset.

Se mere på www.emu.dk

LÆRERES UDDANNELSESBAGGRUND I FOLKESKOLEN I PERIODEN 2012/13-2015/16
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42%

Grundskole og forberedende uddannelser
Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
Almengymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser
Korte videregående uddannelser
Mellemlange videregående uddannelser, inkl. bachelor
Lange videregående uddannelser, inkl. forskeruddannelser
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SIKKERHEDEN
I HØJSÆDET
NÅR DER ARBEJDES PÅ HJEMMECOMPUTEREN, OG SMARTPHONEN ER BLEVET EN COMPUTER,
DER KAN ORDNE ARBEJDSMAIL OG VIGTIGE DOKUMENTER PÅ ALLE TIDER AF DØGNET, SÅ ER
DET VIGTIGT AT HAVE FOKUS PÅ SIKKERHEDEN. DERHJEMME OG NÅR MAN REJSER.

Det er et evigt kapløb at følge
med og sikre sig mod alle de it-trusler,
der er mod os og alle de forskellige typer
af computere, vi bruger i løbet af dagen.
Hvor skolen sikkert har politikker, en itansvarlig og måske også er koblet op på
kommunens it- regler, sikkerhedsforanstaltninger og -personale, så er det som
regel den enkeltes eget ansvar, så snart
man er hjemme eller på farten.
Og med rejser, kongresser, møder, efteruddannelse eller andet, hvor arbejdet
er med i form af en altid online mobil
telefon, tablet eller bærbar (og ofte en
kombination af alle sammen), så er det
vigtigt selv at tage sig sine forholdsregler.
Statistisk set er risikoen for at blive
hacket ikke stor. Der er større risiko for,
at nogen får fat i ens adgangskode til en
hjemmeside eller onlinebutik, end at de
hacker sig ind på ens personlige com
puter og udretter skade. Men risikoen
er ikke nul, og skulle det ske, kan konsekvenserne være store. Og selv om det
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ikke er en god forretning for en hacker
at gå efter en enkelt person, findes der
en masse automatiserede hackerværk
tøjer, der spreder et kæmpe net ud, og
er sikkerheden ikke i orden, så kan det
blive alvorligt.
Det svageste led
Et af de store problemer omkring sikkerhed er, at alle vores systemer og konti efterhånden er indbyrdes forbundne, så
hvis de forkerte først får adgang et sted,
kan det give problemer en masse andre.
Derfor er man nødt til at tænke sikker
heden som helhed og også tænke over,
hvad man gør på de steder, hvor det
måske umiddelbart betyder mindre.
Heldigvis er der simple værktøjer og
råd, der kan hjælpe med sikkerheden.
Vi har samlet de vigtigste her:
Ét kodeord er aldrig nok
Vi bliver mødt af flere og flere steder, der
vil have, at vi opretter en profil eller et

Kæmpe firmaer
som Adobe er blevet hacket, så alle
kundernes kodeord,
e-mail m.m. flyder
frit på nettet. På
siden ’Have I been
pwned?’ kan du se,
om dit er i blandt.

medlemskab med et tilknyttet kodeord.
Og de krav, som stilles til kodeordene bliver samtidig mere omfattende: mindst
otte tegn, en blanding af store og små
bogstaver, brug mindst ét specialtegn etc.
Og så er det ikke længere nemt at huske.
En løsning, mange vælger, er at finde
på et rigtig godt kodeord (synes man da
selv) og så genbruge det samme overalt.
Men det betyder, at bliver koden brudt
et sted, er man sårbar alle steder. Og selv
om man har fundet på verdens bedste
kodeord, så kan det stadig gå galt på
grund af andres mere sjuskede tilgang.
Der har været sager, hvor medier og
webbutikker har blotlagt millioner af deres brugeres kodeord, fordi disse ikke var
beskyttet ordentligt. Med andre ord, du
kan have gjort dig nok så mange anstrengelser, men hvis webbutikken.com gem-

mer både din e-mail og dit kodeord i et
ikke-krypteret dokument, behøver hackerne kun bryde ind et sted. Listen med
kodeord bliver efterfølgende handlet – eller delt gratis på nettet – og enhver, der
har lyst, kan sætte en robot til at afprøve
kombinationerne af login og kode på alle
mulige andre sider.
Får de bid, så har de måske adgang til
noget værdifuldt. Og vi taler ikke små
ubetydelige sider eller små lister. Onlineauktionssiden eBay (der også ejer DBA.
dk) mistede 145 mio. brugeres data, Sonys PlayStation Network 77 mio. og Yahoo: Svimlende tre milliarder!
Tjek din e-mail/dit login: På siden Have
i been pwned? Kan du indtaste en e-mailadresse eller et login og se, om det figurerer på nogle af de mange lister med kodeord, der florerer på nettet. Gør den

det, så skal du skifte kode på de pågældende sider – og alle andre, hvor du bruger den samme. Tjek det med det samme
på haveibeenpwned.com.
Giv dig selv gode kodeord
Vi er alle stødt på påbud om, at vores kodeord nu skal være på mindst otte karakterer, indeholde store og små bogstaver
samt specialtegn, og typisk er der også
en funktion, der fortæller os, om kodeordet er stærkt eller svagt. Dem kan man
sjældent stole på.
Det er blevet mere eller mindre
alment anerkendt, at det vigtigste i et kodeord er de
mange sære tegn og helt
tilfældigt sammensatte
strenge – problemet er, at
fordi den slags koder er svære at
huske, og vi konstant (som ovenfor) får
at vide, at man aldrig må genbruge et kodeord, er der en tendens til at lave dem
så korte, som tjenesten overhovedet tillader, for at kunne huske dem og for ikke
at skulle sidde i flere minutter og taste
tegn ind – men faktisk er den vigtigste
faktor længden.
En lang kode, der består af tilfældige
ord – bare det ikke er et kendt navn eller
citat – er faktisk bedre end det rene kaudervælsk på kun otte tegn. Det skyldes,
at sætter man et program til automatisk
at knække en kode, så prøver det bare
alle kombinationer fra en ende af, og
selv om de 96 dage det vil tage, hvis computeren kan gætte 1 million koder i sekundet (hvilket nok allerede er forældet
og lavt sat) lyder højt, er kodeord næsten
aldrig helt tilfældige og en norsk forsker
påviste, at i gennemsnittet tog det kun
seks timer at knække otte tegn. 24 tegn
sat sammen i tilfældige ord uden specialtegn og alt det andet tager derimod omkring 550 år. Groft sagt.
Her er det vigtigt at påpege, at 24 helt
tilfældige tegn selvfølgelig vil tage endnu
længere, men de 4-6 ord, som de 24 tegn
kan rumme, giver en vrøvlesætning, man
rent faktisk har en chance for at huske.
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Hvor de tilfældige tegn har det med, at
blive skrevet op på skjulte Post-It-noter
eller i lommebogen.
Du kan læse en grundigere forklaring fra
tegneserieskaberen Randall Munroe her
samt få genereret koder (dog på engelsk):
preshing.com/20110811/xkcd-passwordgenerator/.
Ok, ét kodeord kan være nok …
Et gennemgående tema, når det kommer
til kodeord er, at jo bedre de er, jo sværere er de at huske – så kan man få nogen
til at huske dem for sig, slipper man for
en masse bøvl. Og selvfølgelig findes der
en masse tjenester, der tilbyder netop
det. Når man overvejer sådan en tjeneste, så skal man bare sikre sig, at den ikke
forbryder sig mod de allerede nævnte
regler.
De må ikke gemme dit kodeord i en fil,
som hackere kan få fat i, de skal kunne
holde styr på alle de lange kodeord, du
har genereret jf. det ovenstående og så
skal de være der, når du skal bruge dem.
Ligger koderne kun på f.eks. din mobil
eller din bærbare, så forsvinder alle dine
koder, hvis den forsvinder – og selv om
de er uknækkelige for hackere, så står du
jo stadig med håret i postkassen og ingen
koder.
Gemmer tjenesterne ordene på deres
server eller online, så kan de være sårbare. Men heldigvis findes der tjenester,
der gemmer alle din kodeord både lokalt
og online i en super effektivt krypteret
fil, som man skal have både en særlig
nøgle og et kodeord for at åbne. Får man
adgang til en af delene, er det ikke nok.
Dit Master Password gemmes aldrig hos
tjenesten, og de har ikke adgang til dine
kodeord – de sikrer bare at den krypterede fil er sikker og altid tilgængelig. Der
findes flere forskellige, men KeeePass,
1PassWord og LastPass har denne forfatter selv prøvet og tør anbefale – jeg bruger selv 1PassWord, der koster penge,
men jeg synes det er det værd.
Tjenesterne kan både huske dine eksi-
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Tegneserier er måske ikke, det første sted man kigger efter sikkerhedstips. Men Randall Munroe,
der står bag webserien xkcd er fysiker med en fortid hos NASA, og hans råd er værd at lytte til.

