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Direktør i Børnecancerfonden Marianne Benzon 
beskriver sig selv som en ’blødere type’. I mere end 
tre årtier har hun beskæftiget sig med alvorligt syge 
børn, og hun har lært, at i sådan et fag er det vigtigt 
at have stor fokus på, hvordan ens ansatte har det. I 
2016 blev hun belønnet med prisen som Årets Leder. 
s. 10



Ansæt et 
fagligt fyrtårn
Vi hjælper folkeskoler med at finde 
lærere til de fag, som de har sværest 
ved at dække.
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Trivsel for de fleste eller 
klassetrivsel for alle?

Ring på 7199 0862 og lad os hjælpe dig med råd  
og vejledning, så du kan sikre klassetrivsel for alle. 

Med Klassetrivsel.dk kan du sikre dig og dine ansatte fuldt overblik over hvert enkelt barns trivsel på din skole  
- med visuelt overskuelige sociogrammer der giver jer den nødvendige indsigt til at handle.

Klassetrivsel.dk • 1 og samme værktøj til alle skolens faggrupper
• Kick-start trivselsarbejdet i alle klasser, og brug Klassetrivsel.dk til at understøtte skolens praksis og fælles forståelse 

i skole/hjem-samarbejdet, AKT/trivselsarbejdet, teamsamarbejdet mellem lærere og pædagoger, i ledelsesoverblikket og 
samarbejdet med skolepsykologer 

• Med klassetrivsel.dk får alle fagpersoner i alle funktioner det bedst mulige fundament til at skabe trivsel og gode  
relationer for samtlige elever, deres fællesskaber og undervisningsmiljøet 

• Klassetrivsel.dk og Uddannelsestrivsel.dk er markedets eneste trivselsværktøjer med sociogrammer, der visualiserer 
elevernes relationer i overskuelige klasse- og elevrapporter 

• Gennemprøvet til skolens virkelighed – udviklet af lærere i nært samarbejde med lærere, AKT-vejledere, skolepsykolo-
ger, skoleledere og kommunale skolekonsulenter 

• Klassetrivsel.dk er jeres eget værktøj - I kan frit designe egne undersøgelser og gennemføre dem på selvvalgte  
tidspunkter. Formuler jeres egne eller vælg mellem predefinerede spørgsmål 

• Alle rapporter kan læses og downloades straks eleven har svaret - uanset om det er en skole-, årgangs-, klasse- eller 
elevundersøgelse

skolevisioner.dk

Skolevisioner ApS | Ellemosen 3 | 8680 Ry | 71 99 08 62 |  info@skolevisioner.dk | www.skolevisioner.dk



VI STÅR SAMMEN
 Når dette skrives, er OK’18-forhandlingerne i 

Forligsinstitutionen netop udsat yderligere. Det sker efter 
måneders opslidende forløb og i den seneste tid med en 
mindst 100 timers arbejdsuge for de involverede forhand-
lere. Der er nu vilje til forhandling, og det aftvinger respekt. 

Den danske model er sat under ekstremt pres. Det er 
netop i disse forhandlinger, at modellens styrker og svag-
heder bliver eksponeret. Vi ser, at nogle helt generelle værdier er i spil for 
begge parter. Så selv om det ser ud til, at man er tæt på en løsning, er af-
standen stor, fordi det sidste bitte nøk kræver, at den ene part giver slip på 

egne værdier. Vi ser to store modstandere, der begge har ind-
gået en musketer-ed, der kræver en fælles løsning, og vi ser 
igen Folketinget som bagstopper.

Vi er som forening gået ind i den fælles kamp og har valgt at 
stå solidarisk med de øvrige organisationer. Vores egen kamp 
for alle skoleledere er at sikre bedre løn- og arbejdsvilkår ved 
denne OK-runde. Og vi kan ikke leve med en reallønsnedgang.

Vi har den udfordring, at det kun er 10 % af vores medlem-
mer, der er udtaget til strejke, mens skolelederne på KL’s om-
råde ikke bliver lockoutet. Det kan give nogle følelsen af at stå 
alene. Men sådan bliver det ikke. På vores lokalformandsmøde 
for nyligt blev det klart udtrykt, at de strejkeramte kolleger vil 
blive bakket op, og at alle skoleledere bør være synlige i for-
bindelse med konflikten.

Hvis konflikten iværksættes, vil foreningen i første omgang prioritere 
mødeindsatsen for 10 strejkeramte kommuner og de medlemmer, der  
deltager i strejken. Derudover vil der blive afholdt støtte-arrangementer/

demonstrationer, hvor de øvrige medlemmer i andre kommuner 
kan deltage. 

Vi følger selvfølgelig op med nærmere information, også 
om de økonomiske aspekter – det vil sige eventuelt konflikt-
lån og konfliktkontingent. Og så kan man til enhver tid kon-

takte foreningen med alle de spørgsmål, der kan være i 
relation til OK’18!

Når dette læses, håber jeg af hele hjertet og al fornuft, 
at der er nået en løsning, vi alle kan leve med. Som for-
handlingsforløbet har udviklet sig, er det gået fra at sy-
nes uoverstigeligt vanskeligt til, at der har været grund 
til at fortsætte dialogen, og at det kan ende positivt. 
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BREAKING: Hør 
formanden om 
seneste OK-nyt!

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen

OK?

JA?

OK?

NEJ?

OK?

JA?

OK?

NEJ?

OK’18
LEDEROVERENSKOMSTEN
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 Da regeringen på et presse-
møde i Mjølnerparken i København  
præsenterede sit ghettoudspil med 22 
punkter, der skal gøre op med parallel-
samfund, blev der lagt op til store foran-
dringer på skoleområdet.

For at sikre, at børn får danskkund-
skaberne på plads tidligt, vil regeringen 
tvinge børn fra udsatte boligområder i 
daginstitution og indføre sprogprøver i 0. 
klasse samt sanktionere med økonomisk 
straf til forældre ved at fratage børnepen-
gene, hvis deres børn har ulovligt fravær 
på mere end 15 procent eller ikke møder 
op til afsluttende prøver i folkeskolen.

Forslaget skal ’gøre det mere klart, hvad 
der forventes af forældre, og at forældre 
ikke modtager børne- og ungeydelse uden 
krav,’ hedder begrundelsen på Undervis-
ningsministeriets hjemmeside. 

Ifølge Anders Rasch-Christensen, forsk-
ningschef på VIA University College, kan 
der være god logik i at sætte ind tidligere 
for at sikre sprogkundskaber og trivsel 
hos børn i udsatte områder.

”Overordnet er det rigtigt at signalere, 
at der er krav til børn i skolen, som de 
skal honorere. Men når vi taler om ud-
satte grupper, er det i stor udstrækning 
forældre, som ikke kan – heller ikke 
selvom de vil. Og det vil ikke hjælpe at 
stille skrappere krav til dem og skære fa-
milieydelser væk,” siger han og forklarer:

”At lægge en stopprøve ind i 0. klasse 
løser ikke problemstillingen, men konsta-
terer bare, at nogle børn ikke kan klare 
kravene. I mine øjne ville det være en 
bedre løsning at se på, hvad der skal til i 
et længere perspektiv og sørge for balance 
mellem krav og understøttende indsatser. 
I den sammenhæng har udspillet en over-
vægt af krav, mens det er noget underpri-
oriteret, hvad man konkret skal gøre for  
at understøtte og ruste de her grupper,” 
konstaterer Rasch-Christensen.

Mange faktorer i spil
I Skolelederforeningen bakker formand 
Claus Hjortdal op om ambitionerne om  
at nedbryde ghettoer og parallelsamfund. 

”Vi vil gerne være med til at nedbringe 
fraværet alt, hvad vi kan,” siger Claus 
Hjortdal, men også han er kritisk over for 
metoder som stopprøver og økonomiske 
sanktioner.

”Det, tror jeg ikke, er måden, vi får flyt-
tet det område. Det er jo et mere kom-
plekst samspil af faktorer, end at skolerne 
ikke gør det godt nok,” understreger han 
og advarer mod at måle skolernes indsats 
med at løfte børn fra udsatte områder 
alene på, hvilken karakter eleverne får.

”Karakterer er selvfølgeligt vigtige. 
Men ofte handler det om udfordringer  
i hjemmet i de udsatte boligområder, 
hvor forældrene ikke har arbejde, er før-

tidspensionister eller er flygtet hertil. Så 
kan vi ikke reducere børnenes succes til 
en karakter. Derfor ville jeg hellere, at 
man støtter de indsatser, som er i gang 
og gør noget mere for, at socialafdelingen 
og skolen arbejder tættere sammen,” si-
ger Claus Hjortdal.

Forskningschef Andreas Rasch-Chri-
stensen mener også, at test, afgangska-
rakterer og trivselsmålinger ikke viser 
det fulde billede.

”Min bekymring er, at man tester 
nogle bestemte sider af børnenes sprog-
lige udvikling og misser det, som er fuld-
stændigt afgørende for udsatte grupper, 
nemlig at man har fokus på deres relatio-
ner til andre børn, fællesskabet og den 
sociale udvikling. Hvis man ikke støtter 
børnene i deres samarbejdsrelationer og 
sørger for, at der er kompetente voksne, 
så nytter det ikke ret meget,« siger han.

Mangler anerkendelse 
Andreas Rasch-Christensen peger på, at 
der allerede eksisterer stor viden om, 
hvad der skal til.

”Vi ved, det er vigtigt at sætte tidligt ind 
i dagtilbud. Så lad os opprioritere samar-
bejdet mellem dagtilbud og skole. Vi ved, 
det hjælper, når pædagoger og lærere har 
de formelle kompetencer i forhold til to-
sprogede. Og det hjælper med et godt 
samarbejde mellem forældre og skole. 
Lad os tage afsæt i det og fokusere på de 
indsatser, som vi ved hjælper, samtidig 
med at vi stiller krav til børnene og foræl-
drene,” siger Andreas Rasch-Christensen.

Claus Hjortdal efterlyser også anerken-
delse af det store arbejde, som i forvejen 
foregår og fungerer på mange skoler for 
at løfte eleverne i udsatte boligområder.

”Vi har allerede flyttet meget. Skolerne 
har knoklet, og nogle steder har man in-
vesteret massivt i ekstra ressourcer, og 

MERE PISK END GULEROD 

PARALLELSAMFUND SKAL OPLØSES, OG DERFOR BAKKER FORENINGEN 

OP OM ET EKSTRA FOKUS PÅ SKOLER OG BØRN I BELASTEDE OMRÅDER. 

MEN REGERINGENS GHETTOUDSPIL INDEHOLDER UMIDDELBART MERE 

KONSEKVENSPÆDAGOGIK END UNDERSTØTTENDE INDSATS

Af Malene Mølgaard  •  Foto Ritzau

6 plenum – maj 2018

skolepolitik



rigtig mange steder har vi jo fået vendt 
udviklingen,” siger han om de mange 
skoler, hvor man i stedet for at straffe  
har investeret sig ud af problemerne med 
bedre kompetencedækning i forhold til 
tosprogede, længere skoledage og styrket 
forældresamarbejde.

”Vi har nedbragt antallet af børn med 
bekymrende fravær. Vi har forbedret de 
tosprogedes karakterer i forhold til de et-
nisk danske elever. En lang række skoler 
med mere end 50 % tosprogede er bedre 
til at løfte eleverne. Og antallet af skoler 
med mere end 30 % elever fra udsatte bo-
ligområder er faldet. Så vi er godt på vej,” 
siger han og minder om, at boligpolitik, 
beskæftigelsespolitik og socialpolitik også 
har indflydelse på, om skolerne kan lyk-
kes med integrationsopgaven. 

Pas på tilliden
I ghettoudspillet lægges der op til, at  
det fremover er skolelederen, som skal 
skride ind og sørge for, at forældre bliver 
straffet økonomisk for børnenes fravær. 
Men dermed risikerer samarbejdet mel-
lem forældre og skoler at lide et alvorligt 
knæk, for et samarbejde kræver tillid til 
hinanden, påpeger Claus Hjortdal.

”Vi har allerede en lovgivning, der  
kan håndtere det her. Hvis en skoleleder 
vurderer, at en elev har bekymrende fra-
vær, så laver vi en underretning til de so-
ciale myndigheder, som kan undersøge, 
hvad der foregår i familien og på den 
baggrund lave et pålæg om at fjerne bør-
nepengene. Vi har et velfungerende sy-
stem, hvor vi træffer beslutninger på et 
oplyst grundlag,” siger Claus Hjortdal.

Hanne Knudsen, der er lektor i pæda-
gogisk ledelse ved DPU, Aarhus Universi-
tet, mener også, at udspillet, der flytter 
beføjelsen til at fratage familier børne-
penge fra de sociale myndigheder til  
skolelederen, vil forværre forældresam-
arbejdet med skolen.

”Jeg er nervøs for, at det her forslag 
kan gå ud over tilliden, fordi skolen bli-
ver dem, som kan sanktionere og trække 
i børnechecken i stedet for at være dem, 
som kan hjælpe ens barn,” siger hun.

”Det er en ærgerlig signalværdi, at man 
går ud fra, at forældrene ikke prøver at 

tage et ansvar, og at det handler om 
manglende vilje. Dermed fratager man  
de professionelle socialrådgivere, lærere, 
pædagoger og sundhedsplejersker mulig-
heden for at undersøge problemet og 
bruge deres faglighed til at finde ud af, 
hvad det handler om, når et barn ikke 
kommer i skole, eller ikke trives. Der kan 
være 1000 årsager, men man reducerer 
det bare til et moralsk spørgsmål,” kon-
staterer Hanne Knudsen.

Regeringens ghettoudspil er kun på 
tegnebrættet, og et konkret lovforslag  
er endnu ikke udformet. Økonomi- og  
indenrigsministeren har indkaldt alle  
Folketingets partier til forhandlinger  
om udspillet. Og kan de blive enige, skal 
aftaleteksten præcist definere, hvordan 
blandt andet skoleledere og lærere skal 
arbejde med den nye lovgivning. Men  
allerede nu møder forslaget opbakning 
både hos DF og S, så alt andet lige ser  
det ud til at blive gennemført. 

Malene Mølgaard er freelancejournalist

DET BETYDER GHETTO
UDSPILLET FOR SKOLE
OMRÅDET

Regeringen vil indføre obliga-
torisk dagtilbud for børn i ud-
satte boligområder for at sikre 
danskkundskaber inden skole-
start. 

Regeringen vil indføre sprog-
prøve i 0. klasse på skoler, 
hvor mere end 30 procent af 
børnene bor i ghettoområder. 
Eleverne får tre forsøg i løbet 
af skoleåret til at bestå. Hvis 
de dumper undervejs, bliver 
de tilbudt sprogundervisning. 
Dumper eleven herefter, skal 
0. klasse tages om.

Sanktioner over for folkesko-
ler, der leverer dårligere resul-
tater. Regeringen foreslår bl.a. 
at kommunen kan pålægges 
en handlingsplan for at hæve 
niveauet eller stop for optag af 
elever med lavt fagligt niveau. 

I yderste konsekvens kan sta-
ten overtage ledelsen af dår-
ligt præsterende skoler i en 
periode eller helt lukke skolen.

Forældrene fratages børne-
checken næste kvartal, hvis  
en elev ikke møder op til af-
sluttende prøver eller har 
mere end 15 procents fravær.

Gode karakterer til indvan-
drere, der består afgangsprø-
ven i 9. klasse, skal udløse 
økonomisk belønning til kom-
muner. Det skal også udløse 
belønning, hvis en elev scorer 
et højere karaktergennemsnit 
end landsgennemsnittet for 
målgruppen året før.

Obligatorisk dagtilbud for 
børn i udsatte boligområder.

Straf til fagpersoner som fx 
lærere, der bryder underret-
ningspligten. Straffen skal un-
der særligt skærpende om-
stændigheder stige til fængsel 
indtil 1 år.

Læs regeringens udspil:  
Ét Danmark uden parallel
samfund – Ingen ghettoer  
i 2030 på regeringen.dk > 
ghettoudspil
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SKOLELEDELSE 
I RAKETFART

ET BLIK PÅ LEDELSE
I DET 21. ÅRHUNDREDE

PS: 
Overvejer du at udstille 
på årsmødet? Kontakt 

venligst Kongres Kompag-
niet på telefon 8629 6960 

eller via e-mail: 
kontakt@kongres

kompagniet.dk

Skolelederforeningens årsmøde 
1.- 2. november 2018

Odense Congress Center

NU: 
Gå ind på 

www.skolelederne.org 
> Medlemmer > 
Årsmøde 2018

SE: 
det foreløbige 

program, og reservér 
hotel, fest og 

frokost 
Sæt X: 

i kalenderen til 2 dage med:

• Fordybelse og nærvær
• Venner og kollegaer
• 1500 m2 udstilling
•  Politisk debat
• Forskning og ny viden
• Ledelsesfaglig inspiration
• Underholdning og musik 
• Og meget, meget mere ...
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Inventar til indskoling

REFERENCE: GRØNDALSVÆNGETS SKOLE
Til ny indskolingsbygning for 0-3 klasse / Fritidsordning har MMA Møbler 
leveret alt inventar til projektet. I leverancen indgik garderobeinventar, ind-
byggede skabe, podier og køkkener.  

