
 

Skolelederforeningen på landsplan - Hovedforeningen 

Set fra mit synspunkt fremstår Skolelederforeningen fortsat som en markant forening. Med ”Folkeskolen. Vores hele 

livet”-kampagnen har foreningen haft succes med at nå bredt ud med budskabet om, at folkeskolen er det naturlige 

første valg. Videoklip med kendte danskere, der fortæller om, hvad folkeskolen har haft af særlig betydning for dem, 

deres liv og karriere, samt en markant tilstedeværelse på Folkemødet på Bornholm, har skabt plads i både den skrevne 

presse og skaffet sendetid på billedmedierne. 

Partnerskabet med BUPL, Danske Skolelever, dlf, KL, SL, Skole og Forældre er netop indgået for at sikre, at 

forældre, børn, medarbejdere og politikere ser betydningen af folkeskolen som den væsentligste institution 

i vores samfund. En grundpille i vores demokrati: 

o Folkeskolen udfylder en væsentlig funktion i vores samfund. Folkeskolen er en 

kulturbærende og demokratisk funderet institution, der kan noget helt unikt i forhold til at 

udvikle livsduelige borgere i et mangfoldigt samfund. Folkeskolen skaber fremtiden hver 

dag for vores børn og unge. 

Samarbejdet/partnerskabet fortsætter for at sikre  

o at folkeskolen også fremover vil være det naturlige førstevalg for forældre i forhold til 

deres børns skolegang 

o at folkeskolen fortsat vil være den vigtigste samfundsdannende institution i Danmark 

Foruden at arbejde for folkeskolens fortsatte berettigelse, har Skolelederforeningen klart et fokus på 

skoleledelsernes arbejdsvilkår. Det fokus går på to ben, om jeg så må sige.: 

o rammerne hvori vi skal udføre vores arbejde – finansieringen af folkeskolen 

o vilkårene hvorunder vi udfører vores arbejde 

Hvad rammen angår, så er det fortsat Skolelederforeningens synspunkt, at både den kommunale og den 

nationale økonomiske rammesætning langt fra står mål med de mangeartede ambitioner, der forventes 

indfriet, som er beskrevet i reformmaterialerne. Så det pres øves stadig. 

Hvad angår vilkårene – så er der i efteråret gennemført en landsdækkende undersøgelses – 

Skolelederforeningens undersøgelse om kvalitet i ledelsesvilkår 2017 – (051217). 

Den omhandler: 

o Fordeling af ledelsestid 

o Rammer og vilkår i dit lederjob 

o Samarbejde 

o Kompetencer, udviklingsmuligheder og trivsel 

Pluk fra undersøgelsen: 

o 72 % har en arbejdsuge på mindst 44 timer  

 



o 53 % er overvejende eller helt uenige i, at arbejdsmængden er passende 

o 51 % er overvejende eller helt uenige i ”… har selv indflydelse på mængden af arbejdsopgaver 

o Kun 2 % synes at have tilstrækkelig med tid til at udvikle sig som leder 

o 80 % oplever at chefen/lederen værdsætter mit arbejde 

o 80 % føler sig kompetente til lederopgaven 

Ud af 42 mulige i Haderslev Kommune er der desværre kun 10, der har svaret.  

Kommende indsatser for Skolelederforeningen er bl.a. digital forandringsledelse, internationalt samarbejde 

på skolelederniveau, kvalitet i skoleledelse, … 

I forsøget på at komme tættere på det enkelte medlem, afholdes regionale dialogmøder for alle – næste 

gang i ugerne 36 og 37. På seneste i 2017 drøftede vi 

o OK18 

o Folkeskolens økonomi 

o Vilkår for skoleledelse 

Som et nyt initiativ oprettes et skoleledernetværk. Det er Politiken, SL, DPU Prof.højskolen Absalon og KL, 

der samlet står bag initiativet ”Styrk folkeskolen”. Der er 100 pladser – først til mølle - og skydes i gang til 

efteråret. Netværket giver mulighed for at møde lederkolleger i et socialt og lærerigt forløb – og der kræves 

ikke forberedelse, med mindre man selv har lyst til at komme på scenen. 

På torsdag d. 22. marts afholdes det ordinært repræsentantskabsmøde. Her er der valg til formands- og 

næstformandsposterne samt til hovedbestyrelsen. Se kandidater i seneste Plenum eller bliv opdateret på 

https://www.skolelederforeningen.org/  . Mødet er forlænget pga. konflikten. 

Angående den forestående konflikt, så er det ikke længere nogen hemmelig, at ”vi står i en historisk 

situation”. Det, der for os er på spil, er  

 Løndannelse – sikring af reallønnen 

 Massivt angreb på den danske model 

Der er udsendt strejkevarsel for 10-15 %, som så er blevet overhalet af et lockoutvarsel for nær ved 100 %. 

Haderslev – vi – er sammen med 9 øvrige kommuner udtaget til at strejke.  