sterende koder eller hjælpe dig med at
lave nye, der overholder ovenstående
regler – så kan du huske dem, du bruger
tit, og spare et par klik, og lade tjenesten,
der kan køre i din browser, på din bærbare og på din mobil, om at huske resten.
Brug to-faktorgodkendelse
Et enkelt kodeord er ikke nok, når der er
penge på spil. De steder, hvor en hacker
ville kunne gøre stor skade og f.eks.
lænse dit Dankort, bør du beskytte dig
bedre. Heldigvis så tilbyder mange steder
den såkaldte tofaktorgodkendelse, der
blot betyder, at man udover sit kodeord
også skal have en nøgle af en slags. De
ovennævnte kodeordshjælpere benytter
tofaktorgodkendelse til at beskyde alle
dine kodeord, og det mest kendte eksempel er NemID, hvor du både skal have
login, dit kodeord og en talkode fra dit
nøglekort eller nøgleviser. Får man fat
i en af delene, så er det ikke nok.

Så hvis du ikke allerede har tofaktorgodkendelse, så undersøg, om det er en
mulighed. Det er det f.eks. på Googles
Gmail og selv spil som Overwatch eller
World of Warcraft, hvor en spærret adgang til tjenesterne, betyder mange timers spil tabt på gulvet, tilbyder det.
Ofte foregår det med en app, som man
installerer på sin mobil, eller også sender
tjenesten en kort genereret kode som
SMS eller mail.
Tænk dig om
Dine oplysninger er aldrig bedre beskyttet end bag det svageste led. Og ofte er
det brugeren selv. Men hvis man holder
fast i enkelte forholdsregler, så kan man
undgå at ryge i en fælde. Der hvor det oftest går galt, er i stress-situationer, hvor
man måske i travlheden træffer en dårlig
beslutning og springer sikkerheden over.
Klik aldrig på et link i en e-mail. Hvis
banken, Amazon, Google, SKAT eller andre skriver til dig og vil have dig til at give

Det simple nøglekort fra
NemID er et lavteknologisk eksempel på det,
man kalder tofaktorgodkendelse. Selv hvis en
hacker får fat i dit login og
din kode, så skal de også
bruge dit nøglekort, før
de kan gøre skade.

En såkaldt passwordmanager, som her
1Password, kan huske
alle dine svære koder
og hjælpe dig med at
generere nye – det kan
indbygges i din browser, så det popper op,
hver gang du støder
på en login-skærm.

dem nogle oplysninger, så bruger de
stort set aldrig links i en mail. Og skulle
de gøre det, så ignorer dem. Gå ind på
din konto, som du plejer – hvis de har en
vigtig besked til dig, så finder du den
også derinde bag dine lag af sikkerhed.
Hvis ikke og hvis du stadig er i tvivl, så
ring og spørg.
Hvis du bliver ringet op af folk – typisk
fra et fremmed land på engelsk og med
accent, der tilbyder at hjælpe dig, så sig
nej. Selv hvis de på en eller anden måde
rammer dig, på et tidspunkt, hvor du faktisk har brug for hjælp, så er kundeservi-

cen hos Microsoft, Google eller for den
sags skyld din bank, sjældent så nem at
komme i kontakt med. Men mange er i et
stresset øjeblik kommet til at oplyse en
kode eller købe et nytteløst hjælpeprogram. En rigtig supportmedarbejder har
aldrig behov for at spørge efter din kode,
så opgiv den aldrig i telefonen.
Og sørg for, at der er systemer på
plads, så dine medarbejdere ikke kan udbetale penge, selvom det er dig der spørger. På det seneste har det, der bliver
kaldt CEO-phishing ramt virksomheder,
hvor tilsyneladende velformulerede og
ikke helt urealistiske beskeder fra en leder har bedt medarbejder om at hastebetale en eller anden regning. Typisk når
chefen er bortrejst. Og hvis chefen er afsender, og det hele går lidt hurtigt, så
kan en medarbejder falde i. Men det kan
stoppes af klare regler og systemer, hvor
der aldrig er for travlt til at tjekke.
Pas på, når du rejser. Sørg for at en
dygtig lommetyv, der får fat i din telefon,
ikke også får adgang til diverse koder og
betalingsapps. Lad være med at gå på
ukendte netværk – selvom den slags
hacking er kompliceret og sjælden, så
kan det forekomme. Og hvis man undrer
sig over navnet på et netværk, så tager
det kun få minutter at spørge i receptionen eller på kaffebaren.
Hans Lauring er freelancejournalist
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ET UUDNYTTET POTENTIALE
AMALIE OVERVAD RASMUSSEN
LÆRER I HERNING

Den nyindførte afsluttende prøve i idræt må ikke anskues
som et værktøj, der kan stå alene i
arbejdet mod at skabe en idrætsundervisning, hvor fagets mange potentialer udfoldes, og hvor didaktisk bevidsthed og refleksion er i højsædet.
Det synspunkt må kunne deles af de
fleste idrætslærere og skoleledelse.
Undervisningen må ændres som
følge af prøven, netop fordi faget indeholder potentiale til mere end blot
at være rekreerende for eleverne og i
den sammenhæng er såvel idrætslærerens som ledelsens rolle enormt
vigtig. I mit bachelorprojekt har jeg
haft fokus på, hvordan idrætslærerens handlemuligheder i og uden for
undervisningen kan facilitere en dynamisk udvikling af faget, så det giver
eleverne mulighed for at opnå kropslig og almen dannelse. Med udgangspunkt i professor i didaktik, Erling
Lars Dales, teori omkring didaktisk
rationalitet kan der angives en række
handleanvisninger.
En af de centrale er, at der må skabes en kultur, hvor idrætslærere har
mulighed for at arbejde i lærende
fagteams. Arbejdet i fagteams sikrer,
at fagets kernefaglighed bliver tydeliggjort, ligesom der skabes tid til didaktisk refleksion. Idrætslærerne må
forholde sig til, hvad faget kan og
skal. Dette må ske indadtil i form af
fagets kernefaglighed, men det er
mindst lige så vigtigt, at fagets rammer udadtil også synliggøres, eksempelvis i form af en idrætspolitik.
En politik, som både idrætslærere
og ledelse kan læne sig op af, når
valg og beslutninger skal legitimeres.