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!

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

*) stina system inventar er et varemærke ejet af mma møbler a/s
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I NÆSTEN HELE SIT VOKSENLIV HAR DIREKTØR FOR BØRNECANCERFONDEN, 

MARIANNE BENZON NIELSEN, ARBEJDET MED ALVORLIGT SYGE BØRN. SOM 

BARN VOKSEDE HUN OP MED, AT DET VIGTIGSTE VAR, AT MAN BEHAND-

LEDE HINANDEN ORDENTLIGT, OG DET HAR HUN HOLDT VED HELE VEJEN, 

GENNEM ADSKILLIGE LEDERSTILLINGER. DET HAR BÅDE INDBRAGT 

IMPONERENDE RESULTATER OG EN PRIS FOR ÅRETS LEDER I  

DANMARK. MEN NU VENTER EN NY STOR UDFORDRING.

Af Anders Ryehauge  •  Foto Jacob Nielsen

ØJE FOR  
HINANDEN
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 Det var en efterårsdag i 2016, 
da en af kollegerne på kontoret pludselig 
sagde: ’Øhm Marianne. Der er kommet et 
brev … Du er indstillet til Årets Leder.’ 
Marianne Benzon Nielsen grinede som 
svar. Det måtte unægteligt være en spøg. 
Men så fik hun selv brevet i hænderne, 
og der stod det altså sort på hvidt. Sam-
men med prominente navne som Bjarke 
Ingels og Vestas administrerende direk-
tør Anders Runevad var hun indstillet  
til Danmarks mest prestigefyldt pris for 
ledere.

”Det var overraskende!,” siger hun og 
slår en latter op på sit kontor i Valby godt 
halvandet år senere:

”Virkelig, virkelig overraskende. Jeg 
tænkte: ’Hvordan har de dog fundet på 
mig?’ Jeg tog det som et tegn på, at mange 

var begyndt at kende Bør-
necancerfonden, og det var jo 
en fed anerkendelse. Men da 
jeg så de andre navne, tænkte 
jeg også: ’Det var så det’.” 

Men det var det så ikke.  
Et par uger senere stod Mari-
anne Benzon i en gymnastik-
sal ved Rebild Bakker og var 
i fuld gang med at pakke kas-
ser som forberedelse til Bør-
necancerfondens landstræf, 
da telefonen ringede. Det 
var Lederne: ”Du har fået 
flest stemmer. Tillykke, du 
er Årets Leder.”

Til en ceremoni i Køben-
havn fik hun overrakt prisen, der tidli-
gere var gået til bl.a. administrerende  
direktører og koncernchefer i kæmpe, 
globale foretagender som LEGO og A.P. 
Møller-Mærsk. Selv var hun leder for en 
velgørende fond med i alt syv ansatte,  
inklusiv hende selv.

”Det var meget specielt. Der var en 
masse presse til stede, og jeg skulle plud-
selig prøve at definere mere konkret, 
hvad det egentlig er, jeg lægger vægt på 
som leder. Og så var det selvfølgelig bare 
meget overvældende. Mange af dem,  
der tidligere havde vundet var store er-
hvervsledere, og jeg er jo sådan lidt en … 
blødere type.”

At være til stede 
Det er en kølig formiddag, da 56-årige 
Marianne Benzon byder velkommen in-

den for på sit kontor i en brun og grå be-
tonbygning i et industrikvarter i Valby. 
Det er få dage før hendes 10 års jubi-
læum. Der er ingen lukkede døre mellem 
de forskellige rum i Børnecancerfonden. 
Det er et princip, hun vægter højt. Man 
skal mærke nærværet og samhørigheden 
de ansatte imellem. 

Fonden blev sat i verden i 1995 med for-
målet, at ’alle børn skal overleve kræft til 
et godt liv uden varige skader efter syg-
dommen og behandlingen’. Selv kom hun 
til i 2008. Hun har beskæftiget sig med 
kræftsyge børn siden 1984, først som ung 
sygeplejeelev, derefter i adskillige stillin-
ger på Rigshospitalet, mange med lede-
ransvar, og som leder af Ronald McDonald 
Hus i en årrække. I sin tid i Børnecancer-
fonden er bevillingerne til forskning i bør-
nekræft øget markant, ligesom antallet af 
tilbud og initiativer er mangedoblet. Hun 
er blevet fremhævet i medierne for sin 
evne til både at skabe resultater på den 
økonomiske bundlinje, søsætte relevante 
projekter og sikre et godt arbejdsmiljø in-
ternt på arbejdspladsen.

Dagligdagen her er et konstant møde 
med alvorligt syge børn og deres familier, 
der befinder sig i den værst tænkelige 
livsfase overhovedet. Men stemningen  
er lys, ikke mindst anført af Marianne 
Benzon selv. Selv mener hun, sit positive 
sind kan tilskrives barndommen.

”Hvis man skal sige noget meget 
grundlæggende om min opvækst, er det, 
at jeg altid har vidst, at jeg var elsket. Jeg 
tror faktisk, det er meget vigtigt, at man 
har nogen omkring sig, der fortæller, at 
man er god nok, og at de er stolte af en. 
Jeg var første barnebarn, og min mor  
har fire søskende, så jeg havde masser  
af voksne omkring mig fra start. På den 
måde har jeg nok været sindssygt privi-
legeret,” siger hun.

Marianne Benzon voksede op i et rødt 
to-etagers murstenshus i Næstved. Ud-
over hendes forældre og lillesøster, bo-
ede hendes farfar og farbror der også. 
Ofte spiste de alle aftensmad sammen. 
Hendes far var maskinarbejder, og hen-
des mor var hjemmegående, så det var 
ikke noget ’fint og fancy’, men hun kal-
der det en priviligeret opvækst i en rigtig 
kernefamilie og med en masse gode ven-
inder omkring sig. Hun gik til alverdens 
ting og sager. Gymnastik, spejder, ballet, 

Mange af dem,  
der tidligere havde  

været ‘Årets Leder’, var  
store erhvervsledere, og  
jeg er jo sådan lidt en …  
blødere type.”
Marianne Benzon Nielsen, direktør for Børnecancerfonden, 
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BLÅ BOG

•  Marianne  
Benzon Nielsen

•  Født d. 25/7 1961
•  Opvokset i  

 Næstved.
•  Bor i dag i  

 Emdrup nordvest  
 for København

•  Er kæreste med Geert 
Valentin

•  Har to tvillingebørn på 
23 år, Anders og Rikke

•  Uddannet fra Hvidovre 
Sygeplejeskole 1984

•  Diverse stillinger, også 
lederstillinger, på Rigs-
hospitalet 1984-2002

•  Direktør for Ronald 
McDonald Hus 2002-
2008

•  Direktør for Børnecan-
cerfonden 2008–

•  Kåret som Årets Leder 
2016
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fodbold, akrobatik, karate, volleyball og 
sang i kirkekoret, og fra hun var 13 år, ar-
bejdede hun i den lokale bagerbutik og 
begyndte selv at tjene penge. To af de 
grundlæggende værdier i familien var,  
at man skulle passe sine ting, og at man 
skulle opføre sig ordentligt. 

”Min far er en af dem, der aldrig har 
haft en sygedag, og jeg voksede op med, 
at hvis man startede på noget, så fort-
satte man mindst sæsonen ud. Man  
kvittede ikke bare. Og så er jeg vokset  
op med, at man tager sig af hinanden.  
Jeg kommer fra en familie, som altid har  
haft åbne døre, hvor man har besøgt sine 
gamle og holdt øje med dem, der ikke 
havde det så godt. Det var ikke frelst på 
nogen måde. Men vi gjorde en dyd ud  
af at have øje for hinanden.”

Da Marianne Benzon senere kom i 
gymnasiet, fik hun et ekstra job på et  
behandlingshjem for handicappede.  
Det var hun særligt glad for. Hun over-
vejede lidt at blive enten ingeniør og 
tandlæge, men gjorde sig egentlig ikke 
specielt mange tanker om, hvad der 
skulle ske fremadrettet. 

”Åh, hvad drømte jeg om? Jeg havde 
okay nemt ved skolen, men syntes også, 
der var mange andre ting, der var rigtig, 
rigtig interessante på det tidspunkt,” siger 
hun og griner: ”Jeg har nok aldrig været 
sådan en, der har planlagt mit liv særlig 
meget. Det, tror jeg, er meget kendeteg-
nende faktisk. Jeg tror altid, jeg har været 
ret god til at være lige der, hvor jeg var.”

Med studenterhuen på hovedet ryk-
kede størstedelen af klassen til Køben-
havn for at læse videre. Så gjorde Mari-
anne Benzon det samme. Og da en af 
hendes gode veninder ville søge ind på 
Hvidovre Sygeplejeskole, tænkte hun: 
Hvorfor ikke?

”Så blev jeg optaget, og så måtte det  
jo være det. Det har jeg ikke fortrudt en 
eneste gang.”

Den bedste udgave af sig selv
Hver morgen når Marianne Benzon mø-
der ind på Børnecancerfonden, sørger 
hun for at gå en omgang, hvor hun får 
sagt ordentligt ’godmorgen’ til hver en-
kelt ansat. Hun har på forhånd afsat tid 
til det i sin kalender.

”Det er en lille ting, men det giver bare 
en større forståelse, hvis man får set hin-

anden i øjnene. Så man ikke er bange for 
at spørge: ’Har du det okay?’ Eller er 
bange for selv at sige: ’I dag skal du nok 
ikke lige regne med mig, for jeg har sim-
pelthen sovet dårligt’, eller hvad ved jeg. 
Det kræver tid og grundighed at finde et 
fælles afsæt på en arbejdsplads,” siger 
Marianne Benzon og fortsætter:

”Det handler om at få skabt en kultur, 
hvor det er tilladt at sige til og fra. Man bru-
ger så mange timer på sin arbejdsplads. 
Hvis vi har meget travlt, og jeg fornemmer, 
at en af mine ansatte er påvirket, kan jeg 
godt finde på at sige: ’Det ser ud til, du 
trænger til en hjemmearbejdsdag, er det 
rigtigt set?’ Hvis man kender folk, kan man 
bedre imødekomme dem og skabe den 
gode relation og det gode team.”

Når Marianne Benzon beskriver sig 
selv som en blødere type, er det, fordi 
hun har netop den tilgang til ledelse. 
Men hun mener også grundlæggende, 
den er essentiel i en stilling som hendes.

”Når man arbejder med alvorligt syge 
børn, er det en vigtig del af ledelsesop-
gaven at have fokus på, hvordan ens an-
satte har det. For det kan ikke undgås,  
at man bliver berørt. Der er ikke en her, 
der ikke bliver berørt fra tid til anden.  
Jeg har arbejdet med det her område  
rigtig længe, så det prøver jeg at være 
meget opmærksom på. Det er klart, at 
det ville være sværere, hvis vi var 100  
ansatte. Det kan lade sig gøre, fordi vi  
har den størrelse, vi har.”

For et par år siden oplevede Marianne 
Benzon, at et for stort arbejdspres med 
mange møder ud af huset betød, at hun 
mistede noget af det nærvær, hun ellers 
synes, er så vigtigt som leder. Hun fik 
simpelthen en følelse af ikke at slå til.

”Jeg formåede ikke at leve op til det, 
fordi der var for mange andre ting, jeg 
følte, jeg blev nødt til at tage mig af. Må-
ske glemte jeg lidt mine andre grundvær-
dier i den fase, og i det lange løb er det 
bare ikke særlig hensigtsmæssigt. Jeg kan 
huske, at jeg tænkte: ’Jeg er ikke det, jeg 
engang syntes, jeg var. Jeg er ikke den 
bedste udgave af mig selv.’”

I sidste ende konsulterede hun en eks-
pert i teambuilding, så det ikke blot blev 
hendes eget, men de ansattes fælles pro-
jekt at afdække, hvilke værdier der er vig-
tige i Børnecancerfonden.

Det var under specialet i pædiatri på 

Sygeplejerskeskolen i 1984, at Marianne 
Benzon første gang stiftede bekendtskab 
med området, da hun kom i seks ugers 
praktik på børnekræftafdelingen på Rigs-
hospitalet. Hun fandt sig hurtigt godt til-
pas i at være i noget, der var følelses-
mæssigt svært.

”Det her med, at det ikke kun var en 
patient, men faktisk en hel familie man 
skulle tage hånd om. Jeg kan huske, at jeg 
tænkte: ’Hold da op, tænk at jeg får lov til 
at være en del af deres liv, når det er al-
lersværest.’ Det var jeg privilegeret over 
dengang, og det er jeg stadig i dag.”

En positiv natur
Færdiguddannet fra Sygeplejerskeskolen 
fik hun ansættelse på Rigshospitalet. Side-
løbende studerede hun til ledelse på Mer-
konomuddannelsen. Da afdelingssygeple-
jersken og førsteassistenten tilfældigvis 
skulle på ferie sammen, manglede der no-
gen til at tage det formelle ansvar i nogle 
uger. Marianne Benzon stak lappen i vej-
ret, og siden er det gået slag i slag. På Rigs-
hospitalet endte hun med i årenes løb at 
besidde en række forskellige funktioner, 
både udviklings- og ledelsesstillinger.

”Engang imellem tænker jeg over, 
hvad det egentlig var, der gjorde udslaget 
for en lederkarriere. Jeg tror bare, at jeg 
altid har prøvet at være nærværende, hu-
sket at inddrage andre, og i det hele taget 
bare opført mig ordentligt. Jeg har nok 
en også positiv natur, der gør det nem-
mere at være chef. For hvis man går og 
bærer nag over dagligdagens uundgåelige 
små konfrontationer, kan det hurtigt 
blive langt mere kompliceret.”

I 2002 blev Marianne Benzon tippet 
om, at der skulle åbne et Ronald McDo-
nald Hus i Danmark. Hun var klar til at 
prøve noget nyt og startede som nyslået 
leder, før huset overhovedet var bygget 
endnu. Der stod blot fire betonpæle, og så 
blev det hendes opgave at være med til at 
definere, hvordan det skulle indrettes, og 
hvordan det overhovedet skulle fungere. 
Et Ronald McDonald Hus er et midlerti-
digt hjem for familier med et alvorligt sygt 
barn. På verdensplan er der 366 i 42 for-
skellige lande. Da det åbnede i København 
i 2002, lige ved siden af Rigshospitalet, 
blev det den første af sin slags i Danmark. 
Det kan huse 12 familier ad gangen.

Foruden Marianne Benzon var der én 
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fuldtidsansat. Ellers havde hun cirka 70 
frivillige med meget skiftende vagter. Det 
blev en af de store opgaver på hendes 
bord at rekruttere, fastholde og organi-
sere de frivillige kræfter.

”Det gjaldt om at gøre det interessant 
at bruge sin tid på. Frivillige skal nurses. 
Man kan ikke bare ansætte frivillige og så 
lade være med at gøre noget. De giver 
noget af det allerdyrebareste, nemlig de-
res fritid, fordi de synes, det er en god 
sag. Derfor har man som leder en rigtig 
vigtig rolle i at skabe noget indhold.” 

Seks år senere, i 2008, kontaktede Bør-
necancerfondens grundlægger, Henrik 
Hertz, Marianne Benzon med et jobtil-
bud. Fonden lever udelukkende af dona-
tioner som bruges på forskning, direkte 
støtte og tilbud til de påvirkede familier 
samt faglige møder og konferencer. I 
2008 var der blot en enkelt fuldtidsansat, 
en sekretariatschef, men Børnecancer-

fonden var vokset sig store nok til, at de 
kunne oprette en fuldtids direktørstil-
ling, og den mente Hertz, at Benzon var 
den helt rigtige til.

Det næste kapitel
I den første periode i Marianne Benzons 
nye job var der af gode grunde ikke så me-
get personaleledelse, for de var kun to i 
alt. I stedet handlede det om at kom me 
ud og repræsentere fonden, fortælle om 
børnekræftspecialet, tage i mod checks, 
besvare henvendelser, være med til at 
dele pengene ud igen, sikre de blev brugt 
på de rigtige projekter og holde kontak-
ten til de faglige miljøer. 

