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Skoleledere: Slip skolen fri, der er for meget styring 

Skolelederforeningen har i december 2017 gennemført en medlemsundersøgelse for at tage pulsen på de 

vilkår, skolelederne arbejder under. Knapt 2000 medlemmer har deltaget, svarende til 2/3 af alle landets 

ledere i folkeskolen. Undersøgelsen er dermed særdeles valid/repræsentativ.  

 

UNDERSØGELSEN viser: 

Syv ud af otte folkeskoleledere mener ikke, at de har resurser nok til at indfri de nationale og kommunale 

målsætninger for elevers læring, inklusion mv.  

Alt for mange målsætninger og pålagte dokumentationsopgaver æder tiden, og en meget stram økonomi 

begrænser ledelsesrummet, mener 2 ud af 3 skoleledere.   

Over halvdelen af skolelederne oplever, at muligheden at prioritere opgaverne er lille. Kun 1 ud 4 mener 

det er muligt at prioritere kerneopgaven. 

 Kun 13 % af skolelederne er helt eller overvejende enig i, at de har tid nok til at arbejde med at realisere de 
besluttede nationale og kommunale målsætninger – og kun 16 % at økonomien slår til. 

 Over halvdelen er helt eller overvejende uenig i, at de har tid nok til at levere den ønskede dokumentation af 
skolens virksomhed. Kun 1 ud 6 er overvejende enig eller helt enig. 

 Over halvdelen er helt/overvejende uenig i, at de har tid nok til samarbejdet med personalet om skolens 
faglige progression (pædagogisk ledelse). Kun 23 % er overvejende enig eller helt enig.  

 Over halvdelen af er helt/overvejende uenig i, at de har tid til at samarbejde med lokalsamfundet om skolens 
opgaver og plads i lokalsamfundet. 15% er overvejende enig eller helt enig. 

 Lidt over halvdelen af skolelederne er helt eller overvejende uenig i, at de selv har indflydelse på mængden af 
deres opgaver. Kun 3 ud af 10 er overvejende enig eller helt enig. 

 Knapt halvdelen er helt eller overvejende uenig i, at de kan prioritere de dokumentationsopgaver, der giver 
mening i forhold til skolens kerneopgave. Kun 1 ud 4 mener, det er muligt.  

 
 

KOMMENTAR fra Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen:  

”De mange kommunale og nationale krav kan i praksis ikke nås. De mange opdragsgivere i 
folkeskolen - folketing, regering, stat, KL, kommuner, lokalpolitikere, forvaltninger, skolebestyrelse - gør 
skolen/ledelsen til kastebold. Det giver igen mange styringsparadigmer, hvilket af lederne opleves som … 
overstyring. Vores medlemmer bruger for meget tid på administrativ ledelse, og der bør fx skabes plads til 
den pædagogiske opgave ved at nedtone de mange afrapporteringer, skoleledelsen pålægges”.  
 
 
 

 

FAKTA om skolelederundersøgelsen 

 Gennemført som spørgeskemaundersøgelse i perioden 5.-21. december 2017. 

 Spurgt er foreningens ca. 3000 medlemmer, der fungerer som aktive ledere i folkeskolen. 

 Antal besvarelser: 1968 (767 – 39 % øverste ledere, 1201 – 61 % mellemledere). 

 32 % er ansat på en skole med flere matrikler, 68 % på en skole med én matrikel. 

 73 % på skoler med op til 750 elever, 27 % på skoler med mere end 750 elever. 

 Gennemsnit antal medarbejdere, som medlemmerne har ansvaret for er 25-30.  
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FAKTA fra ny undersøgelse blandt ledere i folkeskolen: 

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

kommunale målsætninger. 

 
 

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Der er overensstemmelse mellem økonomi/ressourcer, 

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

 

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

dokumentation af skolens virksomhed. 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har tilstrækkelig tid til at samarbejde med personalet 

om skolens faglige progression (pædagogisk ledelse). 
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Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har tilstrækkelig tid til at samarbejde med 

lokalsamfundet om skolens opgaver og plads i lokalsamfundet. 

 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Jeg har mulighed for at prioritere de 

dokumentationsopgaver, der giver mening i forhold til skolens kerneopgave. 

 
 

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

 

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

På positivsiden: Ledere i folkeskolen er glade for deres arbejde/samarbejde på skolerne - 9 ud af 10 er helt 

/overvejende enig i, at de har tillid til hinanden i skolens ledelse. 85% er helt/overvejende enig i, at de får 

støtte og sparring fra andre lederkollegaer, og knapt 4 ud af 5 angiver, at de trives i deres arbejde. 

MEN på negativsiden: Mange arbejder alt for meget. Halvdelen af skolelederne arbejder mellem 44-49 

timer om ugen. Og 70 % af lederne arbejder betydelig flere timer om ugen, end de er forpligtiget til. 

 
 
CITATER fra undersøgelsen 
 
”Alle intentioner, målsætninger og forventninger er gode og velmenende, men de økonomiske og personalemæssige 

ressourcer er for få til at tingene til at lykkes. 

”Det er svært at være leder - der er mange arbejdsopgaver, der er ofte forstyrrelser i hverdagen, der kan gøre at det er 
svært at nå det planlagte eller bare det at vende tilbage til en opgave, man er forstyrret i. 
 
”Tids- og arbejdspresset er for stort. Jeg får sat flueben ved mange opgaver fra forvaltningen ;-) men ellers er der kun 
ringe mulighed for tid til udvikling, refleksion og faglig opdatering 
 
”Der mangler anerkendelse af udfordringerne ved at nå målene i folkeskolereformen i forhold til økonomien, der er 

tildelt - og de mange opgaver fx med inklusion. 

”Der er et meget tæt lyddæmpende lag (læs forvaltning) mellem ledere og politiske beslutningstagere. De politiske 
prioriteringer finder sted på grundlag, som lederne ikke har formuleret. 

 
”Beslutninger i forvaltningen er ofte begrundet i pædagogisk udvikling, men reelt præget af økonomisk styring. Der er 
tale om centralisme frem for medindflydelse. 
 
”Der er udfordringer vedrørende økonomi, og der er for stærk central styring. Den decentrale professionelle kraft bliver 
neutraliseret af centrale initiativer. 
 
”Generelt mangler der bedre arbejdsvilkår for skoleledere i Danmark: Helt overordnet er der kun os selv til at passe på 

os - vi ser for ofte kolleger, der bliver kørt ned af arbejdspresset. 

 

Skoleledere i folkeskolen, vilkårsundersøgelse dec. 2017 