Tillige sender en idrætspolitik, og
hermed en tydeliggørelse af fagets
ydre rammer, et klart signal om
idrætslærernes engagement. Ledelsen har en opgave i at sikre, at idrætslærerne har disse arbejdsbetingelser,
og må derfor understøtte og udvikle
det professionelle teamsamarbejde.
Ledelsen må skabe rammer for samarbejdet, samt stille krav om at der
samarbejdes didaktisk omkring idræt
på et fælles teoretisk og forskningsmæssigt grundlag.
En anden handleanvisning angår
skolens kultur. Det er vigtigt, at skolen udvikler en fælles agenda og gør
denne til en styrke. Kulturen må bevirke intern samhørighed og engagement i ledelse og blandt medarbejdere. Dette kan kun ske ved at gøre
kulturen levende og reflekterende og
ved, at kulturen formår at tilpasse sig
de forandringer, en omskiftelig omverden fører med sig. Kulturen vil
opleves som en svaghed, hvis tidligere tiders visioner og værdier fastholdes, og dermed bliver til indgroet
vanetænkning og skubber nutidig
refleksion til side.
Ledelsen må gå forrest i arbejdet
med at skabe en fælles kultur. Ledelsen må skabe en samlende mening,
der kan samle og motivere idrætslærerne til at skabe en dynamisk udvikling af idrætsfaget, hvorfor det
er vigtigt, at ledelsen styrker udviklingskulturen, så skolen beredes på
løbende at kunne bearbejde egne
ideer, politiske beslutninger og inspiration udefra.
Idrætslæreren er dog stadig den
mest afgørende faktor for, om fagets

potentiale udfoldes, og hermed også
om idræt skal fungere som aktivitet
eller fag. Idrætslæreren må tydeliggøre målene i undervisningen, således det bliver synligt for eleverne
både, hvad de skal lære, men også
hvorledes de kommer i mål.
Endvidere må idrætslæreren benytte refleksivt arbejde som et evalueringsredskab, eksempelvis ved
brug af logbog, da dette både understøtter elevens udviklingsproces,
men også synliggør læringsdimensionen. Endelig må idrætslærere kontinuerligt benytte den didaktiske refleksionskompetence og udvikle et
didaktisk sprog, som ikke blot består af tomme ordkæder, men kan
anvendes som en systematiseret
forståelse af virkeligheden.
Det er i min optik også afgørende,
at idrætslæreren ikke tænker udviklingen af faget som en statisk udvikling
enten mod høj eller lav status, men i
stedet bruger didaktisk rationalitet til
kontinuerligt at reflektere over og udvikle faget, så eleverne sikres de bedst
mulige vilkår for at forlade folkeskolen som kropsligt og alment dannede
mennesker, med mulighed for at navigere i forhold til egen krop, natur,
samfund og kulturelle fællesskaber.
Amalie Overvad Rasmussen modtog i
november lærerprofession.dk’s pris for
at have skrevet årets bedste pædagogiske bachelorprojekt. Projektet er afslutningen på læreruddannelsen på VIA UC
i Silkeborg, og Plenum har bedt hende
opsummere projektets konklusioner.
Læs mere på lærerprofession.dk.
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TEAMSAMARBEJDE

I LEDELSE
UDØVELSE AF GOD SKOLELEDELSE KRÆVER ET VELFUNGERENDE LEDELSES
TEAM. KUNSTEN ER DERFOR AT VÆLGE DE RIGTIGE PERSONER, SAMMEN
SÆTTE DET RIGTIGE HOLD … OG GØRE DET TIL ET VINDERHOLD!
Af Andreas Bering og Lars Nyborg • Illustration Otto Dickmeiss

I sportsverdenen er det ikke altid
de hold, der har de bedste individuelle spillere,
der vinder kampene og mesterskabet. At vinde
mesterskabet fordrer også, at holdet er rigtig
sammensat, at de supplerer hinanden og derigennem også fungerer sammen. Samlet set skal
holdet derfor sammensættes, så det på det tekniske/taktiske niveau såvel som på det personlige niveau passer bedst muligt sammen. Det
øger både præstationsniveauet og spilleglæden.
Det samme er tilfældet, når vi ser på ledelse.
Betydningen af at sætte det rigtige hold er afgørende. Flere undersøgelser peger på, at de
skoler, der har det bedste teamsamarbejde i ledelsen, også er de skoler, der leverer de bedste
resultater, til glæde for lærerne, eleverne og
forældrene.
Sammensætningen af et stærkt team og udviklingen og understøttelsen af et stærkt teamsamarbejde i ledelsen, må derfor være et centralt fokusområde for skolerne, og her vil der
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ikke alene være fokus på de enkeltes faglige
kompetencer, men også på de mere personlige.
Et godt team
Et godt lederteam er, i lighed med sportsholdet, kendetegnet ved, at det er bredt sammensat i forhold til såvel faglige som personlige
kompetencer.
Det er selvfølgelig vigtigt, at teamet har den
rette sammensætning af faglig indsigt i forhold
til skolens pædagogiske indsatser. Det er dog ligeså centralt, at der i teamet er den rigtige balance mellem drifts- og udviklingsorientering, at
der den rette blanding af fokus og fleksibilitet,
og at der både er ledere, der er løsningsorienterede, og ledere der er mere analyserende. Så
hvordan skaber man så et sådant team?
Det gør man ved at sammensætte teamet, så
der er en passende forskellighed, der sikrer, at
man kan løse de mange forskelligartede opgaver på et højt niveau. Vi er som mennesker og
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Hvis det eksisterende team primært
består af ledere, der er udviklings
orienterede, kan man med fordel søge målrettet
efter en ny leder, der har en driftsprofil.
Andreas Bering og Lars Nyborg, ledelseskonsulenter

ledere ikke ens – tværtimod ved vi fra
personlighedstest, at der kan være meget
store forskelle på, hvordan vi er som
mennesker og på vores præferencer for
f.eks. udvikling eller drift.
Driftsopgaverne løses bedst af en leder,
der grundlæggende kan lide driftsopgaver
og har flair for dette, og omvendt vil en
optimal udvikling af forskellige indsatser
bedst kunne sikres ved at have en udviklingsorienteret leder ved roret. Samtidig
er det af stor betydning for den arbejdsmæssige trivsel, at man beskæftiger med
de opgaver, man brænder for og har flair
for.
En medarbejdergruppe er også meget
bredt sammensat, og medarbejderne har
ikke de samme behov. Nogle medarbejdere har behov for anerkendelse, andre
bliver næsten utilpasse af at blive fremhævet. Nogle medarbejdere efterspørger
en meget direkte kommunikation, mens
andre har behov for en mere ”nænsom”
feedback. Nogle trives godt med en leder,
der er meget tydelig og styrende, mens
andre fungerer bedst under en mere coachende ledelsesstil.
Medarbejdergruppens behov kan med
andre ord ofte være direkte modstridende,
og det kalder på nuancerede ledelsesmæssige greb, som det er vigtigt, at
komme tættere på i sin ledelse. Det stiller
dermed krav til ledelsesteamet om at
kunne favne disse forskellige behov.
Det rigtige hold
For at sammensætte det rigtige hold er
det ikke nok, at man alene tester og vur-
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derer ansøgerne. Det er lige så vigtigt, at
man tester og vurderer de eksisterende
ledere. Vi ser derfor, at der er en stor
værdi i, at man – inden et stillingsopslag
udarbejdes – tester og analyserer de ek
sisterende ledere, så man på baggrund
heraf kan målrette stillingsopslaget. Det
vil sikre, at den profil man eftersøger i
opslaget, både på det faglige og personlige niveau matcher og supplerer det øvrige team bedst muligt.
Hvis det eksisterende team primært
består af ledere, der er udviklingsorienterede, kan man med fordel søge målrettet efter en ny leder, der har en driftsprofil. På den måde kan man på baggrund
af testen og analysen af det eksisterende
team kvalificeret målrette søgningen efter den nye teamspiller. En kandidat kan
være nok så dygtig, men hvis kandidaten
ikke supplerer og passer sammen med
det øvrige team, er han/hun måske ikke
den rette at ansætte.
Ved testningen af de mulige kandidater
til en lederstilling består den gode rekruttering i, at man både vurderer dem individuelt og i relation til det samlede lederteam
for derigennem at sikre en optimal teamsammensætning. Desuden vil man kunne
bruge dette arbejde i en onboarding-proces og på den måde også sikre den nyansatte lederkollega den bedst mulige start og
integration i det nye job og i det nye team.
Onboarding-processen
Erfaringsmæssigt er ansættelsen af en ny
leder ikke nogen garanti for, at der er ro
på bagsmækken. Således har:

