
ANALYSE  

 

Skoleledelse: Styring stjæler tid fra eleverne 

Skolelederne oplever, at stadig flere nationale og kommunale styringstiltag 

forringer deres muligheder for at lede. 

Af Katrine Thomsen, sekretariatschef, Skolelederforeningen 

Skolelederforeningen gennemførte ved årsskiftet en stor undersøgelse blandt lederne i folkeskolen 

for at tage pulsen på deres arbejdsvilkår. Knap 2.000 skoleledere deltog, svarende til to tredjedele af 

landets aktive ledere og mellemledere i folkeskolen. 

 

Undersøgelsen viser overordnet, at skolelederne ikke har tid, resurser eller økonomi til at fokusere 

på de vigtigste opgaver. 

 

Hvad er så de vigtigste opgaver? Jo, de er, at børnene lærer mest muligt, at de dannes og trives. Vi 

ved, at man lykkes bedst med dette på skoler, hvor ledelsen har tid og mulighed for at være tæt på 

elevernes undervisning og læring. Derfor er et af hovedmålene i skolereformen at øge den 

pædagogiske ledelse tæt på undervisningen, medarbejdere og elever. 

 

Undersøgelsen viser imidlertid, at syv ud af otte folkeskoleledere ikke mener, at de har resurser 

eller tid nok til at indfri de nationale og kommunale målsætninger for elevers læring. Mere præcist 

mener kun 16 pct. af skolelederne, at økonomien slår til, og kun 13 pct. er helt eller overvejende 

enig i, at de har tid nok til at arbejde med at realisere de mål, der er. 

Undersøgelsen viser, at mange skolevæseners økonomi er så presset, at forudsætningen for at drive 

gode folkeskoler ikke er tilstrækkelig. 

 

Folkeskolen har i de senere år været gennem strukturreformer, en arbejdstidsreform, en 

inklusionsreform og en stor skolereform. Dertil kommer, at der over de sidste seks-syv år er nedlagt 

og sammenlagt et stort antal skoler, så ca. hver 6. leder er sparet væk. 

 

Skiftende regeringer og kommunalbestyrelser søger at holde den offentlige ' vækst' i ro og 

gennemfører effektiviseringer og besparelser. Det er et vilkår, man selvfølgelig også oplever andre 

steder. Men det politiske pres på skolen kan ikke fortsat øges, samtidig med at man vil spare. 

 

Undersøgelsen peger på, at udviklingen er gået skævt, der hvor skolelederne har for mange 

administrative opgaver og for lidt tid til personaleledelse og ikke mindst pædagogisk ledelse. 

 

To ud af tre skoleledere mener, at for mange pålagte dokumentationsopgaver æder tiden. Over 

halvdelen angiver, at de mangler tid til samarbejdet med personalet om skolens faglige progression 

(pædagogisk ledelse). Lidt over halvdelen af skolelederne finder ikke, at de selv har indflydelse nok 

på mængden og indholdet af deres opgaver. 

 

Den manglende tid til ledelse går også ud over andre centrale områder, der skal løftes med 



reformen. F. eks. angiver over halvdelen (56 pct.), at de ikke har tilstrækkelig tid til at udvikle den 

åbne skole - det vil sige samarbejde med lokalsamfundet om skolens opgaver og plads i 

lokalsamfundet, mens kun 14 pct. mener, de har. 

 

Undersøgelsen viser, at 70 pct. af skolelederne arbejder mange flere timer end 37 timer om ugen, og 

50 pct. af skolelederne er oppe på at arbejde 44-49 timer om ugen. Så tids-og arbejdspresset er 

meget højt. 

 

Folkeskolens mange opdragsgivere - Folketinget, regeringen, stat, KL, kommuner, 

lokalpolitikere, forvaltninger, skolebestyrelse - giver mange styringsparadigmer og megen 

administration, hvilket af lederne opleves som overstyring. Cirka halvdelen af skolelederne oplever, 

at muligheden for at prioritere kerneopgaverne er lille. 

 

Undersøgelsen viser klart, at skolelederne oplever, at de bruger for meget tid på administrativ 

ledelse, hvilket giver mindre plads til f. eks. den pædagogiske opgave. Kun én ud fire mener 

således, at det er muligt at prioritere kerneopgaven, der som nævnt er børnenes uddannelse - og 

dannelse. 

 

Ca. 21 pct. af ledelsestiden kan henføres til akutopgaver og enkeltsager, der stjæler tid og overblik 

fra den pædagogiske indsats, men også fra den strategiske ledelsesopgave, der ellers skulle 

opprioriteres med skolereformen. 

 

Et ømt punkt i den forbindelse er inklusionsopgaven. 

I mange kommentarer i undersøgelsen anfører skolelederne, at de står med udfordringer af 

økonomisk, organisatorisk og kompetencemæssig art. Så selv om der er opbakning til at inkludere, 

er der en tendens til, at visitationsprocedurer, klagebehandling og underfinansiering presser 

ledelserne. 

 

Skolelederforeningens undersøgelse er særdeles repræsentativ og bør give anledning til refleksion. 

Ikke mindst på politisk niveau, fordi det nu er tredje gang inden for de sidste fem år, at vi har lavet 

en undersøgelse, som hver gang har vist, at presset på folkeskolen og dens ledere er stort. 

 

Både en ny VIVE-analyse, en ny SFI-rapport og de foreløbige meldinger fra regeringens 

ledelseskommission bekræfter ovenstående. 

 

Der er behov for en bedre balance i folkeskolen med mindre detailstyring til fordel for den 

pædagogiske ledelsesopgave og til gavn for eleverne. 

(Analysen er bragt i Politiken 21. april 2018) 