Når man er en velgørende organisa-
tion, kæmper man i bund og grund  
mod en masse andre gode formål at give 
penge til. Man skal derfor sørge for, at 
ens sponsorer fastholder interessen i lige 
netop ens eget projekt. i 2008 uddelte 

Børnecancerfonden 11,3 millioner kroner. 
I 2016 var tallet oppe på 50 millioner kro-
ner.

”Min hemmelighed, hvis man skal 
snakke om en sådan, er, at vi for det før-
ste er os uhyre bevidst, at vi har et stort 
ansvar for at passe godt på de penge, 
som andre mennesker donerer til os, og 
for det andet har samarbejdet med rigtig 
gode sponsorer, som vi har sørget for at 
investere tid og energi i. Team Rynkeby 
har været vores største sponsor i mange 
år, og når jeg cykler med dem til Paris i 
år, bliver det min ottende tur. Jeg gør det, 
fordi jeg synes, det er vigtigt at være der 
for dem, der arbejder så meget for os. 
Når man kender folk og engagerer sig i 
hinanden, bliver det mere end bare en 
vilkårlig sag.”

I takt med den øgede indtjening særligt 
de seneste år er det gået hurtigt på flere 
fronter. Fonden er vokset fra to til syv an-

Marianne Benzon  
kalder arbejdet med 
børn, der har kræft, for 
et ‘enten/eller-speciale’. 
Igennem sin karriere 
har hun mødt mange, 
der fandt det for svært 
at håndtere: ”Det kan 
godt være hårdt at 
være et sted med alvor-
ligt syge børn. Det gør 
jo et uslet teligt indtryk, 
når et barn måske skal 
dø. Enten kan man 
finde en plads til det i 
sin rygsæk, eller også 
kan man ikke. For jeg 
tror ikke, man glem-
mer”, siger hun.
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satte og har sat en række nye initiativer i 
søen så som rekreationsophold, samtale-
grupper og landstræf for de unge.

”Det betyder, at vi nu står et andet  
sted, for nu er vi virkelig afhængige af 
penge. Det kræver bare ledelse på et an-
det niveau. Indsamlingsmarkedet er rig-
tig stort i dag, og der er mange gode sa-
ger. Vi har ingen indflydelse på, hvis en 
af vores sponsorer pludselig siger, at nu 
er det på tide at give til noget andet end 
os. Vi er meget sårbare, fordi vi netop 
har sat så mange initiativer i gang. Derfor 
bliver vi nødt til at sikre os et udgangs-
punkt, hvor vi i højere grad selv kan 
styre, hvor mange penge der kommer 
ind, og hvor afgørelsen af budgettets 
størrelse ligger hos os.”

De er derfor i fuld gang med at lægge 
strategien for etableringen af et fundrai-
singteam. Det har været i støbeskeen i et 
par år og involveret eksterne partnere 
med særlig viden på området. Inden for 
det næste halve år vil der skulle ansættes 
fire nye til den del, så de pludselig bliver 
11 ansatte i alt. Når hele fundraisingen er 
implementeret og begynder at give or-
dentligt afkast, skal Børnecancerfonden 
gerne stå et sted, hvor fundamentet er 
sværere at ryste, og hvor de er langt min-
dre sår-bare over for, at eventuelle stor-
sponsorer forsvinder. 

Marianne Benzon kalder det både ”vir-
kelig, virkelig spændende … og en lille 
smule skræmmende.” For de næste par 
år bliver et nyt kapitel i Børnecancerfon-
dens historie, hvor de vil være nødt til at 

investere flere af pengene i selve organi-
sationen frem for på projekter.

”Vi vil opleve et par år, hvor vi ikke 
kan ligge på de kun fire procent i admini-
strative omkostninger, vi ellers har gjort 
stor ære i, for ellers kan vi ikke vækste, 
og vækst er nødvendigt for at kunne ud-
vikle sig. Det kan godt være, at vores 
nedskrevne formål siger, at vi skal give 
penge til forskning og direkte støtte til 
børn og deres familier, men vi ved, der 
er et meget større behov, og hvis vi skal 
imødekomme det, er vi nødt til at lave 
motoren, der kan skabe pengene.”

I den fase kommer Marianne Benzon 
som direktør på overarbejde på flere for-
skellige fronter, for de bliver nødt til at 
være meget klare i både deres priorite-
ring og eksterne kommunikation. 

”Den direkte støtte, vi har sat i gang til 
familierne, er rigtig svær at nedprioritere, 
for så skal vi lukke konkrete initiativer 
ned. Der, hvor man kan justere lige nu,  
er på forskningsdelen, så vi er nødt til at 
være endnu mere knivskarpe på, hvilke 
forskningsprojekter der får penge.”

Fyrtårn i horisonten
Selvom mange børn stadig oplever sen-
følger efter behandlingen, er det gået 
fremad på lige godt alle parametre inden 
for børnekræftområdet det seneste årti. 
Hos Børnecancerfonden er visionen, at 
der kommer en dag, hvor ingen børn dør 
af kræft. Marianne Benzon håber, at de 
kan få skabt det bedst mulige fundament 
for det ved at få genereret noget økonomi 

de næste år med gennemførslen af den 
nye strategi. I den kommende tid skal 
hun og resten af holdet arbejde på at 
sætte flere konkrete mål for fremtiden. 
Både mål for indtjening, arbejdet for fa-
milierne og for hvilken arbejdsplads, de 
selv ønsker internt. 

”Vi har ikke tidligere arbejdet særlig 
meget med mål, men det er klart, at i 
den kommende proces vil det være nød-
vendigt. Der kommer til at ske en masse, 
og vi bliver flere mennesker. Der er brug 
for, at man som leder er rigtig, rigtig me-
get på og hele tiden er opmærksom, for 
det skaber uanset hvad en masse usikker-
hed. Jo flere vi bliver, jo mere har vi brug 
for at have det der fyrtårn, der står der-
ude i horisonten, som vi kan pejle efter, 
så vi ikke går i hver sin retning.”

For at illustrere, hvordan Marianne Ben-
zon ser de kommende år, viser hun med 
sin hånd en kurve i luften, der først stiger, 
derefter flader ud, før den, forhåbentlig, 
om et par år skulle stryge til vejrs igen.

”Det er klart, at på den ene side må det 
gerne gå hurtigt. Men på den anden side 
bliver vi også nødt til realistisk at sige, at 
det tager tid at bygge sådan noget op. Jeg 
tror i hvert fald, der går et par år, før 
man kan se, at vi er på niveau med det, 
vi gør i dag,” siger hun og holder en kort 
pause. Så griner hun:

”Ja, man skulle være stoppet på toppen. 
Men så må vi jo bare sørge for at komme 
endnu mere på toppen snart igen.” 

Anders Ryehauge er freelancejournalist

De er syv ansatte i Børnecancer-
fonden. Fondens primære formål 
er at støtte forskningsprojekter 
samt direkte støtte til kræftsyge 
børn og deres familier gennem 
diverse initiativer. I 2016 ud-
delte fonden 50 millioner kroner, 
hvilket er det højeste beløb siden 
stiftelsen i 1995. Som direktør 
står Marianne Benzon Nielsen 
for den daglige drift i Børnecan-
cerfonden. Men der sidder også 
en bestyrelse over hende, der 
skal involveres i tilfælde af større 
investeringer – eksempelvis den 
nye fundraisingstrategi.

16 plenum – maj 2018

interview





 110 repræsentanter fra for-
eningens lokale foreninger og særlige  
ledergrupper var i slutningen af marts 
samlet på konferencestedet HUSET lidt 
uden for Middelfart. Det var det årlige  
repræsentantskabsmøde, der trak folk  
til – i en ellers både travl og turbulent tid  
med en OK’18 storkonflikt på vej.

Foreningens sekretariat var også til 
stede. Som dirigent blev valgt John Vagn 
Nielsen, politisk sekretær i Finansforbun-
det. Han kunne konstatere, at mødet både 
var lovligt varslet og indkaldt, og at for-
samlingen var beslutningsdygtig. 

Styring æder tiden op 
Claus Hjortdal kaldte det forløbne år for 
et usædvanligt år. Med et fortsat usæd-
vanligt stort pres på ledelse og på folke-

skolen med mange nye krav og nye for-
mer for styring i form af belønnings puljer 
og strafordninger. Det er også en usæd-
vanlig overenskomstsituation, hvor det 
er første gang, at de offentligt ansatte i et 
så stort et antal har valgt at stå sammen 
over for de krav, der stilles fra arbejds-
giverne.

Når skolelederne er med i OK’18 kon-
flikten er det særligt fordi, at foreningen 
ikke anser det udspil, der er til lønstig-
ninger, for rimeligt. Skolelederne knokler 
og kan heller ikke acceptere det, der kan 
risikere at blive en reallønsnedgang i en 
tid med rekordbeskæftigelse og solid 
samfundsøkonomi. 

”Vi ser i vores nye, store undersøgelse 
af løn- og arbejdsvilkår blandt vores med-
lemmer, at skolelederne bruger for me-

SKOLELEDERFORENINGEN HAR HOLDT ORDINÆRT REPRÆSENTANT

SKABSMØDE MED DRØFTELSE AF FORENINGENS POLITIK OG INDSATSER. 

I ÅR VAR DER VALG TIL FORMANDSKAB OG HB. OVERENSKOMST

SITUATIONEN VAR OGSÅ OPPE AT VENDE … 

Af Malene Lieberknecht og Michael Diepeveen  • Foto Foto Hung Tien Vu 

VI SKAL UD AF 
DOKUMENTATIONSHELVEDET
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get tid på at styre, administrere og admi-
nistrere frem for at løse kerneopgaven: 
At flere børn skal lære mere - ved bl.a. at 
lederne skulle være tættere på undervis-
ningen. Folkeskolen er generelt også 
presset på økonomi og af masser af nye 
opgaver”, sagde formanden.

”Skolereformen fylder, men hvor længe 
skal vi blive ved med at kalde det en re-
form?”, spurgte Claus Hjortdal: ”Den er jo 
hverdag, og vi er nået langt på mange om-
råder, men reformen er også udfordret af 
en ujævne politiske signaler, hvilket giver 
usikkerhed på skolerne. Så vi bliver nødt 
til at spørge politikerne: Vil I det her eller 
ikke? Og er der ikke råd: Så reducér kra-
vene eller reducér skoledagen”.

Han pegede på, at der allerede er sket 
store effektiviseringer, bl.a. er der er sket 

en markant reduktion i antallet af ledere 
og lærere. Presset sætter folkeskolen i en 
situation, hvor der sker et fravalg til for-
del for fri- og privatskoler. Det kan folke-
skolen ikke holde til, og der er derfor be-
hov for en positiv politisk prioritering af 
folkeskolen – ja, af de offentlige servicetil-
bud som helhed. 

Skolereformen skal for alvor evalueres 
i 2020, og inden for et år afholdes der 
folketingsvalg. Sådan er de store træde-
sten lagt – hvor vi også som skoleleder-
forening skal gå ud med vores visioner  
og bud på, hvordan vi fortsat har en le-
vedygtig og stærk folkeskole i Danmark.

Uddannelse, kommission mv.
En ny grunduddannelse af skoleledere er 
på vej – det har den været længe. Men 

der er stadig uenighed om, hvad der ve-
jer tungest – skal tyngden ligge på gene-
ralistsiden, eller bliver det en lederud-
dannelse med et lederfokus tættere på 
virkeligheden og de praksisrettetede le-
delsesudfordringer i skolen. Det sidste  
vil foreningen fortsat argumentere for,  
alt hvad den kan.

Ledelseskommissionen, der venter 
med at komme med deres anbefalinger 
til efter OK’18-konflikten, har foreningen 
været inddraget i. Kommissionens forelø-
bige vurderinger ligger ikke langt fra for-
eningens. De offentlige ledere er presset 
af opgaver, og der er sparet for mange le-
dere væk. Omvendt har kommissionen 
søgt at angribe MED-systemet, hvilket 
foreningen mener skal bevares. 

Foreningen søger på alle planer at va-

Big is beautiful? 
Formanden kom i 
sin beretning også 
ind på samarbejdet 
i LC-systemet og 
med lederne i FTF, 
der står over for en 
fusion med LO.
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retage skoleledernes interesser. I forhold 
til en stram økonomi, større krav, færre 
ressourcer, men også de mange ændrin-
ger, der kommer med ghetto-udspil, æn-
dring af 10. klasserne, prøvebekendtgø-
relse, understøttende undervisning, § 16 
b, mobning, notatpligt, fravær, overgang 
til erhvervsud dannelser og ungdomsud-
dannelse osv.

”Vi har løbende møder med de uddan-
nelsespolitiske ordførere. Og jeg er for 
nylig kommet hjem fra KL-topmøde, 
hvor mange toppolitikere, departements-
chefer m.fl. gerne vil drøfte folkeskole 
med netop os. Så jeg vil mene det er ty-
deligt, at vi er gået fra at være en interes-
seorganisation til at være en meget mar-
kant fagforening/lederforening”, som  
der er en stor interesse og respekt for”, 
sagde formanden.

Med de sociale medier søger foreningen 
at nå politikere og beslutningstagere – og 
dermed vores egne medlemmer. Der skal 
ikke meget til. Bare en hurtigt lavet hånd-

En moderne forening? 
Nytænkning, refleksion 
og samskabelse lokalt-
centralt er nogle af 
nøgleordene for næstfor-
mand Dorte Andreas.
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holdt video om den tilspidsede OK’18-kon-
flikt fik næsten lige så hurtigt 9.000 vis-
ninger. Det har gennemslagskraft. Dertil 
kommer indlæg, kronikker, TV og radio. 
Målet er indflydelse, vejen går over synlig-
hed, aktualitet og proaktivitet.

”Det kræver, at vi tør stille os op og  
tage ansvar, men også at vi tør gå op mod 
parterne fra forskellige områder og være 
klar i mælet – ved vidende at vi ikke er  
en stor forening”, opsummerede Claus 
Hjortdal. Han nævnte i den forbindelse 
også projektet ”Folkeskolen. Vores. Hele 
Livet”, hvor foreningen arbejder på at 
samle og ikke konfrontere parterne.  
Også den vej er der klart behov for at gå. 

Sammenhængskraften er afgørende. 
Formanden pegede på, at foreningen i  
det forløbne år har fortsat linjen med at 
være mere tæt-på foreningens lokale led 
og medlemmer. Ved at bruge den nye vil-
kårsundersøgelse til at bedre skoleleder-
nes vilkår lokalt. Og ved at understøtte 
netværkssamarbejder for ledere skoler 

med særlige udfordringer, nye og unge  
ledere, mellemledere. 

Tætte forbindelser 
Efter aflæggelsen af den mundtlige beret-
ning skulle den godkendes af repræsen-
tantskabet sammen med den skriftlige 
beret ning, der var udsendt i forbindelse 
med mødets indkaldelse. Men traditionen 
tro ikke uden først, at forsamlingen havde 
mulighed for at kommentere og stille 
spørgsmål.

Der var bl.a. spørgsmål til ’gummipara-
graffen’ § 16 b: Skal vi være de sidste, der 
holder fast i skoledagens længde – hvad  
er egentlig foreningens politik? Claus 
Hjortdal fastslog, at foreningen dybest set 
fortsat står bag hele reformen, men at det 
også er nødvendigt at pege på, at økono-
mien ofte ikke rækker, hvilket er et pro-
blem på skolerne. Så er der ikke råd, bli-
ver det svært at holde fast. 

”Men selv om man godt kan føle sig 
som den sidste mohikaner, så må Skole-

Brian Brodersen (Guldborgsund-Lolland) er udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske. 
Tak for et godt arbejde!

N Y  H OV E D B E S T Y R E L S E
I valgperioden for de næste to år har Skoleleder foreningens 

hovedbestyrelse følgende medlemmer:

Claus Hjortdal
formand 
–  morsø –

Dan Gert  
Christensen

–  nordfyn –

Dorte Andreas
næ stformand 

–  odense –

Peter  
Hansen 

–  rebild –

Lene Burchardt  
Jensen 

–  aalborg –

Torben Møller  
Nielsen 

–  næ st ved –

Peter  
Nellemann 

–  randers –

Lars  
Aaberg 

–  københavn –

REGNSKAB, YDELSER MV.

En række faktuelle forhold skal på 
plads, når man driver forening, hvilket 
næstformand Dorte Andreas havde til 
opgave at lægge frem til orientering og 
til repræsentantskabets godkendelse. 
Først regnskabet for 2017, resultatop-
gørelse og balance samt en særlig 
regnskabsspecifikation af årsmødet.
 