• 25 % af alle nyansatte forladt deres stilling igen, inden det første år er gået.
• Og 22 % af alle de nyansatte, der forlader deres job, gør det inden for de første 45 dage af ansættelsen.
Efter ansættelsen kan man derfor med
fordel bruge energi og tid på en onboarding-proces. En vellykket integration af
en ny lederkollega vil ikke alene sikre
en højere kvalitet – det vil desuden være
medvirkende til, at den nyansatte bliver
hurtigere integreret, og dermed hurtigere
bliver ”selvkørende”. Samtidig vil en vellykket onboarding-process forbedre sandsynligheden for en længere ansættelse
og succes i jobbet. Ud over højere kvalitet
vil det derfor også samlet set betyde langt
færre omkostninger for skolen, da det i
mange henseender er dyrt at rekruttere
nye ledere.
En onboarding-proces kan bestå af
mange forskellige elementer, men vil
optimalt bestå af to spor – et individuelt
spor og et teamspor.
Det individuelle spor kan bestå af enten
en individuel coaching eller af tilknytningen af en vejleder, der kan rådgive i forhold til ledelsesopgaven, driftsopgaverne,
samarbejdet med det øvrige team og eventuelt andre udfordringer. Som ny leder
er man fokuseret på, at vise sit værd. Samtidig er man ofte også usikker på nogle af
opgaverne og på de forventninger de øvrige ledere har. Det kan derfor være svært
at vise den sårbarhed, som mange tager
med sig over i en ny stilling, over for de
nye lederkolleger.

En coach eller rådgivning fra en ekstern er derfor ofte en meget god investering, som sikrer tryghed og trivsel i den
første og ofte svære del af ansættelsen.
Teamsporet består typisk af en proces,
hvor det samlede team, med udgangspunkt i skolens centrale fokusområder
og på baggrund af testene og analysen
fra ansættelsesforløbet, bliver klogere på
hinanden og på hinandens ressourcer og
udfordringer. Med udgangspunkt i denne
tydeliggørelse klarlægges, hvordan en
optimal opgavefordeling og et optimalt
samarbejde kan tilrettelægges. Gennem
denne teamudviklingsproces kan der
dels skabes en fælles mening og en fælles
retning, dels skabes en klarhed over,
hvordan man bedst kan støtte hinanden
og arbejde sammen om at nå målene.
Hvordan styrke teamet
Et godt teamsamarbejde i ledelsen er
som nævnt i indledning af stor betydning. Det er dog desværre ikke noget,
der opstår af sig selv, men derimod

noget man skal arbejde målrettet på
at etablere. Følgende er nøgleområder
i forhold til at styrke teamsamarbejdet:
• Et godt kendskab til hinandens
ressourcer fagligt og personligt.
• Respekt for hinandens styrker
og udfordringer.
• Skabelsen af en fælles mening.
• Etablering af en fælles kultur.
• Gensidig motivation.
Kendskabet til hinanden og respekten for
hinandens styrker og udfordringer kan
skabes gennem et forløb, hvor de enkelte
ledere inviterer deres kolleger indenfor
i forhold deres faglige og personlige styrker og udfordringer. Dette kan ske på
baggrund af en åbenhed om de enkelte
lederes personprofiler og en drøftelse af,
hvilke perspektiver det giver i forhold til
opgaverne og samarbejdet.
I den seneste tid har der i den ledelsesfaglige debat været en del fokus på motivation. Forskningsresultater peger på, at
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www.copenhagencoaching.dk
Kontakt
ln@copenhagencoaching.dk
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vi som mennesker motiveres af vidt forskellige ting. Som ledere begår vi ofte den fejl, at
vi tror, at andre motiveres af det samme som
os selv. Da det imidlertid langt fra er tilfældet, er et godt kendskab til hinanden også
en forudsætning for at kunne skabe den gensidige motivation.
Meningsskabelse og kultur baserer sig fundamentalt på værdier. Skabelsen af en fælles
mening og en fælles kultur fordrer derfor, at
man i teamet arbejder med og formulerer
værdier, der kan være det bærende kompas
for samarbejdet og for måden man tackler
hverdagens mange store og små udfordringer på. Det kan syntes enkelt, men ligesom
med motivation har man ofte den fejlantagelse, at vi alle forstår og lægger det samme
i et værdibegreb. Fra erfaringer med mange
værdiprocesser ved vi, at det sjældent er tilfældet. Det kræver derfor både tid og en veltilrettelagt proces at sikre et fælles værdisæt
og et fælles syn på værdier.
Alt for ofte bliver tiden til værdidebatten
nedprioriteret og overhalet indenom af daglige driftsopgaver. Det er selvfølgelig forståeligt i forhold til den mængde af opgaver, der
i dag påhviler en skoleledelse, men samtidig
er det på den lange bane en rigtig god investering at bruge tid på værdier i ledelsesteamet.
I en kompleks hverdag, som præger de fleste skoler i dag, er værdierne nemlig det
eneste kompas man kan styre efter. Værdierne bliver altså, udover at være meningsskabende og meningsbærende, det konkrete
ledelsesredskab, der sikrer en fælles retning.
Det skaber tryghed i ledelsesteamet og hos
medarbejderne, når skolen drives på baggrund af nogle tydelige værdier, som alle i
ledelsen står bag og agerer efter.

Ledelsen som rollemodel
Samlet set kan det at få sammensat det rigtige hold og få det til at spille sammen som
et team ikke undervurderes.
Det er en klar forventning hos stort set
alle ledere om, at personalet arbejder i
team. Der er som regel formuleret klare
forventninger til arbejdet i klasseteam, årgangsteam, afdelingsteam, fagteam mv.,
og betydningen og værdien af dette teamsamarbejde pointeres ofte. Mange skoler
har også indrettet teamlokaler for at understøtte teamsamarbejdet.
Når det kommer til teamsamarbejdet i ledelsen, ser det desværre ofte anderledes ud.
Her vil medarbejderne meget ofte møde ledere, der arbejder individuelt på deres egne
kontorer, og det umiddelbare indtryk er derfor, at skoleledelsen arbejder langt mere individuelt end team orienteret.
Det vil derfor kunne styrke skolen samlede teamsamarbejde hvis ledelsen i højere
grad fremstod som en rollemodel for personalet i forhold til at arbejde mere team orienteret, og at dette blev mere tydeligt i hverdagen på skolerne. Både ved ansættelser og
i det daglige virke kan ledelsen derfor med
fordel demonstrere, at teamsamarbejdet er
en vigtig drivkraft.
Det kræver en aktiv indsats og en aktiv
prioritering, og det er som sagt ikke altid
nemt i en fortravlet hverdag. Når det sker,
og når det lykkes, betyder det dog, at det
både styrker muligheden for at skabe gode
resultater samtidig med, at det giver en
større arbejdsglæde.
Andreas Bering er direktør og Lars Nyborg associeret partner
i Copenhagen Coaching Center, der arbejder med coaching,
rådgivning, rekruttering og kompetenceudvikling på masterniveau.

