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Kære medlemmer, 

 

Det er en fornøjelse at kunne få lov at komme med endnu en beretning fra et år, der er 

gået. Det er en fornøjelse fordi I dukker talstærkt op – fordi vi har en god lederflok, 

med gode arbejdsmæssige og personlige relationer – og en fornøjelse, fordi vi er så 

heldige at være sammen om at have verdens bedste job. Det er godt nok et job, hvor 

vi har sat os lige i orkanens øje – sådan kan det i hvert fald godt føles engang imel-

lem. Orkanens øje er kendetegnet ved, at der vindstille samtidig med, at vinden raser 

lige om ørene på en. Det er det vi forsøger - at skabe ro og stabilitet for elever og 

medarbejdere på hver vores matrikel, mens rigtig mange omkring os vil have os til at 

følge med på deres vej. Alle har en velmenende holdning i folkeskolen, og de vil så-

dan set bare gøre det bedste. Men bare antallet af projekter, der vil hjælpe unge men-

nesker i faglige og sociale kriser er enorm, og det er vores opgave at vælge det rigtige 

i det rigtige tempo for det faktisk også bliver til hjælp for dem, det drejer sig om. 

 

Det seneste år 

 

Der er sket mange ting i det seneste år, og på den måde har året været helt normalt. 

Vi har oplevet et skift i vores nærmeste ledelse, hvor Lisbeth Schmidt Andersen over-

tog roret i august måned. I perioden op til det, havde jeg fornøjelsen af at være vikar 

på posten og fik på den måde et indblik i verden set fra et forvaltningsmæssigt syns-

punkt. Dette indblik gør jo ikke tingene mindre komplicerede, da man godt kan se, at 

det man synes bare kunne være anderledes måske ikke er helt så simple i virkelighe-

den. Det gav også en anden relation til jer som skoleledere, fordi jeg en kort overgang 

gik fra at være kollega til at være leder. Det har betydet meget for mig, at der blev 

vist den opbakning fra jeres side i perioden, så det ikke var så svært at hoppe ind i 

rollen og ikke mindst ud af rollen igen.  

Det er min opfattelse, at vi har fået en dygtig og indsigtsfuld leder i CBL, og det er 

tydeligt, at hun kender vores hverdag som skoleledere. Det giver mulighed for gode 

samtaler og sparring. Det betyder også at vi, som forening, nemmere og hurtigere kan 

komme på bølgelængde – selvom det ikke altid går, som vi ønsker os det. 

 

På ansættelsesområdet har der også været gang i butikken - både på mellemlederni-

veau og på øverste lederniveau. Vi har sagt farvel til gode kolleger og sagt goddag til 

nye gode kolleger. Der har været gode ansøgere i ansøgerbunkerne, men det er vigtigt 

hele tiden at få flere til at synes, det kunne være attraktivt at være leder. Jeg har op-

fordret til, at man også i Herning finder en mulighed for at sende lærere på et lærer til 

leder kursus. Nu må vi se, hvor det lander. 



 

Og så har vi været sammen på både årsmøde og til vinterseminar. Det er dejligt, at så 

mange prioriterer disse arrangementer. Der er altid et godt fagligt indspark og det gi-

ver samtidig et kendskab til hinanden, der kan betyde alverden, hvis man har brug for 

sparring med en kollega om stort og småt. 

 

Vores nye BFU er trådt sammen, og vi glæder os til et godt og frugtbart samarbejde 

med dem. De har lagt ud med et inklusionseftersyn, som skal give dem grundlag for 

at træffe de rigtige beslutninger på et emne, der i det grad har optaget alle dele af sko-

leverdenen. Der findes nok ikke et Columbusæg, men det skal ikke afholde os fra at 

gøre et forsøg på at hjælpe udvalget til at træffe så god en beslutning som muligt. Så 

er det nye Børne og Ungesyn ”Her Skaber vi venskaber” blevet præsenteret. Det har 

været et samarbejde mellem mange forskellige interessenter, der er kommet frem til 

dette slogan. Så må vi se, hvordan vi kan få det til at udfolde sig. 