Regnskabet udviser et underskud på 
ca. 1,8 mio. kr., men reelt er resultatet 
positivt, da der i forbindelse med salg 
af Snaregade til Særlig Fond er en 
værdiregulering – en teknikalitet, som 
trækker ned, forklarede næstforman-
den. Foreningens har en solid likvidi-
tet, medlemstallet er pt. lidt stigende, 
og årsmøde 2017 gav et pænt over-
skud. På den baggrund blev regnskab 
2017 godkendt enstemmigt.
 
Der er fokus på at bruge akutmid-
lerne mere målrettet til kurser for le-
der-TR, udvikle de tværkommunale 
netværk og andre aktiviteter inden for 
rammen – her opfordres man lokalt til 
at byde ind med udviklingsforslag. 
 
Dorte Andreas orienterede om bud-
gettet for 2019, der kalkulerer med et 
mindre overskud, samt fremlagde en 
budgetskitse for 2018-22, der selvføl-
gelig på over tid er forbundet med 
usikkerhed om fx medlemsudviklin-
gen – men som også kan påvirkes po-
sitivt af øget indtægtsdækket virk-
somhed, hvilket foreningen allerede 
har gang i med flere projekter. Repræ-
sentantskabet tog orienteringen til 
efterretning.
 
Dernæst skulle der fastsættes ydel-
ser til formandskab og hovedbesty-
relsesmedlemmer ud fra de rammer, 
som blev besluttet på et ekstraordi-
nært repræsentantskabsmøde 1. no-
vember 2017 – igen som følge af en 
ændret praksis i kommunerne for fri-
køb. Dette blev godkendt.
 
Det samme blev fastlæggelsen af mid-
ler til lokalafdelingerne - med en be-
mærkning om, at man skal huske at 
bruge pengene, da de ryger retur til 
hovedforeningens kasse, hvis ufor-
brugte midler summer op. Fx kan de 
bringes i spil, når nye medlemmer skal 
bydes velkommen … Midlerne til lokalt 
arbejde består af et grundbeløb på 
9.000 kr. pr. faglig klub/lokal for-
ening samt 535 kr. pr. medlem. 

Endeligt blev kontingentet for 2019 
besluttet fastholdt uændret på 612 kr. 
for almindeligt betalende medlemmer, 
hvor de 157 kr. vedrører medlemskabet 
af DLF/LC, FTF, Forhandlingsfælles-
skabet m.m. Se mere på hjemmesiden 
om særlige kontingentforhold. 
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lederforeningen holde fast i den lange 
skoledag, der er grundlaget for den varie-
rede skoledag”, lød det fra en repræsen-
tant. Så det er altså et både-og synes sta-
tus på det område at være pt.

Der blev også talt om ledelsesrekrutte-
ring – om foreningen kunne gøre mere 
for at nurse og inspirere ledelsestalenter 
med flyers, videoer o. lign. Eller som fx 
Teach First gør med lærerne rekruttere 
akademikere og andre talenter ind i fol-
keskolen. Det replicerede formanden  
positivt på og tilføjede, at job-swop med 
lærere og ledere fra gymnasier og univer-
siteter måske også kunne være muligt …

 Ros var der til foreningen for at være 
opsøgende, for at styrke de lokale net-
værk og øge forbindelsen til medlemmer 
og særlige ledergrupper. Den opbakning 
kan mærkes, lød det fra flere sider. For-
manden bekræftede, at det engagement 
fastholdes med næstformand Dorte An-
dreas i spidsen. Tanken er også at opgra-
dere netværksdannelsen med eksterne 
konsulenter og inspirationsmaterialer. 

Der var også ros til foreningen for at 
fået mere kant. Det har bestyrelsen også 
arbejdet med, så formandsskabet og spe-
cielt formanden er mere markant i udta-
lelser og forhandlinger. Det var Hjortdal 
glad for kunne mærkes: ”Det handler om 
at finde balance i at gå til kanten og stå 
ved, det man ved virker, og det man tror 
på, men også at bevare i sin troværdig-
hed”, sagde formanden. 

10. klasses problematikken blev berørt 
og her gav flere repræsentanter udtryk 
for bekymring for et aktuelt forslag om at 
knytte den til erhvervsuddannelsen. For-
eningens politik er imidlertid fortsat klar: 
10. klasse hører hjemme i et ubrudt fol-

keskoleforløb. Det har formanden også 
udtalt offentligt. 

Der blev også drøftet bagsiden ved so-
ciale medier, hvor skoler og ledere bliver 
hængt ud på især Facebook. Formanden 
tilkendegav, at foreningen vil tage proble-
matikken op med bl.a. KL. Læs i øvrigt 
artiklen om, hvordan man kan forholde 
sig i sådanne situationer i Plenum 6-17,  
s. 40 ff.

Der blev naturligt nok også kommente-
ret på OK’18 konflikten, herunder at den 
kan skabe en kløft mellem øverste ledere 
og mellemledere og true sammenhængs-
kraften i foreningen. Det medgav Claus 
Hjortdal, idet han henviste til at det på 
andre offentlige områder også er sådan, 
og at man må forholde sig til dette. OK’18-
situationen blev særskilt drøftet på et for-
mandsmøde samme dag. 

Den skriftlige og mundtlige beretning 
skulle godkendes samlet, og det blev de – 
enstemmigt. Den skriftlige beretning, 
som giver et kort indblik i, hvad forenin-
gen har beskæftiget sig med siden sidste 
repræsentantskabsmøde, ligger på hjem-
mesiden.

Valg og genvalg
Dette års repræsentantskabsmøde bød 
på genvalg af Claus Hjortdal som for-
mand og Dorte Andreas som næstfor-
mand samt valg af seks medlemmer af 
hovedbestyrelsen, hvoraf de fem blev 
genvalgt og et nyt medlem er indtrådt.

Alle erhvervsaktive medlemmer af for-
eningen er berettiget til at stille op til 
valg. I år har kandidaterne haft et tilbud 
om at få deres skriftlige valgoplæg præ-
stenteret i medlemsbladet samt på for-
eningens hjemmeside og i nyhedsbrev,  

FORMANDSMØDE

Efter det ordinære repræsentant-
skabsmøde var der – med stort set 
samme deltagere, nemlig foreningens 
lokale formænd, men her uden formel 
beslutningskompetence – afholdt for-
mandsmøde med særligt fokus på 
OK’18, der på det tidspunkt nærmede 
sig en afgørelse: Forlig eller forlis?

Når Skolelederforeningen er med i 
frontlinjen, handler det primært om 
løn- og arbejdsvilkår i det offentlige, 
og at skolelederne ikke mener, at  
lønnen matcher det arbejde, de har. 
Foreningen har den klare holdning,  
at vores løn skal være højere, og i det 
mindste følge de løn- og prisudviklin-
ger, der ventes de næste tre år. 

I skrivende stund var det situationen 
præget af partipolitiske indblandinger 
og skænderi for åbent tæppe. Og hvor 
er skolelederne i alt dette, særligt de 
ca. 250 medlemmer fra de ti kommu-
ner, der er udtaget til strejke? Lock-
outen i 2013 er heller ikke glemt for  
lederne, og det vækker følelser.

Problematikken, at det kun er mellem-
ledere – og heraf kun et fåtal på 10 % – 
der er udtaget til strejke, mens skole-
ledere på KL’s område ikke bliver 
lock outet, blev vendt. Der har været 
særskilte møder med de lokalforenin-
ger, hvis medlemmer er berørt, og det 
vil der blive igen, herunder hvad der vil 
ske, når kommunerne stopper lønnen, 
og hvad der sker, når man igen er til-
bage på arbejde. 

Der var mange spørgsmål fra repræ-
sentanterne om opgaveløsningen un-
der konflikten. Om konfliktlån og støt-
tekontingent. Og det blev klart efter -
spurgt, at foreningen støtter de lokal-
foreninger og medlemmer, der bliver 
berørt. Især de, der bliver berørt di-
rekte af konflikten. Men også alle de, 
der indirekte bliver det.

På mødet blev der givet tilsagn om, at 
foreningen stiller op, arrangerer regio-
nale møder, lige som der kan blive tale 
om at afholde et ekstraordinært re-
præsentantskabsmøde, alt efter ud-
viklingen. Der var enighed om at stå 
sammen, bakke strejkeramte kolleger 
op og være synlige i forbindelse med 
strejken/lockouten. 

På hjemmesiden, via nyhedsbreve og 
Facebook forsøger foreningen løbende 
at orientere så godt som muligt. Det 
blev understreget, at man til enhver  
tid kan kontakte foreningen med de 
mange spørgsmål, der kan være i re-
lation til OK’18-situationen.
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ligesom de har haft mulighed for at få op-
taget en valgvideo. Valgoplæg og valgvi-
deoer ligger på hjemmesiden.

Valget af formand og næstformand 
foregik uden dramatik, da Claus Hjort-
dal, og Dorte Andreas begge på forhånd 
havde tilkendegivet, at de genopstillede 
til deres poster, og at der ikke havde 
meldt sig alternative kandidater.

Claus Hjortdal sagde bl.a., at han fort-
sat vil arbejde på at skaffe foreningen 
maksimal indflydelse, samtidig med at 
det er vigtigt at sikre både øverste ledere 
og mellemledere ordentlige vilkår. Han 
blev genvalgt som formand for en treårig 
periode uden modkandidater og uden  
afstemning, men til gengæld med stor  
applaus. Tillykke til Claus Hjortdal!

Dorte Andreas gik for to år siden bl.a.  
til valg til posten som næstformand på at 
knytte de lokale og centrale niveauer i for-
eningen sammen. En linje, hun nu kan 
fortsætte, da også hun blev genvalgt som 
næstformand for tre år – og ligeledes med 
stor applaus. Tillykke til Dorte Andreas!

Til gengæld var der kamp om posterne 
som menigt medlem af hovedbestyrel-
sen. Fem af de nuværende seks hovedbe-
styrelsesmedlemmer havde på forhånd 
tilkendegivet, at de genopstillede. Og på 
selve mødet meldte yderligere tre deres 
kandidatur, så der var otte kandidater til 
seks pladser. 

Afviklingen af valget foregik ved skrift-
lig afstemning i henhold til forretningsor-
denen. Efter optælling kunne det konsta-

teres, at følgende seks kandidater har 
opnået valg til den nye hovedbestyrelse 
med en toårig valgperiode (i alfabetisk 
rækkefølge): Dan Gert Christensen, Peter 
Hansen, Lene Burchardt Jensen, Peter 
Nellemann, Torben Møller Nielsen (ny i 
HB) og Lars Aaberg. Tillykke til alle!

Som suppleanter til hovedbestyrelsen 
blev valgt: Marianne Kipker (1, suppl.) og 
Marian Dybdahl Malling (2. suppl.). Som 
kritiske revisorer blev valgt: Peter Vinkel 
og Svend Faurholt. Og som revisorsup-
pleant: Torben Vorstrup. Alle for to år. 
Også tillykke til dem! 

Malene Lieberknecht er journalist  

og Michael Diepeveen er redaktør

 

Foreningens øverste 
myndighed – repræ-
sentantskabet - drøfter 
vilkår og politik, tjekker 
at kassen stemmer, og 
at det, der bliver sagt, 
også bliver gjort.
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Waterlogic drikkevandskøler
- et vigtigt værktøj til en sundere livsstil.

Færre sygedage

Mere produktiv

Vandet bliver 
lettere tilgængelig

Mindre stress

Skån miljøet

Hvorfor er der behov for 
drikkevandskølere på skolerne?

-Det bliver mere fristende at drikke vand.
-Vandet bliver lettere tilgængelig.
-Reducerer behovet for sukkerholdige drikke.
-Vandet er rent,koldt & frisk.

Hvad gør en Waterlogic 
drikkevandskøler for jer?

Tænk grønt, tænk Waterlogic
drikkevandskølere
1 liter vand tappet fra den danske hane giver 
op til 2000 gange mindre CO2 fremfor 1 liter 
fl askevand. CO2-udslippet fra 1 liter kildevand 
(købt på 2 halvliters vandfl asker) svarer til 
CO2-udslippet fra at køre 1 km i en bil.

CO2 udslippet fra det danske forbrug 
af fl askevand (inkl. produktion af 
plastikemballagen) er over 25 millioner kilo. 
Det svarer til at alle Danmarks 2,3 mio. biler 
kørte 94 km hver dag.

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.

Drikkevandskølere tilpasset til
skoler og SFO

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
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NÅR ARBEJDSLIVET 

GØR ONDT

 Lange arbejdsdage, en bred 
variation af opgaver og høj intensitet. Det 
kan være vilkårene som leder eller mel-
lemleder i folkeskolen. Oplever du, at dit 
daglige arbejde ikke er til at overskue og 
presser dit psykiske velbefindende, er 
der hjælp at hente.

Som medlem af Skolelederforeningen 
kan du få hjælp og rådgivning ved alle 
problemstillinger omkring det psykiske 
arbejdsmiljø – lige fra udfordringer med 
den øvrige ledelse, kolleger, elever og 
forældre til en følelse af stress eller ud-
brændthed. Det kan også være, du går 
igennem en tid med højt arbejdspres el-
ler er blevet udsat for trusler eller inter-
netchikane.

Via Danmarks Lærerforening kan skole-
ledere få en rådgivende samtale samt 
eventuelt en videre henvisning til fire sam-

taler hos en af de psykologer, som Skole-
lederforeningen samarbejder med via DLF.

Rådgivningen i DLF har tilknyttet ca. 
45 psykologer eller psykoterapeuter for-
delt i landet, som har branchekendskab, 
og som skal kunne tilbyde en tid inden 
for 14 dage.

Hvordan kommer du videre?
Når et medlem henvender sig, får han  
eller hun tilbudt en indledende samtale 
med en konsulent, som tilbyder en per-
spektiverende telefonisk samtale. I løbet 
af en time kommer man rundt om situa-
tionen. Hvad er gået forud? Hvordan er 
situationen opstået, og hvordan har ved-
kommende forsøgt at løse det? 

Lars Lidsmoes er autoriseret psykolog 
og en af de fire centralt ansatte i ordnin-
gen. Han forklarer, at samtalen er et til-

bud om hjælp til at belyse situationen fra 
flere vinkler.

”Vi vil typisk stille en række spørgsmål 
dels for at komme hele vejen rundt om si-
tuationen og dels for at finde ud af, om vi 
skal henvise videre til psykolog. Vi vil 
spørge ind til, hvem medlemmet har søgt 
råd og vejledning hos, hvilke øvrige res-
sourcer der er omkring personen, og 
hvilke løsningsmuligheder andre har peget 
på. Vi vil også give råd om, hvor han eller 
hun kan hente yderligere støtte. Det kan 
være hos konsulenterne i Skolelederfor-
eningen, hos kolleger, i forvaltningen eller 
måske i netværk uden for arbejdspladsen.”

Arbejdspres, krav og  
konflikter presser 
Samtalen skal også sikre det bedste mu-
lige match, hvis der er behov for samtaler 

SOM MEDLEM AF SKOLELEDERFORENINGEN KAN DU FÅ GRATIS 

RÅDGIVNING, HVIS DU OPLEVER UDFORDRINGER MED DET PSYKISKE 

ARBEJDSMILJØ. DET BENYTTER CA. 30 MEDLEMMER SIG AF ÅRLIGT. 

Af Malene Lieberknecht  •  Foto Ritzau
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Rådgivningen er en håndsrækning  
til at løse nogle problemstillinger  

omkring en svær arbejdssituation”
Lars Lidsmoes, konsulent i DLF

hos en psykolog – hvilket er tilfældet for 
langt de fleste ledere, som henvender sig.

”En typisk problemstilling, vi hører 
om, er det krydspres, mange ledere i fol-
keskolen står i, hvor der i dag er mange 
krav fra både forældre, lærere, elever og 
forvaltning. Hvis forventningerne står i 
kontrast til de reelle ressourcer, kan man 
som leder blive presset”, fortæller Lars 
Lidsmoes.

Ydermere går de høje krav måske hånd 
i hånd med et meget stort arbejdspres.

”Vi hører om ugentlige arbejdstider på 
op til 60 timer og meget høj intensitet 
uden pauser. Opstår der i den situation 
konflikter, for eksempel hvis en forældre-
klage sendes direkte til borgmesteren, 
kan det være enormt opslidende for den 
enkelte leder. Høje forventninger, kon-
flikter og stort arbejdspres er en kombi-
nation, der kan slide hårdt på den en-
kelte,” siger Lars Lidsmoes.

Ledere henvender sig sent
Lars Lidsmoes har en klar opfordring til 
Skolelederforeningens medlemmer: ”Lad 
være med at vente med at kontakte os, til 
du er gået ned med stress. Kontakt os, in-
den det går helt galt.