ANNONCE

ARLA BREAKTIME
HOLDER ÅBENT 24-7
TIL DEN LILLE SULT ELLER TØRST
Det summer af aktivitet, grin og snak i køen
ved Arla Breaktime automaten. Det er
12-frikvarter og Peter Ross Sørensen,
administrativ leder på Strandskolen i Risskov
fortæller, at med 696 elever er der tryk på
kantinen kl. 12 og altid stor aktivitet ved
Arla Breaktime automaten.
Faktisk er den et vigtigt supplement både i kantinens åbningstid, hvor den afhjælper lange køer i de store frikvarterer,
og som udsalg når kantinen har lukket. Skolen har også mange fritidsbrugere lige fra ungdomsskolen til aftengymnastik, badminton etc. for
områdets ældre brugere. ”Vi har valgt Arla Breaktime, så vi kan tilbyde
mellemmåltider og drikke hele dagen med nem betaling for alle enten
med kontanter eller mobilepay”.

repræsentanter”. Inddragelse af eleverne har givet en god opbakning
konkluderer Peter.
Eleverne er selv med til at fylde automaten op. Det giver dem en god
pædagogisk læring i, hvordan produkter skal placeres pænt og de lærer
om udløbsdatoer mv. Sortimentet er et miks af Arla Yoggi med top,
Cultura Naturel med havreknas & tranebær og drikkevarianter.
Om foråret er koldskål og kammerjunker et stort hit. ”Med Arla
Breaktime holder vi åbent 24-7 og opnår en mer-omsætning, som
ellers ville forsvinde udenfor kantinens åbningstid, slutter Peter af.”
Interesseret i at høre mere om Arla Breaktime?
Kontakt Lars Due Hansen på 7643 4436 eller mail
lrhae@arlafoods.com – og hør nærmere om Arlas Breaktime.

”Vi har udgangstilladelse for elever på 8. og 9. klassetrin med accept
fra forældrene. Vi er omgivet af mange attraktive on-the-go tilbud tæt
på skolen, men vi ønsker at skabe rammer for mellemmåltider,
så de synes, at det er fedt at blive på skolen. Med Arlas produkter
og egne produkter på nederste hylde, har vi fra start sammensat
et sortiment i tæt samarbejde med skolebestyrelsen og elevråds-

Læs mere på
arlafoodservice.dk/breaktime

Skoleledernetværket kalder
Har du lyst til at blive inspireret af 99 engagerede skolelederkolleger
i et sjovt, fængende og lystbetonet forløb i 2018? Vil du møde skoleverdenens mest nytænkende profiler, ledere, eksperter, praktikere,
debattører og politikere? Og vil du lære af de, der flytter folkeskolen
på nye og originale måder? Så tror vi, at det nye Skoleledernetværk
’Styrk folkeskolen’ er noget for dig.
Forløbet består af seks eftermiddage fra kl. 16.30-19.30, en konference
og et ikke-obligatorisk dagskursus i Politikens Hus. Her vil tre redaktører
fra Politiken og anerkendte skoleeksperter sørge for, at du får inspiration,
input og faglige aha-oplevelser, som du kan bruge på din skole.
Forløbet kører i efteråret 2018 og afsluttes i januar 2019.
Skoleledernetværket er støttet af Lundbeckfonden.
Læs mere på politiken.dk/skoleledernetvaerk
Skoleledernetværket er et samarbejde mellem Politiken, Skolelederforeningen,
DPU, Professionshøjskolerne Absalon og Metropol og Kommunernes Landsforening.

OM

HVERDAGSLEDELSE

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

DET SKAL GIVE MENING ...
Jeg kan godt lide at sidde for mig selv en stille eftermiddag og lade tankerne flyde. Denne
eftermiddag kom jeg til at tænke på et udtryk, som bliver brugt utrolig meget ...
Min vicer har fået til vane at bruge udtrykket ”det skal give mening”. Når en lærer kommer med
en problemstilling, hører jeg således ofte viceren få flettet et ”det skal give mening” ind i svaret.
Et eksempel kom for et par uger siden, hvor jeg overhørte at Pia – en af vores dygtige og også meget
selvstændige lærere – var inde hos viceren og spørge til, hvordan elevplanerne skulle udformes.
Både Pia og viceren havde godt gang i ”Det skal give mening”.
De gentog skiftevis udtrykket og bekræftede hinanden i, at udformningen af elevplanerne skulle give
mening. Efterfølgende spurgte jeg viceren, hvordan samtalen var gået. Han syntes, de var kommet
frem til en god fælles forståelse.
For et par dage siden kom Pias elevplaner. De så meget anderledes ud end de øvrige elevplaner, som
skolen sender ud. Viceren bad Pia stikke hovedet ind på kontoret. Han og jeg sad og kiggede på nogle
regneark, da hun kom ind, så jeg var lidt med i snakken.
Viceren lagde ud med at sige, at de elevplaner Pia havde lavet, var helt anderledes end resten af skolens.
Pia svarede, at hun havde lavet elevplaner, som hun synes gav mening. De elevplaner resten af skolen
lavede, mente hun ikke gav den store mening for elever og forældre. Hun havde derfor lavet elevplaner,
som hun syntes gav mening, som også viceren havde givet udtryk for.
Vi talte om værdien i, at vi som skole har nogenlunde ens elevplaner. Det endte med, at Pia sagde: ”Det,
I beder mig om, er, at jeg skal have skolens elevplaner til at give mening for elever og forældre - uanset
hvad jeg mener om dem?”.
Og ja. Sådan kan man vel godt udtrykke det. Lærergerningen handler blandt andet om at få emner, der
ikke nødvendigvis giver mening for eleverne, til at give mening. Der er en del elever, der synes, at det
moderne gennembrud, geometri eller pladetektonik ikke giver den helt store mening for dem, men det
er lærerens opgave at få ændret den oplevelse.
Selvfølgelig skal tingene give mening, og det gør de fleste ting også, når man får arbejdet med dem. Så
diskussionen er måske ikke så meget, om det giver mening, men mere om hvordan det giver mening,
eller hvilken mening det giver – og for hvem.
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.
plenum – mar 2018

59

POIN
MATC
HTS
VELFÆRDSSTATEN:
NYE LØSNINGER PÅ
GAMLE PROBLEMER?
MATCHPOINTS SEMINAR
AARHUS UNIVERSITET
24.–26. MAJ 2018

UDDANNELSE, ULIGHED OG INVESTERING I
TIDLIG BARNDOM – HØR NOBELPRISVINDER
JAMES HECKMANS BUD
Mød professor James Heckman, der har påvist sammenhængen mellem
børnevelfærd og store langsigtede samfundsmæssige gevinster, når han
taler på MatchPoints-konferencen om velfærd i Aarhus i maj. Han bidrager
med oplæggene Should Denmark Invest More – or Differently – in Early
Childhood? og Education, Inequality and the Welfare State.

jsgjh

Mere om konferencen
Hør også den britiske økonom Guy Standing tale om borgerløn, og mød
Heckman
Nobelprisvinder i økonomi James
danske og internationale eksperter, politikere og praktikere fra velfærdsområdet, der i en række workshops debatterer inklusion og eksklusion, investering
i uddannelse og uddannelsesmæssige problemer, ledelse samt indvandring og integration. Alle drøfter de,
hvordan vi bevarer velfærdsstaten i fremtiden – hvis vi overhovedet skal bevare den i dens nuværende form?
Læs mere, og tilmeld dig hele konferencen eller de to aftenarrangementer på www.matchpoints.au.dk
Bemærk early bird-pris på konferencen inden 18. marts. Konferencen er åben for alle interesserede.

HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf • Foto Privat

Jeg er
kommet
til en skole, hvor
alt er fuldstæn
digt i rammer.

RIE DAM VINEKE

33 år, skoleleder på
Flauenskjold Skole,
Brønderslev Kommune,
fra 1. december.

Det er første gang, at Rie Dam Vineke sætter sig i skolelederstolen. Og hendes
glæde over skolelederjobbet på Flauenskjold
Skole er ikke til at tage fejl af.
”Det føles fantastisk. Jeg har længe vidst, at
jeg gerne ville være leder, og jeg fik lov til at
påbegynde en diplomuddannelse i ledelse i
mit forrige arbejde. Da denne stilling kom internt i distriktet, var det nærliggende at søge
den. Jeg kender distriktet, de andre ledere i distriktet og arbejdsgange osv., siger Rie Dam Vineke, der har været uddannet lærer i ti år.
”Nu er jeg begyndt som leder og ser frem til
at være det i en lang årrække. Jeg er på vej og
er der, hvor jeg rigtig gerne vil være i mit arbejdsliv.”
Rie Dam Vineke kommer fra en stilling som
koordinator for K-klasserne på Klokkerholm
Skolen, som er Brønderslev Kommunes undervisningstilbud for elever med udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret.
”I kommunen er der kun skoleledere og distriktsskoleledere, der er ingen gradbøjninger.
Som koordinator underviste jeg i udskolingen
og var skolelederens højre hånd,” forklarer den
nye skoleleder, der er alene på lederposten.
”For mig handler det at være leder især om
at være med til at motivere andre til at lave en
fælles indsats omkring eleverne. Men også koordineringsdelen passer mig rigtig fint. Jeg kan
godt lide at sætte en kurs og have et overblik
over, hvad der sker, og hvem der gør hvad.”
Hun efterfølger Lissi Bang, der er gået på
pension efter næsten 40 år på skolen. De seneste syv år som skoleleder.
”Jeg er kommet til en skole, hvor alt er fuldstændigt i rammer. Lissi har haft styr på alt.
Det er dejligt at overtage. Jeg kan altid ringe
til hende og få et godt råd, så jeg er i gode
hænder,” siger Rie Dam Vineke.
Hendes sparring kommer også fra distriktslederen og de seks andre skoleledere i distriktet. I det forum mødes de minimum hver fjortende dag.
”En af de største udfordringer som skole
leder er at bevare fokus på kerneopgaven, og

at de indsatser, vi sætter i gang, skal kunne
mærkes helt ned til eleverne. Medarbejderne
skal helst udelukkende bruge deres tid på det,
som skaber bedre undervisning eller trivsel,”
siger Rie Dam Vineke.
Hun ser Flauenskjold Skole som unik, fordi
den er lille.
”Der er et fantastisk sammenhold på skolen
blandt lærere, elever og forældre. Vi har selvfølgelig små klasser med 15-16 elever i hver
klasse, og naturligvis også elever med udfordringer. Men vores elever er supergode til at
rumme hinanden og være sammen.”
I og med at Flauenskjold Skole er en lille
skole i en landsby med kun 724 beboere, er den
også særlig udsat med faldende børnetal. Det er
den største udfordring for skolen, og allerede
fra næste skoleår skal skolen starte 0. klasse op
med 6-7 elever, fortæller Rie Dam Vineke.
”Vi skal sikre, at vi fortsat er en attraktiv
skole, der som minimum opretholder vores
nuværende børnetal. Det kan hurtigt blive til
en ond spiral, jo mindre klasserne bliver. Hvis
man bor i Flauenskjold, er vi det oplagte valg.
Men der er kun ti kilometer både til folkeskole
i Dronninglund og den nærmeste privatskole,
så vi skal fortsat sørge for, at vores skole ikke
bliver fravalgt.”
Da kommunen for to år siden blev inddelt i
distrikter, fik skolen bedre muligheder.
”Nu er der et overordnet budget, som man
skal drive tre skoler for. Det har betydet, at vi
er blevet opdateret digitalt. Det har ikke tidligere været økonomisk muligt, fordi man som
lille skole er udfordret på økonomien. Nu har
alle skoler i distriktet de samme muligheder,
uanset om det er den store eller lille skole.
Det må siges at være en gevinst for os i Flauenskjold,” siger Rie Dam Vineke.
Flauenskjold Skole har ca. 100 elever i dette skoleår
fordelt på 0.-6. Klasse. Der er ni lærere og to pæ
dagoger. Brønderslev Kommune er inddelt i fire
distrikter. Skolen er en del af Distrikt Hjallerup.
Skolelederen indgår i et distriktsledelsesteam bestående af seks skoleledere og skoledistriktslederen.
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sig selv og til sine omgivelser. Der kan som
an være nødvendigt at se egne og andres
At forholde sig refleksivt og kritisk – at kunne
ensen ved den kritiske leder.

DEN KRITISKE LEDER

g andre interesserede i såvel private
dan man kan være en kritisk leder. De
bred vifte af forståelser af det at være en
til de klassiske ledelsesidealer og opfordrer
fleksivt og kritisk an, end der har været
g derudover studerende på forskellige
teruddannelser i ledelse.

LE DE LS E FOR LÆRING

hvordan noget kan og bør gøres
linger. Det må være essensen af en
ne bog inspirerer til at udvikle.”
Professor Lene Tanggaard

Karsten Mellon (red.)

DEN KRITISKE LEDER
Tanja Holmegaard Bjørn · David Cooperrider · Kenneth J. Gergen
Jørgen Gleerup · Christian Tang Lystbæk · Lejf Moos · Justine Grønbæk Pors
Betina Wolfgang Rennison · Ralph D. Stacey · Steen Visholm

w.dafolo.dk/ledelse.

LEDELSE FOR LÆRING

sten Mellon, lektor ved University
lektor ved Syddansk Universitet og
kilde Universitet. Desuden har han en
en master i organisationspsykologi og

n, David Cooperrider, Kenneth J. Gergen,
rsten Mellon (red.), Lejf Moos,
nnison, Ralph D. Stacey og Steen Visholm.

ISBN 978-87-7160-418-4

24/03/17 10.30

KRITIK OG
SELVKRITIK
Den kritiske leder
Karsten Mellon (red.)
Dafolo Forlag
184 sider, 400 kr.

Malene Ringvad

ationsopgavens tre videns- og kompetenceniværk til at hente inspiration og fordybelse i uded fortløbende læsning tilbyde et struktureret
arbejdet indeholder.

skoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner
fessionelt med skole og uddannelse med ele-

tal form til download og direkte brug i egen
Her kan du også læse et uddrag af bogen.