 

Skolelederforeningen 

 

Skolelederforeningen har igen i år været en vigtig spiller ind i debatten om folkesko-

len. Foreningen prøver at få dagsordenen ind på et spor, hvor folkeskolen får så stærk 

en position som muligt. Det gør vi ved at lave noget hype omkring ”Folkeskolen. Vo-

res hele livet”, og ved at lave undersøgelser, der kan støtte op om skolen, eller finde 

de udfordringer vi står med – så vi kan gøre noget ved det. Og foreningen er altid 

synlig i medierne, når folkeskolens sag skal tales. Jeg mener derfor, at skolelederfor-

eningen i den grad lever op til det, vi kan og skal forvente. 

På lokalt niveau er vi stadig en vigtig samarbejdspartner for forvaltningen. Vi prøver 

også her at gøre vores indflydelse gældende, så det er til gavn for skolerne i kommu-

nen, og for os som ledere.  

 

Skolelederforeningen er naturligvis meget opmærksom på skoleledernes løn og ar-

bejdsvilkår. Det ses i den vilkårsundersøgelse, vi netop har arbejdet med. Arbejdsbe-

lastningen er stor i jobbet, og det fremgår tydeligt af undersøgelsen. Ledelseskraften 

målt i antal ledere er på landsplan faldet meget hurtigere end antallet af elever, og det 

presser, når ledelsen samtidig skal være tættere på. Som jeg startede med at sige, er 

der er en stor kompleksitet, som kan belaste i perioder. Vores lønvilkår arbejder vi lø-

bende med. Vi har en opdatering af vores forhåndsaftale på vej. Her vil vi igen for-

søge at få lidt mere i den velfortjente lønningspose. Centralt kan vi forvente at 

komme til at ligge op ad de øvrige overenskomster.  
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Hvor det så lander er meget spændende, da vi kan komme til at skulle så grueligt me-

get igennem, før vi finder en central løsning. Vi kan kun være interesserede i, at der 

kommer en forhandlet aftale på plads vedr. lærernes arbejdstid, så tingene igen kan 

normaliseres. Forhåbentlig bliver det en aftale, hvor vi stadig har fuld ledelsesret over 

medarbejdernes arbejdstid. 

For vores eget vedkommende er det en problematik om lønnen. Skal vi have lov at 

fastholde vores realløn – eller får KL/modaniseringsstyrelsen held af at overbevise 

samfundet om, at vi er lønførende. Det er en hård kamp, der udspilles, men jeg tror 

på, de finder en løsning i forligsinstitutionen.  

Men i værste fald kan der være overenskomstansatte ledere, der ryger ud i konflikt. 

Jeg har talt med vores chefforhandler, og han siger, der er penge nok i strejkekassen. 

Det er da altid noget. 

 

 

Det kommende år 

 

Der er en kommuneomfattende tendens til, at forvaltningerne ikke skal styres via stra-

tegier og handleplaner. Til gengæld skal der være nogle overordnede linjer, som vi 

selv skal udfylde. Denne ændring hilser vi meget velkommen, og nogle vil kunne hu-

ske, at det har vi arbejdet for i en tid. Det betyder ikke, at vi ikke skal trække på 

samme hammel – og det kan stadig betyde, at man kan blive sat til at trække et læs, 

man måske ikke er alt for begejstret for. Men det vil ikke være pba. en BFU detalje-

beslutning, men i stedet fordi CBL har besluttet det – med de muligheder for indfly-

delse, det giver. Samtidig vil det også betyde, at vi skal være gode til at melde tilbage 

til BFU, så de er godt oplyste om vores gøren og laden. Det er nødvendigt for at de 

kan bakke os op.  

Jeg har allerede været til et møde med BFUs formandsskab om det fremtidige samar-

bejde og fokuspunkter for det BFU. De er meget optaget af ledernes ledelse af sko-

lerne, og er meget opmærksomme på vores vigtige arbejde for folkeskolen i Herning 

Kommune. 

 

Samarbejdet i bestyrelsen 

 

Jeg vil endnu engang takke for et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen. Tak 

til Henning, Torben, Ketty og Jes for jeres måde at gå ind i de udfordringer, vi jo til 

tider har. Det er altid med fokus på at komme frem til at godt resultat. Som TR vil jeg 

også sige tak for gode snakke med de af jer, der har haft brug for det. Det er godt at vi 

har denne TR-mulighed i vores regi – det er der fra tid til anden brug for, når stort og 

småt omkring ansættelse og arbejde skal drøftes. 

Og endnu engang tak til jer alle for samarbejdet, og fordi I er mødt op til generalfor-

samlingen. 