I rådgivningen oplever de, at henven-
delser fra ledere og mellemledere kom-
mer meget sent. Og i nogle tilfælde også 
for sent. Nogle er allerede der, hvor de 
overvejer at sige deres job op eller hvor, 
der er indledt en sag om afsked.

Det kan ifølge Lars Lidsmoes skyldes, 
at man i forløbet har søgt hjælp og råd-
givning andre steder. Men det kan også 
skyldes, at vedkommende er i en så pres-
set situation, at han eller hun har udvik-
let en form for tunnelsyn i forhold til sin 
egen problematik og arbejdsopgaver.

”I en stresssituation kan man have en 
tendens til at tænke, at ’jeg skal bare lige 
forbi næste weekend eller forbi ferie, så 
går det sikkert bedre’. Når man er stres-
set, er det svært at tænke kreativt og finde 
løsninger til at håndtere situationen. I ste-
det forsøger man at arbejde sig ud af pro-
blemerne. Det ser vi hos en del ledere.”

Brug rådgivning som coaching
Oplever man de klassiske tegn på begyn-
dende stress dårlig søvn, indre uro, ho-
vedpine, forhøjet blodtryk, manglende 
appetit, irritabilitet og/eller at man er be-
gyndt at isolere sig, er det på høje tid at 
søge rådgivning, lyder beskeden:

”Jo længere du venter, des mere alvor-
lig kan situationen udvikle sig, og det vil 
typisk tage længere tid for dig at komme 
på fode igen. Det er langt bedre at kon-
takte os tidligere i forløbet, hvor du kan 
bruge vores rådgivning som en form for 
coaching, og du hurtigt kan komme vi-
dere. Venter du for længe, kan situation 
udvikle sig så alvorligt, at det kan give va-
rige skader.” 

Malene Lieberknecht er journalist

FAKTA OM ORDNINGEN 

•  Det er gratis at søge rådgivning  
i DLF samt for de fire eventuelle 
psykolog samtaler. 

•  Konsulenterne har ubetinget tavs-
hedspligt om dine personlige for-
hold. 

•  Du kan kontakte ordningen i Læ-
rerforeningen direkte eller få kon-
takt via Skolelederforeningens 
konsulenter i enheden for Med-
lemsrådgivning og Forhandling. 

•  DLF træffes på telefon 33 11 30 
88 fra kl 9-15.30, fredag fra kl 
9-14.30. Rådgivningstiderne ligger 
som udgangspunkt mellem kl. 8 
og 17. Fredag mellem kl 8 og 16. 

 

BEDRE TRIVSEL FOR  
DIG SOM LEDER

•  Hold pauser. Din hjerne har brug 
for restitution. Som leder er man 
ofte hyperopmærksom, multita-
sker, må ofte skifte fokus og har 
mange bolde i luften på en gang. 
Bryd tilstanden med pauser, fx 
med en gåtur. 

•  Hold effektive møder. Møder er  
en tidsrøver, hvis mødets formål 
og output ikke er klart. Sørg for,  
at alle deltagere ved, hvad mødet 
handler om, og hvad I er blevet 
enige om. 

•  Uddeleger opgaver. Nogle opgaver 
dræner dig for energi, mens andre 
giver dig energi. Prioritér dine op-
gaver, og overvej om du kan give 
nogle af opgaverne fra dig? 

•  Tal om det. Det er stadig et tabu, 
at man kan føle sig stresset af sit 
arbejde. Brug dit ledelsesteam,  
eller find et netværk uden for sko-
len, hvor du kan læsse af og få 
indblik i, hvordan andre tackler 
det. Et netværk, som kender dig 
godt, vil kunne råde dig i en van-
skelig situation. 

•  Hold fri og læg din smartphone 
væk. Giv dig selv lov til ikke at 
tjekke mails og beskeder efter ar-
bejdstid. Din arbejdsdag kan blive 
meget lang, hvis du er tilgængelig 
fra tidlig morgen til sen aften.

 
Kilde: Lars Lidsmoes, konsulent i DLF,  

autoriseret psykolog
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NOTER

Antallet af skoleskyderier i USA er steget de 
seneste år. Der har været næsten 300 skole-
skyderier siden 2013, svarende til i gennemsnit 
et skyderi om ugen. Helt horribelt.

Skyderierne er ofte kendetegnet ved mentalt 
ustabile gerningsmænd, og/eller der ligger en 
konfrontation bag, hvor gerningsmanden føler 
sig uretfærdigt behandlet og ønsker hævn.

En stor del af de våben, der bliver brugt i skole-
skyderier, kommer fra gerningsmandens eget 
hjem. Mange børn har adgang til våben i hjem-
met, som ikke er låst ordentligt væk.

For nylig blev USA igen ramt af et skoleskyderi. 
Denne gang blev 17 elever dræbt, hvilket har 
fået protesterne mod landets liberale våben-
lovgivning til at blusse op. 

I Florida, hvor skoleskyderiet fandt sted, har 
man strammet lovgivningen, så man nu skal 
være 21 år for at købe skydevåben i staten.

Men generelt er det let at købe eller på anden 
vis skaffe sig våben af også meget stærk kali-
ber som fx den semiautomatiske AR-15-riffel, 
gerningsmanden benyttede i Florida.

På nationalt niveau har præsident Trump ikke 
umiddelbart planer om at ændre minimumsal-
deren på 18 år for køb af skydevåben, men vil 
dog stramme baggrundstjekket ved køb.

Mange skoler holder øvelser, så elever og  
ansatte ved, hvad de skal gøre ved et skole-
skyderi, og pt. er dette påkrævet i 19 stater.

Som noget nyt vil Trump åbne for våbentræ-
ning til lærere i USA, og et lovforslag er på  
vej om at kunne bevæbne lærerne, så de kan 
standse en gerningsmand …

FATTIGDOM
Et enkelt år i fattigdom som barn kan få lang-
sigtede konsekvenser. Det konkluderer et nyt 

dansk studie fra Aarhus Universitet.

Det har særlig stor effekt, hvis fattigdommen 
rammer børn i 13-15 årsalderen. Her fører et 
enkelt år i fattigdom til gennemsnitlig 12 % 

lavere erhvervsindkomst som voksen.

PORTRÆT
Fagbladet Folkeskolen har bragt et portræt af 
Claus Hjortdal – skoleledernes formand gen-
nem nu fire år og genvalgt for yderligere tre 

år, foruden seks år som næstformand.

Her kommer man lidt bag om den professio-
nelle facade og ind til mennesket. Konkur-
rencemennesket, der helst vil være på vin-
derholdet og som gerne sprede budskabet: 

Du skal tro mere på dig selv, du skal tro mere 
på det potentiale, du har, og så skal du gå 

efter det …

Thyboen, der er mere til det gode danske  
håndtryk end for mange knus. Optimisten, 

der hellere taler sagen op end det modsatte. 
Og den selvstændige, der sætter pris på at 

ville og kunne tingene selv.

Læs portrættet på Folkeskolen.dk > 
Jeg er ikke en, andre skal bestemme over

Skolelederforeningen er skeptisk 
overfor Venstres forslag om at 
flytte de kommunale 10. kl. over  
til erhvervsskolerne.

”Alle elever skal have ret til frit valg 
af uddannelse, og med dette for-
slag kan man få indtryk af, at 10.  
kl. skal målrette eleverne til at 
søge en erhvervsuddannelse. Det 
er for smalt,” siger Claus Hjortdal.

Venstres forslag om at flytte de 
kommunale 10. kl. til erhvervssko-
lerne begrundes i, at kun 18,5 % af 
de unge sidste år søgte ind på en 
erhvervsskole, og at der dermed er 
langt til den politiske målsætning 
om 30 procent. 

Med forslaget håber Venstre, at 
flere unge vil vælge en erhvervs-
skole, fordi de får en tættere til-
knytning til den. Samtidig vil Ven-
stre forhindre, at 10. skoleår bliver 
et spildår, men Claus Hjortdal er 
ikke enig i, at 10. skoleår som ud-
gangspunkt er et spildår.

”Kun 30 % er uddannelsesparate, 
når de starter i en kommunal 10. kl. 
Men efter 10. kl. vælger ca. 50 % 
en EUD-uddannelse. Samtidig hæ-
ver 10. klasse karaktergennemsnit-
tet ganske fornuftigt,” siger skole-
ledernes formand, som ellers er 
enig i målet om, at flere skal vælge 
en erhvervsuddannelse.

Løsningen er snarere at lægge 10. 
kl. ud i campusmiljøet som et selv-
stændigt center, mener Hjortdal.

”Vi ved, at det giver gode resulta-
ter at have 10. kl. ind i et miljø med 
forskellige ungdomsuddannelser,” 
siger formanden, som også fast-
holder, at det bør være kommu-
nerne selv, der skal bestemme, 
hvor 10. klasserne skal ligge.

10.
KLASSE

BESVAR ILDEN

DIAGNOSER 
Hvor det i 2010 var 4 % af alle børn og 

unge, der havde fået en psykiatrisk diag-
nose som fx depression, angst, autisme, 
ADHD, inden de forlod skolen, så er det i 
dag 9 % af elever under 15 år, der har en 

diagnose.

Om der så er tale om, at man er blevet bedre 
til at spotte udfordringerne og dermed stille 
diagnoserne hurtigere og mere præcist, eller 
om der er tale om en bekymrende samfunds-

vikling, vides ikke helt.

Der kan være tale om begge dele. I hvert fald 
sætter den mere end fordobling af diagnoser 

til børn og unge, der er sket over de sidste 
7-8 år, kommuner, skoler og andre institutio-

ner under pres. 
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DIDAKTISK  
BØRSHANDEL

SKOLEFOLK TÆNKER ENS OG DERFOR UDVIKLER SKOLEN SIG IKKE. FOR 

AT KOMME VIDERE, SKAL ANDRE FAGGRUPPER OG AKTØRER SIDDE 

MED OMKRING BORDET. SÅDAN LYDER PRÆMISSEN FOR SKOLELEDER  

I SKANDERBORG KRISTIAN TOFT, SOM BRUGER DEN ÅBNE SKOLE TIL  

AT TILTRÆKKE INVESTORER OG AKADEMIKERE.

Af Aslak Gottlieb  •  Foto Frederik Maj

 Mølleskolen i Ry har slået  
dørene op for virksomheder som investo-
rer og for ansættelse af andre faggrupper 
end de pædagogisk uddannede. Det er 
nødvendigt for at skolen kommer på om-
drejningshøjde med det omkringliggende 
samfund, mener skolens relativt nyan-
satte leder, Kristian Toft. 

Han viser rundt på skolen, der i 2017 
blev landskendt i medierne for en volds-
sag blandt en gruppe af skolens elever. 
Eleverne er nu dømt, for efter skoletid at 
kaste en brandbombe på en anden elev.

 Som besøgende er det svært at fore-
stille sig den velorganiserede, klassiske 
skolebygning i stationsbyen Ry som arne-
stedet for den ekstreme episode. Sæd-
vanligt leben i frikvarteret og glade ansig-
ter præger stedet. Sagen afskrækkede da 

heller ikke Kristian Toft fra at søge stillin-
gen som skoleleder. Snarere var han til-
trukket af, at Mølleskolen er en af landets 
største skolematrikler med et deraf føl-
gende højt budget. Og at han i sit ansæt-
telsesforhold refererer direkte til sit poli-
tiske udvalg. Det skaber rammer for at 
udvikle skolen til en mere åben og tids-
svarende organisation, forklarer han.

”Vi tager en halv million ud af skolens 
budget de næste to år. Det kan jeg gøre, 
fordi jeg er ansat som kontraktholder.  
At vi er en stor skole, gør det naturligvis 
nemmere. Jeg har daglige pædagogiske 
ledere, som giver mig luft til at sætte ind 
på skolens strategiske udvikling for fuld 
styrke.”

Ifølge Kristian Toft er skolen som orga-
nisation ikke selv i stand til at udvikle sig 

MØLLESKOLEN 

Med sine omkring 1.000 elever  
er Mølleskolen i Ry en af landets 
største skolematrikler med elever 
fra 0.-9. klasse. 

Skolen ligger i Skanderborg Kom-
mune og optager udskolingselever 
fra tre oplandsskoler.

Alle klasser har en ugentlig tvær-
faglig dag under titlen Projektdag.

I begyndelsen af 2017 blev skolen 
landskendt i medierne efter en sag 
om fire elever, der nu er dømt for 
at have kastet en benzinbombe på 
en anden elev.

Kristian Toft kom som skoleleder 
til Mølleskolen 1. maj 2017 fra en 
stilling på Vestre Skole i Silkeborg.
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nævneværdigt. Særligt inden for naturfag 
og tekniske områder, slår undervisnin-
gen i fagene, som vi kender dem, ikke an. 
Det er ikke en kritik af medarbejderne, 
forsikrer han. Men et grundvilkår i et mo-
nokulturelt arbejdsmiljø som skolens:

”I 200 år har vi talt skoleudvikling, 
men med den samme faggruppe omkring 
bordet. Spørgsmålet er, om vi overhove-
det kan innovere noget som helst i den 
konstellation. Jeg har i al fald god erfa-
ring med, at der kommer faggrupper  
ind udefra og forstyrrer os positivt.”

Afkast i human kapital
Carsten Tønnes er med på rundvisnin-
gen. Han er direktør på industrivirksom-
heden Rival i Skanderborg, som har 52 
ansatte, hvoraf de 30 er faglærte. Rival er 

I 200 år  
har vi talt 

skole udvikling, men 
med den samme  
faggruppe omkring  
bordet. Det er ikke 
innovativt!
Kristian Toft, skoleleder, Mølleskolen Ry

en af de virksomheder, som investerer i 
Mølleskolen gennem et projekt under 
Den åbne skole. 

Making Space er arbejdstitlen på pro-
jektet, hvor der indtil videre er indgået 
partnerskaber med ti virksomheder. Di-
rektøren har dog ikke en pose penge 
med. Først og fremmest investerer Rival 
ved at bidrage med viden og folk til kon-
krete projektforløb på Mølleskolen. Afka-
stet forventer Carsten Tønnes kommer i 
human kapital:

”Vores umiddelbare mål er at få nogle 
bedre lærlinge. Ellers vil vi bare gøre en 
indsats for at skærpe interessen for de 
tekniske og håndværksmæssige fag. Ge-
nerelt har vi i Danmark et stort behov for 
at få uddannet flere håndværkere. I vores 
område er arbejdsløsheden blandt fag-
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lærte nul og vi skal fylde et hul efter de, 
som forlader arbejdsmarkedet.”

Der er også en kortsigtet gevinst fra 
virksomhedens investeringer i projekt-
samarbejde med skoleverden. 

”Virksomheden får input fra de unge. 
Vi har haft elever fra valgfagshold og fra 
gymnasierne. En fræk knægt sad og kig-
gede på vores markedsføringsmateriale 
og sagde han: Der er ikke sket ret meget, 
hva’? Den sidste klasse vi havde ude var 
meget optaget af videoredigering og  
sociale medier. De lavede et bud på, 
hvordan vi kunne give vores kunder en 
virtuel fabrikstur gennem vores hjemme-
side”, siger Carsten Tønnes.

Reform-dengse
Mølleskolens satsning tager udgangs-
punkt i de æstetiske fag og i naturfagene. 
Det konkrete udbytte er i første omgang 
at skabe udendørs læringsmiljøer. I disse 
skal samarbejder med virksomheder 
blomstre op og stimulere en ”anderledes 
og varieret skoledag”.

Set i det lys, placerer Kristian Toft Møl-
leskolen som lidt at en reform-dengse. 
Som skoleleder er han da også kendt for 

at optræde konstruktivt og loyalt på KL-
konferencer og i medier med idéer til, 
hvordan fremtidens skole ser ud. For 
Carsten Tønnes handler Rivals engage-
ment ikke så meget om reformteksten, 
men om at få kritiske elever ud på det  
arbejdsmarked, virksomheden er så  
afhængig af.

”Det er da nemt at tage den bog frem, 
man underviste fra sidste gang, man 
havde en 7. klasse. Men det må være fedt 
at blive udfordret til ikke at gøre, som 
man altid har gjort, tænker jeg. Og nød-
vendigt, hvis vi skal have nogle menne-
sker ud i den anden ende, som kan stille 
spørgsmålstegn ved måderne, vi gør tin-
gene på”, siger han.

Derfor tager indsatsen udgangspunkt  
i at skabe nye læringsmiljøer på skolens 
udearealer, som for eksempel vandlabo-
ratorium, træværksted, vejr/klimaforsøg-
station mv. På den måde bliver det mu-
ligt også at nå de elever, som i dag ikke 
bruger eksisterende fritidstilbud. 