Observation af undervisning og elevers læring

er bogen et struktureret overblik og et praksisniveauer, nogle af de vigtigste forudsætninger
ddele opgaven i tre videns- og kompetenceniaglige og det relationelle niveau – struktureres
øres udfordringerne og faldgruberne. Bogen
kan støtte lederen og vejlederen i at udforske
didaktiske samtale og derigennem finde frem

Malene Ringvad

levers læreprocesser er først og fremmest at
æver det facilitering af de professionelles egen
denne bog er derfor at hjælpe ledere og vejg didaktisk samtale, så de kan bidrage til, at

Observation af undervisning
og elevers læring
Håndbog for ledere og vejledere

Tegn på

Deltagelse

Tegn på

Læringsstrategi

Tegn på

ISBN 978-87-7160-525-9

Af samme forfatter er udkommet: ”Skolelederens
arbejde med mentalisering” i Lærerens grundfaglighed – mentalisering som arbejdsredskab (2014)
og ”Skoleledelse i arbejdet med mentalisering” i
Mentalisering i organisationen (2016).

Færdighed

Tegn på

Trivsel

Tegn
på
Læring

Tegn på

Viden

ISBN 978-87-7160-525-9

9 788771 605259

TÆT PÅ
Observation af under
visning og elevers læring
Malene Ringvad
Dafolo Forlag
263 sider, 465 kr.

Kritik er nærmest
uundgåelig som leder, men
hvordan forholder vi os til
den kritik vi får – og hvad gør
vi ved den? Det prøver bogens
11 artikler at give et bud på.
I bogens forord beskrives
den som ”en polyfoni af forskellige bud på, hvad kritisk
ledelse er og kan være”. Og
det synes jeg faktisk, at den
lever op til. De forskellige artikler og deres forfattere kommer godt omkring emnet ”kritisk ledelse” på en alsidig og
interessant måde. Læseren
bliver præsenteret for forskning og refleksioner, der peger ind i lederens hverdag.

Jeg følte flere gange, at en artikel netop tog fat i nogle af de
problemstillinger, der præger
min hverdag. Interessant nok
forholder bogen sig også kritisk til vores syn på kritik, hvilket er med til at understøtte et
mere nuanceret billede af de
ledelsesmæssige muligheder,
der ligger i kritikken.
Samtidig er også en vis harmoni mellem artiklerne. Det
er på den ene side fint, at vi
som læsere ikke efterlades i et
virvar af muligheder uden nogen form for retning, mens
det på den anden side til en
vis grad også bliver et sammensurium af input fra lige-

sindede. Harmonien er dog
ikke forstyrrende i forhold
læserens mulighed for selv at
forholde sig kritisk til artiklerne.
Bogen er let at gå til, og artiklerne kan læses uafhængig
af hinanden, hvilket også betyder at det er nemt at genlæse netop den del, som du
som leder har brug for lige
nu. Desuden vil de kunne
danne grundlag for gode diskussioner i ledelsesteamet.

Hovedformålet med
bogen er at hjælpe ledere og
vejledere i gang med undervisningsobservation og didaktisk
samtale, for at sætte dialogen
om elevers læring i fokus.
Bogen indeholder eksempler i alle afsnit på, hvad en
observatør kan se efter, og
hvilke konkrete iagttagelser
en observatør kan have – med
kommentarer sammenholdt
med Hatties og Robinsons udtalelser. På den måde er det
praksisnære tæt fulgt op af
forskningsbaseret viden, ofte
sat i skemaform for overskueligheden.

Arbejdet med observation
og udvikling af elevens læring
sker ikke alene på baggrund
af en observation, men gennem forarbejdet med aftaler
mellem ledelse og lærere om
observationen. Selve observationen, og hvilket fokus der
udvælges, samspillet mellem
undervisning og elevens læring samt efterbehandling er
en sammenhængende proces.
Bogen hjælper læseren
med at få øje på, hvordan elevens læring og udbytte observeres og ikke kun fokuserer
på undervisningens tilrettelæggelse. Den er velskrevet

og giver en hands-on indgangsvinkel til at få sat gang i
observationerne og samtalerne om elevers læring.

Lone Frankel Goul
Daglig leder
Skovvejens Skole
Holbæk Kommune

Afdelingsleder
Tove Seligmann
Gilbjergskolen
Gribskov Kommune
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ANVENDT
POLITOLOGI
I politikkens vold
Offentlige lederes
vilkår og muligheder
Jørgen Grønnegård Christensen
og Peter Bjerre Mortensen
Jurist- og Økonomforbundets Forlag
200 sider, 285 kr.

I politikkens vold
er en lærebog om offentlige
driftslederes vilkår skrevet af
erfarne forskere og undervisere og udviklet gennem et
undervisningsforløb på et fag
i den fleksible masteruddannelse i offentlig ledelse ’Effektiv ledelse i en sparetid’.
Det er forfatternes intention
at give offentlige driftsledere

en indsigt i de politisk bestemte rammer for offentlige
institutioners virke.
Bogen er bygget op omkring
fire væsentlige konstateringer:
1) at offentlige institutioner m.
fl. arbejder inden for en politisk ramme, 2) at der er megen
relevant litteratur om offentlig
ledelse, men for ofte med en
urealistisk antagelse af lederens muligheder, 3) at mange
velmente råd til offentlige
ledere handler om, hvordan
lederne bør agere, men uden
viden om, hvordan verden er,
og endelig 4) en konstatering
af, at kun offentlige ledere,
som forstår de politiske vilkår,
er i stand til at løse opgaven.
I første kapitel af otte redegøres for en række indblik i
det offentlige for at tydeliggøre kompleksiteten i fx budgetlægning og styring. Et eksempel fra sygehusverdenen
viser, at budgetter politisk besluttes så sent, at der i praksis
kun er ringe muligheder for at
indfri budgetmålene, hvilket
fører til beslutninger om øget
produktivitet, som viser sig
ikke at kunne indfries.
Herefter følger to kapitler,

Folkeskolen
Det naturlige
førstevalg
Folkeskolen
Den vigtigste
samfundsdannende
institution

der sætter rammen ved at
koble eksempler fra det virkelige liv med forskningsresul
tater, og det diskuteres bl.a.,
hvor vanskeligt det er entydigt at definere, hvad god ledelse er. Dette underbygges af
teorien om begrænset rationalitet, dvs. en teori om, at både
organisationer og ledere er i
besiddelse af så mange informationer, at det er urealistisk
altid at inddrage alle informationer og perspektiver i en beslutning, ligesom der ofte vil
være modsatrettede og uforenelige hensyn; fx kan en fagligt velbegrundet beslutning
være politisk uantagelig.
I de følgende kapitler behandles emner som budgetter, regler og aftaler om personale samt indretningen af
organisationer og styrings
systemer. I kapitel syv gennemgås en række såkaldte
møgsager, der er sager, hvor
noget er gået meget galt, fx
skattesagen, og der er nogle
fine beskrivelser af kampen
om skyld og ansvar i forlængelse heraf. Bogens afslutningskapitel afrundes med
seks praktiske, billedrige læ-

resætninger: Gør det enkelt –
Et skridt ad gangen – Djævlen
i detaljen – Politik er lumsk,
men ikke ond – Stabilitet er
undervurderet – Troværdig
hedens primat.
Der er gennem bogen et
samspil mellem teori og praksis belyst gennem eksempler
som organiseringen af SKAT
og beslutningen om folkeskolereformen i 2013, og det lykkes forfatterne at beskrive
eksemplerne, så de ikke umid
delbart fremstår som rigtige
eller forkerte beslutninger,
men beslutninger der er truffet, fordi de var de bedst mulige i den aktuelle politiske
kontekst.
Bogen er skrevet, så de enkelte kapitler kan læses selvstændigt, men det kan varmt
anbefales at læse dem i sammenhæng. Der er masser af
viden og inspiration at hente
for den offentlige leder, der
ønsker at anvende sit ledelsesrum optimalt.
Niels Petersen
Skoleinspektør
Sølystskolen og Kaløvigskolen
Aarhus Kommune