I den forbindelse blev formændene i strejkekommunerne i forrige uge indkaldt til fælles briefing i 

København. Inden dagen var omme, blev langt de fleste strejkevarsler ”vekslet om” til lockoutvarsler. 

KL var forholdsvis lang tid om at konkretisere de kommunale lockouter. Da de kom, viste det sig, at 

skolelederforeningens medlemmer ikke skulle lockoutes. 

Det betyder derfor, at strejken fortsætter i de 10 kommuner.  

I København blev vi orienteret om, at der begrundet i det store antal mellemledere og ledere, der 

forventelig skulle i konflikt, var truffet en central beslutning om, at konfliktstøtte blev til konfliktlån – og 

dermed en beslutning om, at følge dlf i forhold til at ”tære på” Særlig Fond. 

https://www.skolelederforeningen.org/


Nu bliver konflikten på vores område ikke så omfattende som frygtet – vi udgør kun godt 10 %. Vi – 

formændene i de 10 kommuner – har derfor i aftes skrevet frem og tilbage med hinanden om, det er 

rimeligt at 10 %, der konflikter for 100 % skal nøjes med konfliktlånemuligheden. 

Vi er enige om, at gå med forslaget om, at man centralt træffer beslutning om at udbetale konfliktstøtte, og 

at vi dermed efterfølgende solidarisk fylder i Særlig Fond. 

Lad os se hvordan reaktionen i København bliver på vores henvendelse. 

Officielt lyder det: ”Forlig jer. Lad os nu få ro på det offentlige arbejdsmarked. Giv nu folkeskolen og os, der 

leder den, nogle acceptable vilkår”. 

Tværkommunalt – det tværkommunale netværk 

Det tværkommunale netværk er sat sammen af formænd og næstformænd fra Syd Slesvig, Sønderborg, 

Aabenraa, Tønder og Haderslev. Vi holder kvartalsvise møder, hvor repræsentanter fra hovedbestyrelsen 

og formandsskabet også deltager – dette under samme strategi ”tættere på …”. Vi dagsordensætter lands 

fagpolitiske ting og drøfter samtidigt lokale emner som 

 Løn- og arbejdsvilkår – forhåndsaftaler 

 Fælles arrangementer og initiativer - Waldschlösschen  

 

Lokalt – ”året der gak” 

Året har stået i forhandlingens tegn - frem mod en ny forhåndsaftale. Allerede for et år siden var forløbet 

skitseret – det trak dog ud i perioder. ”Chef og Jura” havde svært ved at finde plads i kalenderen samtidig. 

I bestyrelsen har vi løbende haft drøftelsen om, ”hvad er det egentlig for forventninger cheferne har til 

os?”, og ”under hvilke forudsætninger løser vi vores opgaver – vores arbejdsmiljø – hvem passer på os?” 

Samtidig med har det for chefgruppen i flere år været synligt, at forskellen mellem de højst lønnede 

undervisere og en mellemleder var negativ i vores favør. 

Vi havde noget og gå med - forventninger til noget der minder om en stillingsbeskrivelse – et 

forventningspapir – en professionsbeskrivelse – hvor vi behandles/anses som ledere. Dertil kom 

forventninger til/kravet om en fair og ordentlig løndannelse. 

For ud for forhandlingerne stak bestyrelsen følere ud hos medlemmerne – dels skriftligt – dels på 

forudgående drøftelser på medlemsmøder, opfølgning i bestyrelsen efterfølgende, snakke ”en passent” 

over et glas rødvin på internater og tilfældige udvekslinger af synspunkter på ”to-mands hånd”. 

Forhandlinger er som så meget andet ”det muliges kunst”. Det blev hurtigt et fælles afsæt, at 

forventningen om professionsbeskrivelser førte en anderledes måde at tænke løn med sig.  

Samtidig blev vi som så ofte før mødt med en ramme på ”max trin 49”. Ambitionen var en ny aftalt 1. 

august 2017. 

Vi mødtes mange gange – tonen var god – blev overhalet inden om af kalenderbingo mange gange – og 

pludselig skulle det gå stærkt. Så stærkt, at vi her i januar, mens parterne sidder og harmoniserer lønsedler 

efter den nye aftale, opdager, at chefen, ”Jura” og undertegnede sidder med to forskellige underskrevne 

aftaler. 

Det er naturligvis nødvendigt at reagere på, så snart den nye chef for området tiltræder. 



Resultatet og det principielle i aftalen kan der selvfølgelig være delte meninger om. Men i modsætning til 

andre, der har siddet i større forhandlinger end vores, så kom vi ud med et resultat.  

Begrebet stillingsløn – den sikre løn tilhørende en bestemt kategoriseret stilling – ligger fast i den nye 

lønsammensætning. ”Man” ønsker sat en stopklods i over for en svag tendens i skabelsen af et lønpres 

nedefra ved at skrue op for tillæg o.l. på mellemlederniveau.   