”Ry er kendt som en rigtig idrætsby 
med masser muligheder for at dyrke 
sport. Men efter brandsagen er der 
kommet fokus på også at skabe tilbud 

En fræk knægt  
kiggede på vores  

markedsføringsmateriale 
og sagde: Der er ikke sket 
ret meget, hva’?
Carsten Tønnes, direktør, Rival Industri

RIVAL

Rival er en industri-
virksomhed, der ud-
vikler, producerer og 
sælger maskinbear-
bejdede emner til 
både danske og inter-
nationale markeder.

Rival har 52 ansatte, 
heraf 30 faglærte og 
fem lærlinge.

Carsten Tønnes var 
indtil for nylig direktør 
for virksomheden, der 
ligger i Skanderborg.
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SKOLEN ER ANDET OG MERE  
END EN TRÆNINGSLEJR 

Merete Riisager står i dette interview på mål 
for præciseringen i lovteksten om den åbne 
skole, der betyder, at samarbejdet med er
hvervslivet er obligatorisk for skolerne. Men 
hun understreger, at det skal ske på fagenes  
og skolens præmisser.

Hvorfor er det blevet ekspliciteret under åben skole 
at virksomheder skal være med?
Fordi man ønsker en tættere kobling til den del af 
civilsamfundet som virksomhederne er. Og at 
børnene, men også lærerne, har et opdateret bil-
lede af, hvordan arbejdslivet fungerer. Det skal 
inspirere undervisningen og kvalificere den 
måde, man viser eleverne det arbejdsmarked, og 
hvad er det for et arbejdsliv, der er lige nu og her. 

Ønsker du med denne justering, at skolen sætter 
mere fokus på konkrete kompetencer og dermed 
mindre på almen dannelse?
Skolen er andet og mere end en træningslejr til 
et fremtidigt arbejdsliv. Den har rigtig mange op-
gaver. Det at have basale færdigheder, forståelse 
af verden, kundskaber og dannelse, det er det 
helt centrale, det er er grunddelen. Men så skal 
eleverne jo også have et udsyn, der blandt andet 
drejer sig om det arbejdsmarked, de skal ud til, 
når de bliver voksne.

Mølleskolen i Ry har en meget projektorienteret til
gang til partnerskaberne. Hvordan tænker du at 
denne her dimension af åben skole hænger sammen 
med de signaler, du på det seneste har sendt om at 
fokus skal ligge på fag og kundskaber?
Det er meget vigtigt, man finder en balance I de 
metoder, man anvender i folkeskolen. Fordi når 
man skal arbejde relateret til omverdenen og ar-
bejde projektorienteret, så skal man have en basis 
af faglig viden at stå på. Ellers bliver det overfla-
disk arbejde, og det bliver ikke problemløsning; 
tingene kommer til at køre i tomgang. Derfor er 
det afgørende, at man sørger for at eleverne har 
en dybdeforståelse af fagene, før at man begiver 
sig ud i projektmetoden. Men har man det, så kan 
der opstå et meget, meget frugtbart undervis-
ningsmiljø. Men det er en forudsætning, at man 
har nogle faglige kundskaber at stå på. Ellers bli-
ver det en ren voksenstyret aktivitet, hvor ele-
verne ikke selv har mulighed for at faktisk at ar-
bejde på en problemløsning. 

Hvilke konsekvenser for elevernes senere uddan
nelsesvalg regner du med at samarbejdet med  
erhvervslivet får?
Jeg håber, at det vil kvalificere elevernes valg 
både af ungdomsuddannelse og måske også af 
videre uddannelse, hvis de får et opdateret bil-
lede af hvordan, arbejdslivet ser ud. Hvis kun det 
er forældrenes erfaringer, der videregives til bør-
nene, så vil det ofte være forældede erfaringer. 
Derfor er det godt at have en opdateret tilgang 
til hvordan arbejdslivet ser ud, fordi der sker 
store forandringer i arbejdslivet. Fx arbejder en 
social- og sundhedshjælper meget med moderne 
teknologi og jobbet er ikke det samme hårde slid, 
som det var for 25 år. På samme måde kan det 
være, at en kleinsmed er med til at innovere og 
finde nye løsninger. 

til de, som ikke lige interesserer sig for 
sport. Ungdomsskolerne bliver jo cen-
traliseret rundt omkring. Man siger, at 
eleverne bare kan tage bussen, men det 
sker bare ikke. Projektet kommer til at 
række ud over skoletid,” forklarer Kri-
stian Toft.

Management speak
Som en del af projektet på Mølleskolen, 
arbejder der nu to akademikere. Kristian 
Toft forklarer baggrunden for gennem 
kommunale jobordninger at have sluset 
de to nye medarbejdere ind på skolen: 

”Det er meget værdifuldt med andre 
fagligheder. Synergi og innovation i de 
små møder mellem akademikere og med-
arbejdere. I starten var medarbejderne 
måske lidt skeptiske overfor de akademi-
kere, vi har ansat i projektet ’Making 
Space’, men det forsvandt hurtigt. Pro-
jektet hviler på tankegangen bag Det 21. 
århundredes kompetencer, som særligt 
tech-virksomhederne efterlyser, og som 
både har betydning for fagligheden og 
dannelsesbegrebet i skolen.

”Der er ingen tvivl om, at det er nyt at 
tale om, at erhvervslivet skal investere i 
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skolen. Så det er et bevidst, strategisk 
valg. Men det skal opfattes i den brede 
forstand. Det er virksomhedernes tid og 
knowhow, de skal investere. Hvis også de 
smider nogle penge i projektet, er det en 
ekstra gevinst, der kan få projektet til at 
ske. Men det vigtigste er at forsøge at sam-
skabe noget nyt og innovere vores måde 
at lave skole på,” siger Kristian Toft.

”Over for medarbejderne har jeg helt 
bevidst brugt innovationsteori. Første 
gang jeg præsenterede projektet sagde jeg 
til dem, at det er helt naturligt, hvis de 
sidder og tænker deres. Der er mange re-
aktioner, når der kommer noget nyt. Det 
er ligesom at møde en tiger i junglen. Men 
det skal vi turde være i, i skolen også.”

Han regner dog ikke med, at manage-
ment speak og innovationsteori alene 
skaber forankring blandt medarbej-
derne. Derfor er en stor efteruddannel-
sesindsats på tegnebrættet: ”Det kræver 
et særligt mindset blandt lærere, for hvis 
ikke de er med, kan jeg hoppe og danse, 

uden at det fører til noget. Der skal efter-
uddannelse til, så vi kører også et stort 
setup på det.”

Rundturen på skolen er slut. Men pro-
jektet er kun lige begyndt. Ifølge skole-
lederen med 155 ansatte hører det med 
til strategien at asfaltere, mens man kø-
rer – for at udnytte al den medvind, man 
kan få gennem partnerskaber, der taler 
ind i såvel tidens trends som reformens 
lovtekst. Og for hans eget vedkommende 
er det ikke bare en gulerod at blive aner-
kendt for sin historie, men også en pisk, 
der holder ham fast på le verancerne: 

” Jeg har kun været otte-ni måneder  
på skolen, så jeg tror der sidder lærere 
og kigger på mig for lige at se, om det her 
overhovedet har gang på jord. Hvis ikke 
det her bliver til noget konkret, så tror 
jeg modstanden kommer”, slutter han. 

Aslak Gottlieb er freelancejournalist

DET SIGER LOVEN 

I 2017 blev skolernes 
samarbejde med virksom-
heder præciseret i folke-
skoleloven: 

§3. Stk. 4. Skolerne indgår 
i samarbejder, herunder i 
form af partnerskaber, 
med virksomheder, insti-
tutioner for erhvervsrettet 
uddannelse, lokalsamfun-
dets kultur-, folkeoplys-
nings-, idræts- og for-
eningsliv og kunst- og 
kulturskoler, med lokale 
fritids- og klubtilbud og 
med de kommunale eller 
kommunalt støttede mu-
sikskoler og ungdomssko-
ler, der kan bidrage til op-
fyldelsen af folkeskolens 
formål og mål for folke-
skolens fag og obligatori-
ske emner. Kommunalbe-
styrelsen fastlægger mål 
og rammer for skolernes 
samarbejder, og skolebe-
styrelsen fastsætter prin-
cipper for samarbejdet.
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SKOLELEDELSE: UDSYN GIVER INDSIGT
AF TINA FRENCH NIELSEN (V)
SKOLERÅDMAND I AALBORG KOMMUNE

 Det står helt tydeligt for 
mig. Alt står og falder med ledelse. 
Og det gælder altså også på vores 
skoler.

Hver dag møder jeg skoleledere, 
der nyder deres kollegaer og medar-
bejderes respekt og tillid. De bræn-
der for deres opgave. De brænder for 
at skabe en skole, hvor man som an-
sat og elev nyder at være. De bræn-
der, vigtigst af alt, for vores børn. 
Men det er afgørende, at vi ikke sluk-
ker den flamme af passion og entu-
siasme. Den skal have ilt og næring.

I Danmark har vi en traditionsrig 
folkeskolekultur. Vi er stolte af den – 
og det er med god grund. For det 
går faktisk ret godt i vores folkesko-
ler. Vi er en veluddannet nation, der 
har spiret i folkeskolens fællesskab 
og dyder. Folkeskolen er med til at 
give os mod på livet og verden, der 
møder os. Den er grundstenen for 
vores samfunds udvikling.

Men midt i selvforherligelsen og 
skulderklapperiet må vi ikke have sky-
klapper på. Vi skal sikre, at folkesko-
len også spiller den rolle i fremtiden. 
Dog er der en risiko for et mismatch 
imellem udviklingen af vores skoler 
og udviklingen af samfundet generelt.

For mens flere industrielle revolu-
tioner har ændret vores samfund og 
arbejdsmarked markant, har vores 
skolevæsen ikke helt fulgt samme 
mønster. Det har skabt et behov for, 
at vi nytænker måden vores skoler  
ledes på.

Mens der, med rette, er megen 
snak om, hvilke nye kompetencer vo-
res børn skal have, snakker man ikke 
i særligt høj grad om, hvilke nye 
kompetencer vores skoleledelser skal 

have. Og de er trods alt en forudsæt-
ning for, at lærere og pædagoger ud-
vikles hele tiden, hvorved rammerne 
for børnenes læring udvikles.

Det står klart for mig. Vælger vi at 
stå stille i en verden, der konstant 
bevæger sig fremad, sakker vi med 
tiden bagud. Derfor skal vi turde 
eksperimentere med skoleledelse. 
Vi skal turde lade os inspirere for at 
blive endnu bedre.

Ved at kigge rundt omkring os, 
både inden og uden for landets 
grænser, har vi muligheden for at 
give vores skoleledere nye input, 
nye ideer, og ikke mindst nye værk-
tøjer til at kunne få børnene til at 
lykkes. I forvejen gør vi meget for at 
klæde skoleledelserne på til deres 
daglige arbejde. I Aalborg forsøger 
vi konstant at udvikle kompeten-
cerne gennem udviklingsforløb, se-
minarer, kurser, internater, ledelses-
laboratorier og meget mere for at 
sikre, at skoleledelserne har nyeste 
viden og metoder, og samtidig kan 
få god sparring af deres kollegaer.

Ved at udvide vores horisont er vi  
i langt bedre stand til at lykkes med 
den bydende nødvendige opgave, vi 
yder i vores kernevelfærd. For som 
ledere i det danske skolevæsen har vi 
et ansvar. Nogen vil mene, at det er 
det største af slagsen. Vi skal nem lig 
stå på mål for, at dit og mit barn skal 
have nogle færdigheder, så det kan 
begå sig efter skoletiden. Det er alfa 
og omega.

Det har vi meget større chance for 
at lykkes med ved blandt andet at 
lade os inspirere af andre byer, heri-
blandt Oslo. Her har man oplevet no-
get af et tigerspring og løftet eleverne 
fagligt. Dog var blækket knapt tørt fra 
underskrifterne på en ambitiøs aftale, 
der skal give vores skoleledelser nye 

værktøjer i bæltet, inden kritikken 
begyndte at hagle ned over Aalborg 
og Københavns kommuner, med frygt 
for, at vi adopterer en ledelseskultur 
præget af regneark og kolde kalkuler. 
Med de reaktioner man kunne læse, 
skulle man nærmest tro, at vores 
børns skæbne var lagt lige lukt i hæn-
derne på djævlen selv.

Heldigvis kunne intet være læn-
gere fra sandheden, og jeg kunne 
ikke lade være med at tænke: Burde 
vi ikke give vores børn samme mu-
lighed som børnene i Oslo for at 
løfte deres faglige niveau og indfri 
deres potentiale?

Det kan vi i min optik kun ved, at  
vi satser på vores skoleledelser og det 
samspil, der sker i hele ledelseskæ-
den. Lige fra politisk udvalg, gennem 
forvaltning til de enkelte skoleledelser 
udstikkes der retninger. Her er skole-
lederen helt afgørende for at gøre ret-
ningerne til virkelighed. Det gør de 
naturligvis bedst, når der på skolerne 
er en kultur af tillid og nærvær, med 
rum til og respekt for de forskellige 
fagligheder. Sådan kan de sikre, at vo-
res skoler i sidste ende er et godt sted 
at være og et godt sted at lære.

Jeg er ikke nervøs for, at vi kom-
mer til at se skoleledere, der udeluk-
kende udfører sit arbejde ud fra, 
hvad der står på et regneark frem 
for, hvad der virker for eleverne og 
de ansatte. Det er der simpelthen 
for meget stolthed til – heldigvis.

Men vi skal løfte foden fra bremsen 
i vores indsats for at udvikle skole-
ledelserne. Ellers risikerer vi at lade 
det danske skolevæsen stå til og gøre 
vores børn og fremtidige generatio-
ner en gevaldig bjørnetjeneste. For 
tvivl ikke. Det er vores alles fremtid, 
der ligger der inden for skolens fire 
vægge. 

debat
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Kursusledere
Konsulenter i Skolelederforeningen Søren 
Teglskov og Jannick S. Mortensen

Oplægsholdere
•  Skoleleder Jens Bernhardt og souschef  
 Susanne Bremer, Fredensborg Skole 
•  Skoleleder Martin Gredal, Skovlunde Skole
•  Formand for Skolelederforeningen  
 Claus Hjortdal

Målgruppen
Ledere, der er begyndt i deres første lederjob  
inden for de sidste 12 måneder.

Tid 
1.-3. oktober 2018

Sted: 
Sinatur Hotel Storebælt
Østersøvej 121
5800 Nyborg

Pris 
4.995 kr.

Tilmelding
Tilmelding til kursus for nye skoleledere okt. 
2018 sker på: www.skolelederforeningen.org

Bemærk, at sidste frist for tilmelding er den 17.  
august 2018, hvorefter tilmelding er bindende.

      KURSUS FOR
NYE LEDERE I  
FOLKESKOLEN

FAKTA

VELKOMMEN TIL KURSUS FOR NYE LEDERE DEN 1.10.–3.10. 2018
SINATUR HOTEL STOREBÆLT, NYBORG

ER DU NYUDNÆVNT LEDER? VIL DU GERNE HAVE 

EN KONCENTRERET INDFØRING I JOBBET OG 

SAMTIDIG MULIGHED FOR ET NYT NETVÆRK?  

SÅ ER DETTE KURSUS NOGET FOR DIG.

 Er du nyudnævnt leder? Vil du som ny leder i folke-
skolen gerne have en koncentreret indføring i jobbet og samti-
dig mulighed for et nyt netværk? Så er dette kursus noget for 
dig. 

Skolelederforeningen tilbyder nye medlemmer et 3-dages 
kursus med fokus både på basisviden om ledelse af folkeskoler 
og på mellemlederens særlige udfordringer. 

Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige deltager-
aktiviteter. En stor del af disse foregår i mindre grupper for at 
give mulighed for networking, idet vi ud over det ledelsesfaglige 
fokus lægger vægt på erfaringsudveksling og kollegial sparring. 

Vi kommer til at drøfte skolelederrollen indgående. Hvilke 
udfordringer møder man som ny i jobbet? Hvilke forventninger 
har folkeskolens mange interessenter til skoleledelsen? Hvad 
betyder f.eks. forandringsledelse og myndighedsrollen for mig 
som leder? Hvad er god skoleledelse? M.v.

Deltagernes egne erfaringer inddrages, når typiske cases sæt-
tes under lup, og skolelederforeningens konsulenter stiller de-
res viden og erfaring til rådighed, når deltagerne får lejlighed til 
at præsentere problemstillinger fra deres dagligdag.

Tre aktive skoleledere vil ligeledes dele deres viden og per-
sonlige erfaringer med deltagerne – og foreningens formand gi-
ver en aktuel orientering.