Folkeskolen
Det lokale
samlingspunkt
SKOLELEDERFORENINGEN
i samarbejde med skolens øvrige parter
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FÅ OVERBLIKKET OVER
FOLKESKOLEN HOS OS
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

Tilmeld vores nyhedsbrev
på Skolelederne.org

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

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

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/MED-samarbejdet
• personaleledelse
• udviklingssamtaler og konflikthåndtering
• arbejdsskader
• arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
• andre relevante emner fra lederens dagligdag

HURTIG
KONTAKT

Brug ved alle
henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen:
7025 1008 eller
• Hovedmail:
skolelederne@
skolelederne.org

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

MØD DE
ANDRE
SKOLELEDERE
FØLG MED PÅ
FACEBOOK >
SKOLELEDERFORENINGEN

SEKRETARIATET ER ÅBENT

Mandag-torsdag: 9.00-15.00, fredag: 9.00-14.00.

HOVEDBESTYRELSEN

Formand Claus Hjortdal
Næstformand Dorte Andreas
Brian Brodersen
Dan Gert Christensen

Peter Hansen
Lene Burchardt Jensen
Peter Nellemann
Lars Aaberg

POLITISK LEDELSE

Jannick S. Mortensen
Konsulent
jamo@skolelederne.org

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

OG PÅ
TWITTER >
#SKOLELEDERORG

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

KOM MED PÅ DE
SOCIALE MEDIER!

OG KOM I ØVRIGT
IND I KAMPEN …

Henrik Sloth
Konsulent
hs@skolelederne.org
Nils Vilsbøl
Konsulent
nv@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

Professionelle læringsfælles
skaber og fagdidaktisk viden
Undervisning og læring

Undervisning mellem
hensigt og uforudsigelighed
Undervisning og læring

Thomas R. S. Albrechtsen (red.)
Dafolo

Ane Qvortrup, Tina Bering Keiding
Dafolo

Næste skridt i professionelle
læringsfællesskaber
Kollaborative teams der
transformerer skolens praksis

Styrk samarbejdet
En guide til teamledelse i
undervisningssektoren

Evaluering
Af læring, undervisning
og uddannelse

Robert J. Marzano, Temmy
Heflebower m. fl.
Dafolo

Tore Wanscher, Andreas Ronne
Nielsen
Wanscher & Nielsen

Michael Andersen, Bjarne
Wahlgren, Jakob Wandall
Hans Reitzels Forlag

Håndbog i professionelle
læringsfællesskaber
Undervisning og læring

Læring eller ikke-læring?
Undervisning og læring

Målorienteret undervisning
i skolen
Redskaber og inspiration
til praksis

Per Fibæk Laursen
Hans Reitzels Forlag

Richard Dufour, Rebecca
Dufour m. fl.
Dafolo

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

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

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
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Karsten Mellon (red.)
Dafolo

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

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

Lærerens relationskompetence
Kendetegn, betingelser og
perspektiver
Louise Klinge
Dafolo

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

Undervisning og læring i praksis
Rene Aistrup
Dafolo

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

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

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

Spørgsmål og interaktion
i klasserummet

Reform og forandring
Nye vilkår for ledelse
og organisering

Emilia Andersson-Bakken
Dafolo

Carsten Greve, Anne Reff Pedersen
Gyldendal

Datainformeret ledelse
Ledelse for læring
Amanda Datnow, Vicki Park
Dafolo

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

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

Læringsrejsen
Målorienteret undervisning
i indskolingen
Alice Olsen
Dafolo

Vækstmodellen
Kulturskabende dialoger
Marianne Grønbæk, Henrik Pors,
Jonas Grønbæk Pors
Dafolo

Ustyrlighedens paradoks
Demokratisk (ud)dannelse
til debat
Herdis Toft,
Dion Rüsselbæk
Hansen
Klim

Kritik af den digitale fornuft
– i uddannelse

Af Jesper Balslev

!

Kritik af den digitale fornuft i uddannelse handler om digitaliseringen
af vores samfund og uddannelsessystem igennem de seneste årtier.
Bogen stiller de enkle, men ofte ubesvarede spørgsmål: Lærer man bedre på en iPad end ved en tavle?

han var i mange år selverklæret
tech-nørd og digital frontrunner. I de
seneste år har han udviklet en vis
skepsis over for de vidtløftige, men
fortsat uindfriede visioner, som den
digitale teknologi-branche langt hen
ad vejen er grundlagt på.

Kan interaktive medier erstatte den
gammeldags underviser? Udvikler
man “digitale kompetencer” af at
bruge mobiltelefoner og sociale medier meget? Er der nogen målbar læringseffekt af de massive investeringer i digitalisering, vi som samfund
har foretaget?

Kritik af den digitale fornuft i uddannelse er et opgør med vores måde
at tænke om “det digitale” på og et
forsøg på at opstille et mere velovervejet alternativ til den panik, der
synes at være blevet en permanent
samfundstilstand: at enten holder vi
os for øjnene og hopper ombord på
det digitale højhastighedstog nu, eller også bliver vi efterladt for evigt på
den forhistoriske perron.

Jesper Balslev er lektor og underviser ved Københavns Erhvervsakademi samt ph.d.-stipendiat.Han
har en fortid som virksomhedsmedejer og selvstændig konsulent inden for online-kommunikation, og

Hogrefe Psykologisk Forlag A/S
Kongevejen 155
2830 Virum
Tlf. +45 35 38 16 55
info@hogrefe.dk

ED
H
Y
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Pris: 180,- kr. inkl. moms
Køb bogen på www.hogrefe.dk

Mad og måltidet
udvikling af madlavningskompetencer og indsigt i måltidets
betydning
Sundhed og trivsel
Indsigt i og bevidsthed om egen og
fællesskabets sundhed og trivsel
Bæredygtighed
Indsigt i og forståelse for natur,
råvarer og ressourceanvendelse

Tag på MaDlejr
en lejrskole MeD biD i

MADlejr er et lejrskole-forløb, hvor 6.-7. klasser deltager i et inspirerende og udfordrende læringsforløb, der sætter fokus på noget helt
essentielt, nemlig mad, måltider, sundhed og trivsel.
Med MADlejr inviteres I til et samarbejde omkring måltider, sundhed,
bæredygtighed og trivsel. Eleverne er med hele vejen fra råvarer
bliver til måltider gennem involverende aktiviteter, der sætter dem i
stand til at afprøve, eksperimentere og reflektere.
Vi har udviklet et særligt undervisningsmateriale, der involverer og
giver anledning til at reflektere, afprøve og eksperimentere.

prIsEn for DE 5 DAgE på MADLEjr Er 650 kr. pr. ELEV - InkL. forpLEjnIng, unDErVIsnIngsMAtErIALE, M.M.
to LærErE pr. kLAssE DELtAgEr grAtIs.

Læs MErE og forhånDstILMELD jEr på MADLEjr.Dk

VI hoLDEr tIL I MoDErnE, nyoMbyggEDE fAcILItEtEr på hELnæs, syDfyn

MaDlejrs fokusoMråDer