Der, hvor den nye aftale i fremadrettet åbner for mere i lønningsposen er på incitamentsdelen. Det muligt 

med sin nærmeste leder at forhandle sig frem til større funktionsløn. I kvalifikationsdelen er uddannelse et 

væsentligt omdrejningspunkt – ”løn imens man læser” – 25 % i op til 6 år. Og så noget vi skal bliver 

voldsomt bedre til – det er at få sig forhandlet frem til en resultatløn langt hyppigere end vi har gjort indtil 

nu. 

Hyppige forhandlingssituationer skærper opmærksomheden på både forventninger, mængden af opgaver 

og vilkårene hvorunder de løses. 

Forhandlingsmulighederne gælder alle – og forhandlingerne foregår altid med nærmeste leder. 

Et resultat der tegner et mere realistisk billede af, hvad skoleledelse er i vores tid – og som vil være en 

ganske anderledes platform at forhandle ud fra næste gang. 

Lønsedlerne er harmoniserede for alle skolelederne og for afdelingslederne i Vest og Syd. Nord-møderne 

har flyttet sig flere gange i kalenderen – harmoniseringen sker fra 1. jan. 18. Langt de fleste oplever en pæn 

lønstigning – andre/få oplever noget der minder om status quo. Ingen går ned i løn. 

Inden harmoniseringen er afsluttet er den samlede årlige lønpulje for skoleledelse øget med trekvart 

million. Det er da trods alt noget. 

Administrationsgrundlag har igen været til diskussion. Foranlediget af en henvendelse fra dlf om at indlede 

forhandlinger om kommunale aftaler på arbejdstidsområdet indkaldte ØK-udvalget de faglige 

organisationer dlf/BUPL/FOA/SL til møde – fagforeningsvis.  

Rummet, vi blev inviteret ind, var stærkt politisk. Invitationen bar i svær grad præg af, at der for både 

politikere og faglige foreninger var noget på spil. Så for ikke at komme i klemme – det som embedsmand og 

skulle agere i et politisk rum – bad jeg Skolelederforeningens næstformand Dorthe Andreas om at være 

ordførende i den forhandling/det bidrag SL bragte ind i rummet. 

Det var en god beslutning. Vi havde naturligvis forberedt os sammen – hun gjorde det godt.  

Så har jeg været indkaldt til samtalemøde med borgmesteren. Han havde brug for at blive klogere på SL’s 

rolle og syn på ”det, der fylder”. Det blev ikke til så meget samtale – der stod ikke 50/50 på taletid til hver. 

Men – bestemt ikke uvæsentligt at lytte til borgmesterens refleksioner. 

TR’s arbejder – hvor sidder TR? 

o Ansættelse af chefer  

 Forudgående gruppeinterwiev 

 To samtalerunder 

o Fællesrådet 

 Skoleledelsernes stemme ind i det politiske rum 



o Distrikts MED – og det giver mening, da ”ordførende for skolerne” leder disse MED-møder 

o Div. Arbejdsgrupper – forhandlinger af enhver art. Ex.vis 

 Aftale om praktik 

 Aftaler – eller ikke aftaler 

o Lønforhandling – godkende/indstille 

 For alle stillingskategorier, hvor forhandlingsretten ligger i SL’s regi 

o Tværkommunale netværk 

o Regionale netværk og møder 

 Senest i Middelfart i efteråret 

o Møder i hovedforeningsregi  

 Ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder og formandsmøder 

 Næste gang d. 22. marts 

 Møde vedr. konflikten – sammen med de 9 øvrige udpegede kommuner 

o Skolelederforeningens Årsmøde 

o Inviteret ind i afdelingsledernetværket lokalt og redegjort for forhåndsaftalen 

o Individuelle sager – ansættelse-og arbejdsvilkår, løn eller mangel på samme – formidler 

kontakt til relevant konsulent 

Det har på mange måder været et spændende år. Og travlt. Hvem har ikke travlt? – kan man spørge sig 

selv. Vi har alle i det daglige rigeligt at se til. 

Vi har brugt en del tid på at koordinere relationelt – og søgt efter mening i det. Vi har været 360 grader om 

os selv og hinanden – og tænkt ”hva’ så?”. Og så har vi på skolelederniveau været sat i/blevet sat i/sat os 

selv i situationer, hvor det har været mere reglen end undtagelsen, at man har tænkt mere end talt.  

Et internat efterfølgende, hvor pilen peger mere på os end på ”kilden”, der ikke er med, skaber ikke 

nødvendigvis det rum, der er behov for. Men vi skulle skriver under. 

Nok tågesnak for denne gang. 

Alt dette tapper. Vi trænger til noget, der ”lader”.   

Det har jeg på fornemmelsen, at afdelingsledernetværket gør – ”lader”. Jeg hilser initiativer særdeles 

velkommen. Det kan vi lære noget af – alle – det at tage rummet, før vi får det tilbudt. 

Det er for længe siden, vi var på vin-tur Middelhavet rundt. Det må – kan og skal vi gøre noget ved. 

Det var ordene. 

For ovenstående d. 20. marts 2018  
 
Karsten Rudbeck Jessen 

 Formand/TR for skolelederne i Haderslev 