PS: Har du som skoleleder fået en ny lederkollega, så gør ven-
ligst opmærksom på kurset.

2018
kursus



Det var et supergodt 
program og nogle  

meget lærerige dage. Tak  
for et rigtig godt kursus!
Deltager på kurset oktober 2017

PROGRAMFAKTA

VELKOMMEN TIL KURSUS FOR NYE LEDERE DEN 1.10.–3.10. 2018
SINATUR HOTEL STOREBÆLT, NYBORG

MANDAG DEN 1. OKTOBER 2018 

09.30–10.00:  Ankomst, morgenkaffe 

10.00–12.00:  Velkomst, præsentation og ind-
ledende refleksioner over leder-
rollen. Opstilling af læringsmål 
for forløbet. v/ kursuslederne

12.00- 13.00:   Frokost 

13.00-13.45:  Skoleledelse – rammer og vilkår 
I: Om specialundervisning, god 
orden, magtanvendelse og om 
lov om elevers undervisnings-
miljø. v/ konsulent Jannick S. 
Mortensen 

13.45-14.30:  Walk and Talk. Parvise drøftel-
ser af en case. 

14.30-16.15:  Skoleledelse – rammer og vilkår 
II: Om forvaltningslov og of-
fentlighedslov. Om afgørelser 
og personalesager. Om ledel-
sesretten, tjenstlige sager og 
sanktioner. v/ konsulent Jan-
nick S. Mortensen

16.30-18.00:  Ledelse-mellem-ledelse: Om at 
have lederkasketten på. Om at 
arbejde i et ledelsesteam og 
teamledelse. Om dilemmaer og 
loyalitetskonflikter. Om ansvar 
og medansvar. v/ konsulent Sø-
ren Teglskov 

19.00-20.30:  Middag 

20.30:   Samling 

TIRSDAG DEN 2. OKTOBER 2018 

08.30-10.15:   Aktuelle problemstillinger fra 
dagligdagen. Praktiske øvelser 
med reflekterende team. v/ 
konsulent Jannick S. Mortensen 

10.30-12.00:  Skoleledelse i praksis I: Om for-
andringsledelse. Om at skabe 
ejerskab hos medarbejderne. 
Om at lede på mål eller lede på 
indhold. Om at træffe beslut-
ninger, der gør medarbejderne 
gode til deres arbejde. v/ skole-
leder Martin Gredal, Skovlunde 
Skole 

12.00-13.00:  Frokost 

13.00-13.45:  Walk and talk – tid til reflek-
sion. 

14.00-16.00:  Skoleledelse i praksis II: Om at 
arbejde i en politisk styret orga-
nisation. Om økonomistyring. 
Om samarbejdet i ledelses-
teamet. Om mellemlederens 
særlige position … og meget 
mere. v/ skoleleder Jens Bern-
hardt og souschef Susanne Bre-
mer, Fredensborg Skole 

16.00-16.30:  Pause 

16.30-18.00:  ”Søren og Monopolet”. Op-
lægsholderne og kursuslederne 
danner et panel og reflekterer 
over dilemmaer, som kursus-
deltagerne præsenterer dem 
for. v/ konsulent Søren Teglskov

19.00:  Middag 

ONSDAG DEN 3. OKTOBER 2018 

08.30-10.15:  Selvledelse. Det er ingen kunst 
at lede andre. Det er straks 
værre at lede sig selv. v/ konsu-
lent Søren Teglskov 

10.30-12.00:  Nyt fra foreningen. Aktuel ori-
entering og dialog med forman-
den. v/ formand for Skoleleder-
foreningen, Claus Hjortdal 

12.00-13.00:  Bakspejlet. Evaluering af læ-
ringsmål, opstilling af handle-
plan og plan for videndeling 
samt evaluering af kurset. v/ 
kursuslederne 

13.00:  Frokost, herefter afrejse 

SIKKER PÅ
EN PLADS?

TILMELD 
DIG NU!



 Der er gang i den. Børnene 
piler ud og ind. Der gynges, hoppes, 
kravles og rutsjes. Sådan opleves det, når 
man skridter ned ad midtergangene i den 
7000 m² store Mosedeskolen i Greve syd 
for København, hvor to tidligere gymna-
stiksale og en fælles sal nu er ombygget 
til nye aktivitetszoner. 

Ved at udspænde stærke net, som kan 
holde til, at børnene tumler rundt, er der 
skabt et ekstra niveau. På den måde ud-
nyttes de eksisterende arealer optimalt, 
da man nedenunder stadig kan spille 
bold, lave god, gammeldags gymnastik 
eller danse, lave workout og yoga.  

Hjørner, ubrugte kroge og skolens tid-
ligere mørke gange er ’døde arealer’,  
som er aktiveret med lys og indretning, 
så eleverne kan arbejde eller hygge sig. 
Det handler ikke kun om at skabe mere 
bevægelse, men også at give mulighed 
for at flade ud og fordybe sig.

Alt sammen er det resultatet af, at  
skolen for et par år siden fik del i en 
skolefor nyelsespulje fra Realdania Fon-
den med Lokale- og Anlægsfonden og 
Danmarks Idrætsforbund som partnere. 
Den nette sum på ca. 10 millioner kr. 
blev givet som en del af det såkaldte 
Skole+ initiativ, der har til formål at gøre 
det lettere for elever – og ansatte – at  
få en mere fysisk aktiv skoledag. 

Bevægelse og transparens
Mosedeskolen er et gulmurstensbyggeri 
tilbage fra 1970. En flad bygning i et plan 
med kælder, bygget op om en bred mid-
terakse, hvorfra der udgår lange gange 
med klasselokaler for hver årgang. Mas-
ser af plads er der ude og inde, så skolen 
giver faktisk ideelle forhold for både at 
lære og være. Men tidens tand og nye 
krav til læring og lokaler har langsomt 
forældet skolen. 

Et ny-sammensat ledelsesteam står i 
spidsen for det store ombygningsprojekt. 
Det består pt. af indskolings- og SFO-leder 
Gitte Boysen, faglig leder for 0.-5. kl. Jens 
Peter Fisker, faglig leder for 6.-9. kl. Line 
Vahlgren og skoleleder Jens Olsen, og det 
er de to sidstnævnte Plenum taler med.

”Det er jo en ret fantastisk skole, der  
er bygget i sin tid, men som man helt sik-
kert ville bygge på en anden måde i dag. 
Mere åbent, varieret og gennemtænkt i 
forhold elevernes læring. Det gode er så, 
at det har været muligt at genbruge de 
grundlæggende rammer”, siger skole-
leder Jens Olsen. 

Med de nye ombyggede rum kan under-
visningen bedre flytte ud af klasseloka-
lerne. Eleverne kan få andre studiemiljøer 
end at arbejde i grupper ved et bord og 
fire stole eller sidde stille røv-til-bænk. Nu 
er eleverne i bevægelse og har også et rart 
sted, de kan være i frikvarterne – hvilket 

SVED PÅ 
PANDEN, 

ILT TIL 
HJERNEN
HVORDAN GENOPFRISKER MAN EN HALVGAMMEL SKOLE FRA 70’ERNE? 

DET SKER BL.A. VED AT BRUGE DE MANGE M2 PÅ NYE MÅDER, SÅ DER 

BLIVER BEDRE MULIGHEDER FOR AT KOMBINERE BEVÆGELSE OG LÆRING …

Af Michael Diepeveen  •  Foto Jacob Nielsen
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Skolens fysiske nye 
rammer understøtter 
moderne pædago-
gik, bevægelses- og 
idrætsadfærd.

Hvor eleverne måske 
før sad og hang, får 
de nu sved på panden 
ved at kravle, klatre, 
rutsje, svinge sig … 

Et sted ligger elever 
i nettet med deres 
bærbare computere 
og Ipad, andre steder 
tumler de rundt.
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især er godt i den lange vintertid, hvor 
meget jo foregår indendørs.

Ved at sætte nye, store vinduer ind de 
massive murstensvægge kommer der nu 
lys ind, og der er mulighed for at kigge 
ind og følge med i, hvad der foregår. Og 
så er der skabt nye passager på skolen fra 
aktivitetszoner til faglokaler og ikke 
mindst ud til de store udearealer, som 
omkranser skolen.

Den åbne skole
Det lå også i Realdania-bevillingen, at 
pengene skulle øge samarbejdet med om-
rådets virksomheder og organisationer.  
I den forbindelse har skolen bestræbt sig 
på, at ombygningen har et bredt ejer-
skab.

”Inden projektet blev skitseret, ned-
satte vi et udvalg med repræsentanter fra 
skolebestyrelse, elevråd, lærere og pæda-
goger. Desuden inddrog vi grundejerfor-
eninger, gymnastik- og boldklubber, bør-
nehaver, klub, karate, kirke, musikskole 
og – ja – Greve Pigegarde, da de nye til-
bud skal være tilgængelige efter skole-
tid”, fortæller faglig leder Line Vahlgren.

Nævnes skal også samarbejdet ”En 
halv gris og en hel slagter” med den lo-
kale Slagteriskole, hvor elever fra de æld-
ste klasser er med til at partere en gris, 
tilberede og servere den for deres foræl-
dre. De bliver til et socialt aftensamvær 
nogle gange årligt, hvor overskuddet går 
til lejrskole. 

Med hensyn til ombygningen blev der 
holdt inspirationsmøder, hvor arkitekten 
lyttede til, hvilke behov der var, og hvad 
det var for nogle ønsker, drømme og visi-
oner, som skolen, foreningerne og sam-
arbejdspartnerne havde: Hvad kunne 
man på sigt tænke sig at bruge skolen til?

”Udvalget tog desuden på studietur og 
så på skoler i landet, der også arbejdede 

med at få mere bevægelse og åbenhed  
ind i bygningerne. Det gav inspiration. Og 
selv om der selvfølgelig var ting, der ikke 
kunne lade sig gøre, da der er en økono-
misk ramme, mener jeg, at mange af øn-
skerne blev realiseret”, siger Jens Olsen og 
peger på, at også eleverne blev inddraget.

Ikke kun formelt i form af elevrådet, 
men ved at skolen bad sine billedkunst-
hold give nogle bud på ombygningen.  
De byggede modeller i pap, så man kunne 
se, hvad der var i tankerne og tilføjede 
også ad den vej projektet nye ideer.

Fra adskilthed til fællesskab
Det er vel stort set bevist, at gode fysiske 
rammer har betydning for trivsel og fag-
lighed. Ikke kun i form af øget kropslig 
aktivitet og sundhed, men øget fælles-
skab, øget trivsel og mindre mobning. 

”Det at eleverne nu i højere grad mø-
des på tværs af køn og aldre i vores akti-
vitetsrum gør, at vi oplever et øget fælles-
skab i børnegruppen, hvor man før var 
mere adskilt i klasser, årgange og afdelin-
ger. Den øgede sammenhæng mellem leg 
og læring vil også på sigt smitte af i per-
sonalegruppen, bl.a. i kraft af et tættere 
samarbejde mellem lærere og pædago-
ger”, siger Jens Olsen. 

Mosedeskolen har længe søgt at koble 
bevægelse, leg og undervisning/læring. 
Skolen er udeskole for en stor del af sko-
lens elever, men vinterhalvåret har især i 
år været en kold fornøjelse, og med de 
nye indendørs aktivitetsmuligheder kan 
samværet øges og bedre kombineres 
med undervisningen.

”Det ligger os på sinde, at elevernes 
skoledag præges af et højt læringsmiljø, 
som går hånd i hånd med en god trivsel.  
Og de legepatruljer, vi havde etableret 
for at få ældre og yngre elever eleverne 
til at bevæge mere i løbet af skoledagen 

og  i pauserne, har fået et yderligere 
boost”, siger Jens Olsen.

Har det nogen effekt …
Selv om ledelsen endnu ikke har en 
skarp plan for, hvordan de nye aktivi-
tetsmuligheder omsættes til mere læring, 
handler det ikke kun om at få brændt 
energi af –der ligger nogle faglige overve-
jelser bag.

”For den gruppe af elever, som har 
krudt i bagdelen, har det kropslige stor 
betydning. Vi ved, at børnene lærer på 
forskellige måder, og at gøre det attrak-
tivt for alle elever at bevæge sig i løbet  
af en dag mener vi har positiv effekt for 
læringen generelt”, siger Line Vahlgren. 

”De 45 minutters bevægelse om dagen 
kan vi sætte flueben ved. Og mere end 
det. De aktive omgivelser giver ilt til hjer-
nen, og på den måde kommer lærings-
aspektet ind. Det kan så være svært at 
måle, om det virker, men det er vores 
ambition at bygge bro mellem leg og be-
vægelse i dagligdagen og elevernes faglig-
hed, og der skal være effekt også på det 
område”, tilføjer Jens Olsen.

Det er et halvt år siden, at undervis-
ningsminister Merete Riisager var forbi 
skolen for at være med til at indvie de nye 
rammer, så det er lidt tidligt at forvente 
resultater. Men skolen samarbejder lige 

Heller ikke skole-
ledelsen går af 
vejen for at bruge 
de nye faciliteter.
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nu med et hold 3. års lærerstuderende fra 
professionshøjskolen Metropol om at un-
dersøge, hvordan de nye fysiske rammer 
mere systematisk kan bruges i undervis-
ningen, herunder samle data op.

På sidelinjen følger skolen et 3-årigt 
projekt ”IMOOW”, søsat i Århus med 24 
skoler, som arbejder med bevægelse og 
læring. Det skal munde ud i faktaopsam-
ling og et inspirationsmateriale til alle fol-
keskoler i Danmark. 

Et godt udgangspunkt 
Mosedeskolen er placeret i et velfunge-
rende kvarter omringet af parcelhuse, 
børnefamilier og et aktivt foreningsliv. Så 
det er ikke, fordi udgangspunktet er dår-
ligt. Tværtimod ligger skolen godt både 
fagligt og med hensyn til trivsel. Det viser 
alle prøver, test og elevundersøgelser, 
der gennemføres. 

”Vi har dygtige lærere, dygtige børn og 
forældre, der støtter op. Men der er også 
høje ambitioner på alle niveauer, så det 
er klart, at vi gerne udvikle os til at være 
endnu bedre. Og så har vi da også vores 
udfordringer med nogle børn, og vi har 
en har en stor inklusionsopgave. Selv om 
man kommer fra en resursestærk familie, 
kan man jo godt være inklusionsbarn”, 
siger Line Vahlgren.

Dermed lever skolen op til projektets ti-
tel: Skole+, men nogle små minusser und-
gås ikke. Ombygningen tog et år længere 
end planlagt. bl.a. fordi man stødte på far-
lige materialer, og at et større ledningsnet 
blev kappet over. Og med ingeniør- og ar-
kitektfirma, entreprenør og underentre-
prenører ind over kommer der misforstå-
elser, mange ekstra møder mv. 

Projektet på Mosedeskolen endte med 
at koste 16 mio. kr. i stedet for de budget-
terede 10. Men her er kommunen trådt 
til, og det var også præmissen for at få 

projektpengene, at kommunen ville være 
medfinansierende. Til gengæld har sko-
len måtte ligge i byggerod i lang tid.

”Skolens midte har jo været lagt helt 
ned. Så det har krævet, at man fandt tål-
modigheden frem – hvilket jeg vil rose 
personale og elever for. En anden proces 
var, at det ikke bare var ligetil at tage de 
nye rammer i brug. Her har vi været nødt 
til at klæde elever og lærere godt på”, for-
tæller Line Vahlgren.

Sikkerhedsaspektet 
Nogle af de aktiviteter, der skulle bruges 
på en bestemt måde, viste sig anderledes 
i praksis, så det har været nødvendigt 
med tilpasninger. Ikke mindst da en elev 
kun et par uger efter indvielsen sad fast i 
nettet og meget hurtigt måtte skæres fri. 
Og en anden elev brækkede anklen …

”Derfor har vi indført, at eleverne ikke 
må bruge faciliteterne, før de er oplært i 
dem. Vi har også måttet indføre, at ele-
verne bruger faciliteterne på skift, så alle 
ikke er i gang på én gang. Og så har måttet 
skærme områder bedre og sikre et tyk-
kere underlag under de store rutsjebaner. 
Vi prøver at have så få og enkle regler som 
overhovedet muligt, men har måttet 
skærpe sikkerheden”, siger Jens Olsen.

Til gengæld viser det sig her noget tid 
efter, at den øgede opmærksomhed har 
betydet, at børnene har lært at bruge de 
nye faciliteter med omtanke, så det kan 
blive muligt at bløde op igen. Ideen er 
stadig, at eleverne skal kunne bruge area-
lerne impulsivt til at variere skoledagen. 

Fra starten var der inviteret til, at ele-
verne kan udfolde sig mere frit, hvilket 
også har givet udfordringer med støj. Så 
skolen søger løbende at finde løsninger 
med høreværn, og lyddæmpende foran-
staltninger, så undervisnings- og arbejds-
miljøet fungerer. 

MOSEDESKOLEN

• Ca. 740 elever, 3 spor op 
fra 0. til 9. kl., fordelt på 
alle 10 årgange, 0.-9. 
klasse. 

• Skolen har en modtage-
klasse med ca. 10 elever, 
for elever på 0.-4. årgang.

• Ledelsesteam på 4, snart 
5 skoleledere incl. en 
SFO-leder.

 
• Skolen har ca. 80 pæ-

dagogiske medarbej-
dere, 3 administrative 
medarbejdere.

• Skolen er placeret i et 
område med lav be-
byggelse, natur, tæt på 
strand og åbne arealer. 

• Navnet kommer af nabo-
skabet til mosen - et  
varieret landskab med 
stier, små broer mv.

• Kirke og Mosede Center 
med indkøbsmuligheder 
m.m. ligger tæt ved.

Skolen er udeskole for en stor del af sko-
lens elever, men vinterhalvåret har især i 
år været en kold fornøjelse, og med de 
nye indendørs aktivitetsmuligheder kan 
samværet øges og bedre kombineres 
med undervisningen.

”Det ligger os på sinde, at elevernes 
skoledag præges af et højt læringsmiljø, 
som går hånd i hånd med en god trivsel.  
Og de legepatruljer, vi havde etableret 
for at få ældre og yngre elever eleverne 
til at bevæge mere i løbet af skoledagen 
og  i pauserne, har nu fået et boost”, si-
ger Jens Olsen.

Har det nogen effekt …
Selv om ledelsen endnu ikke har en 
skarp plan for, hvordan de nye aktivi-
tetsmuligheder omsættes til mere læring, 
handler det ikke kun om at få brændt 
energi af– der ligger nogle faglige overve-
jelser bag.

”For den gruppe af elever, som har 
meget krudt i bagdelen, har det kropslige 
stor betydning. Vi ved, at børnene lærer 
på forskellige måder, og ved at gøre det 
mere attraktivt for alle elever at bevæge 
sig i løbet af en dag, mener vi har positiv 
effekt for læringen generelt”, siger Line 
Vahlgren. 

”De 45 minutters bevægelse om dagen 
kan vi sætte flueben ved. Og mere end 
det. De aktive omgivelser giver ilt til hjer-
nen, og på den måde kommer lærings-
aspektet ind. Det kan så være svært at 

måle, om det virker, men det er vores 
ambition at bygge bro mellem leg og be-
vægelse i dagligdagen og elevernes faglig-
hed, og der skal være effekt også på det 
område”, tilføjer Jens Olsen.

Det er et halvt år siden, at undervis-
ningsminister Merete Riisager var forbi 
skolen for at være med til at indvie de nye 
rammer, så det er lidt tidligt at forvente 
resultater. Men skolen samarbejder lige 
nu med et hold 3. års lærerstuderende fra 
professionshøjskolen Metropol om at un-
dersøge, hvordan de nye fysiske rammer 
mere systematisk kan bruges i undervis-
ningen, herunder samle data op.

På sidelinjen følger skolen et 3-årigt 
projekt ”IMOOW”, søsat i Århus med 24 
skoler, som arbejder med bevægelse og 
læring. Det skal munde ud i faktaopsam-
ling og et inspirationsmateriale til alle fol-
keskoler i Danmark. 

Et godt udgangspunkt 
Mosedeskolen er placeret i et velfunge-
rende kvarter omringet af parcelhuse, 
børnefamilier og et aktivt foreningsliv. Så 
det er ikke, fordi udgangspunktet er dår-
ligt. Tværtimod ligger skolen godt både 
fagligt og med hensyn til trivsel. Det viser 
alle prøver, test og elevundersøgelser, 
der gennemføres. 

”Vi har dygtige lærere, dygtige børn og 
forældre, der støtter op. Men der er også 
høje ambitioner på alle niveauer, så det 
er klart, at vi gerne udvikle os til at være 

endnu bedre. Og så har vi da også vores 
udfordringer med nogle børn, og vi har 
en har en stor inklusionsopgave. Selv om 
man kommer fra en resursestærk familie, 
kan man jo godt være inklusionsbarn”, 
siger Line Vahlgren.

Dermed lever skolen op til projektets ti-
tel: Skole+, men nogle små minusser und-
gås ikke. Ombygningen tog et år længere 
end planlagt. bl.a. fordi man stødte på far-
lige materialer, og at et større ledningsnet 
blev kappet over. Og med ingeniør- og ar-
kitektfirma, entreprenør og underentre-
prenører ind over kommer der misforstå-
elser, mange ekstra møder mv. 

Projektet på Mosedeskolen endte med 
at koste 16 mio. kr. i stedet for de budget-
terede 10. Men her er kommunen trådt 
til, og det var også præmissen for at få 
projektpengene, at kommunen ville være 
medfinansierende. Til gengæld har sko-
len måtte ligge i byggerod i lang tid.

”Skolens midte har jo været lagt helt 
ned. Så det har krævet, at man fandt tål-
modigheden frem – hvilket jeg vil rose 
personale og elever for. En anden proces 
var, at det ikke bare var ligetil at tage de 
nye rammer i brug. Her har vi været nødt 
til at klæde elever og lærere godt på”, 
fortæller Line Vahlgren.

Sikkerhedsaspektet 
Nogle af de aktiviteter, der skulle bruges 
på en bestemt måde, viste sig anderledes 
i praksis, så det har været nødvendigt 
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At være i bevægelse har jo en fysisk  
dimension, men tanken er også, at 

vi udvider læringsrummet, så vi tilgodeser 
begge elementer”
Jens Olsen, skoleleder, Mosedeskolen 
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”Meget af forsinkelsen handler om sik-
kerhed, og at der skal placeres et ansvar, 
når noget ikke virker efter hensigten. Om-
vendt synes jeg vi har haft et godt samar-
bejde med de leverandører, der er inde 
over, og det er lykkedes at komme videre. 
Så jeg tænker, at vi nu hellere vil glæde os 
over, at det er taget i brug nu, og det kø-
rer”, siger Line Vahlgren.

Adgangsrestriktioner
Et problem, man håber at få løst, er at rea-
lisere den åbne skole. For hvor Mosedesko-
len måske mere end nogensinde besøger 
lokale virksomheder og kulturinstitutio-
ner, er målet jo, at lokalsamfundet fuldt ud 
kan benytte skolen og de nye faciliteter.

Men bl.a. på grund af risikoen for tyveri 
og hærværk må Mosedeskolen indtil videre 
sætte begrænsninger på drømmene om at 
være helt åben. Som det er nu, skal man 
skrive til kommunen, hvilken forening man 
er, for at få en nøglebrik til skolen – og selv 
om man får det, er adgangen begrænset. 
Lige nu skal det organiseres, hver gang der 
er nogen, der skal lukkes ind.

”Vi vil gerne låne så mange lokaler ud 
som muligt Men et nyt system med nøgle-
brikker eller at kunne scanne sig ind med 
sit sundhedskort, så alle borgere i princip-
pet kan få adgang til skolen, betyder at de 
mange dørlåse skal fornys, og det er sim-
pelthen for dyrt. Men på sigt håber vi, at 
skolen kan stå helt åben for lokalsamfun-
det”, siger Line Vahlgren.

Ledelsesteamet udvides 
Et sted er der engelskundervisning, et an-
det sted laver børnene billedanalyser på 
deres iPad, et tredje sted slår de små ele-
ver kolbøtter. Alle vegne er der aktivitet. 
Tilbage på rundturen kommer man til at 

tænke på remsen: Oppe i gardinerne hæn-
ger appelsinerne … 

Ombygningen er blevet det, skolen hav de 
håbet på, og det er faciliteter, som nok 
mange skoler i andre kommuner sukker ef-
ter. Som en ekstra appelsin i turbanen har 
Greve Kommune valgt at opprioritere ledel-
sesnormeringen på alle skoler i kommunen. 
Det betyder for Mosedeskolen, at der kan 
ansættes en ekstra leder pr. 1. august.

”Det er ellers ikke, fordi det flyder med 
penge. Men kommunen har fokus på øget 
faglighed, og på at ledelsen skal være tæt 
på undervisningen, lærere og elever. Der-
for står vi i den heldige situation, at man 
har bevilget ekstra midler til ledelse. Og  
vel at mærke ikke nogen, vi selv skal finde. 
Man vil styrke ledelsesniveauet på sko-
lerne simpelthen”, fortæller Jens Olsen.

”Lige nu er stillingsbeskrivelsen ved at 
blive formuleret, og profilen for den nye  
leder er: Ledelse tæt på praksis, tæt på det, 
der foregår ude i klasserne, inklusion mv. 
ude i, på tværs af fag og årgange, af projek-
ter – med hvad det indebærer af klasse-
ledelse, dialog og relationskompetence.

Det eksisterende ledelsesteam på skolen 
er relativt nyetableret og har som noget af 
det første brudt en væg ned og lavet et nyt 
fælles ledelseskontormiljø, der er mere 
åbent udadtil. Også dette er i tråd med 
skole+ projektets ideer om at skabe øget 
transparens, og det virker …

”Døren er åben, og vi prøver at være ty-
delige over for medarbejderne, hvad det er 
for ansvarsområder og opgaver, vi har, og 
hvordan vi har fordelt dem. Vi prøver også 
at signalere, at vi er en åben ledelse, der 
gerne vil lytte og inddrage”, slutter Line 
Vahlgren. 

Michael Diepeveen er redaktør

SKOLE+ INITIATIVET

Realdania, Lokale og An-
lægsfonden og Danmarks 
Idrætsforbund samarbej-
der for at modernisere sko-
lers indretning til fordel for 
mere bevægelse og bedre 
involvering af det lokale 
foreningsliv.

Parterne bag Skole+ har af-
sat i alt 26 mio. kr. Derud-
over bidrager kommunerne 
bag de udvalgte skoler 
samlet med cirka 20 mio. 
kr. Følgende seks skoler 
blev udvalgt i 2014: 

• Arresø Skole i Halsnæs 
Kommune

• Haarby Skole i Assens 
Kommune

• Mosedeskolen i Greve 
Kommune

• Stokkebækskolen i 
Svendborg Kommune 

• Søndervangskolen i  
Aarhus Kommune

• Virring Skole i Skander-
borg Kommune

Mosedeskolen fik med sin 
bevilling langt den største 
del af fondsmidlerne, hvil-
ket har givet en tiltrængt 
mulighed for at bringe for-
holdene up-to-date.

Læs mere om projekterne 
på www.skoleplus.dk

Ved at koble leg og læring ændres vores 
måde at drive skole på. Vi får både stærkere 

børnefællesskaber og pædagogiske fællesskaber”
Line Vahlgren, faglig leder, Mosedeskolen
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Bruger: bb@soeskolen.dk

Praksisnær ledelse med fokus på elevers læring

Adgangskode: 12345

Ditte, Pædagogisk leder

Styrk dialogen med data fra besøg i undervisningen

Prøv vores demoskole
                                           Log på app eller på læringsfokus.nu



Gør sundheden 
synlig

Gratis EU projekt, som sætter fokus 
på næring til læring i indskolingen

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.

400 SKOLER
er allerede tilmeldt  
Projekt Sund Skole

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.

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.

Digital læringsplatform 
Til aktivering af sundhed i undervisningen. 

Omfattende idékatalog, der passer til UVM’s 
færdigheds- og læringsmål. Materialer findes 

på projektsundskole.dk

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.

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.

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.
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SKOLEBESTYRELSENS ANBEFALING TIL SUNDHEDSAGENDA - KOSTPOLITIK 

 
MOTIVATION Beskriv skolens motiver for en sundhedsagenda - Kostpolitik. Det kan være noget med 

skolens placering, sociale miljø, elevernes behov, betydning for skolens image mm. 

Principper 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…. 
 

Vision Hvad er skolens vision for sundhed fremadrettet? Hvad vil vi i morgen? Kort og præcis 
beskrivelse. 
 

Formål  Beskriv: Derfor vil vi have en sundhedsagenda - kostpolitik.  
Tal f.eks. om madpakker, drikkevarer, pausemad, fødselsdage, fester, klassens time osv. 
 

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

VORES 
KOST 
POLITIK 
I PRAKSIS  
 

 
 

De fysiske rammer 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. 
 

ROLLE-
FORDELINGEN 
 

 

Forældre- 
samarbejde 

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. 

Læs mere eller tilmeld på:

projektsundskole.dk

CAMPAIGN FINANCED 
WITH AID FROM THE 
EUROPEAN UNION
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Gør sundheden 
synlig

Gratis EU projekt, som sætter fokus 
på næring til læring i indskolingen

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.

400 SKOLER
er allerede tilmeldt  
Projekt Sund Skole

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.

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.

Digital læringsplatform 
Til aktivering af sundhed i undervisningen. 

Omfattende idékatalog, der passer til UVM’s 
færdigheds- og læringsmål. Materialer findes 

på projektsundskole.dk

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.

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.

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.
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SKOLEBESTYRELSENS ANBEFALING TIL SUNDHEDSAGENDA - KOSTPOLITIK 

 
MOTIVATION Beskriv skolens motiver for en sundhedsagenda - Kostpolitik. Det kan være noget med 

skolens placering, sociale miljø, elevernes behov, betydning for skolens image mm. 

Principper 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…. 
 

Vision Hvad er skolens vision for sundhed fremadrettet? Hvad vil vi i morgen? Kort og præcis 
beskrivelse. 
 

Formål  Beskriv: Derfor vil vi have en sundhedsagenda - kostpolitik.  
Tal f.eks. om madpakker, drikkevarer, pausemad, fødselsdage, fester, klassens time osv. 
 

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

VORES 
KOST 
POLITIK 
I PRAKSIS  
 

 
 

De fysiske rammer 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. 
 

ROLLE-
FORDELINGEN 
 

 

Forældre- 
samarbejde 

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. 

Læs mere eller tilmeld på:

projektsundskole.dk

CAMPAIGN FINANCED 
WITH AID FROM THE 
EUROPEAN UNION
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BIG DATA, 
OVERVÅGNING 
OG ROBOTTER 
I FREMTIDENS SKOLE HAR HVER ELEV MÅSKE SIN EGEN PERSONLIGE ROBOT SOM HJÆLPELÆRER 

ELLER PRIMÆR UNDERVISER – OG DATAANALYSER AF ELEVEN HAR ALLEREDE FRA SEKSÅRSALDEREN 

FASTLAGT FREMTIDIGE RESSOURCEBEHOV OG SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER.

Af Hans Lauring  •  Foto Producenterne

 Ole har en robot. Den har 
fulgt ham, siden han startede i indskolin-
gen. Den gang havde den form som en 
sød dinosaurus og hjalp ham med mate-
matikken. Nu bor den bare inde i skolens 
computer. 

Da den har fulgt ham hele skolelivet, 
kender den ham og tilpasser dens kun-
stige intelligens og målretter undervis-
ningen specifikt til Ole. Mens han var lille 
og robotten havde fysisk form, så lyttede 
den også, når Ole og de andre legede i 
klassen og kunne træde til og tilkalde en 
lærer, hvis der var optræk til mobning…

Bud på fremtidens skole
Er det science fiction? Ja. Men ifølge rap-
porten om Kommunernes Teknologiske 
Fremtid, som Kommunernes Landsfor-

ening har fået udarbejdet af analysefir-
maet DareDisrupt, er det ikke en ureali-
stisk fremtid. DareDisrupt spørger i 
rapporten: Hvad nu hvis …

• ... alle børn har sin helt egen undervi-
ser, som følger dem 24/7?

• ... børn kan lære, hvad folkeskolen til-
byder via AI-robotter – og de kan gøre 
det på den halve tid?

• ... alle forældre kender alle detaljer 
ved deres børns udvikling, resultater 
og trivsel realtime?

• ... vi kan forudse, før børn fylder 6 år, 
hvordan de vil klare sig – hvem får suc-
ces, hvem bliver omkostningstunge?

• ... højtalere som Alexa, der lytter med 
og kan spore mobning og misbrug i det 
øjeblik det sker?
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ROBOTTER I UNDERVISNINGEN

Her er et par robotter, der allerede benyttes i undervisningen.

Social interaktion
Zeno er en robot skabt til sociale inter-
aktioner. Den er udstyret med et tegnese-
rieagtigt udseende, men med livagtige 
”muskler” under huden, der gør at den kan 
smile og på anden vis udstråle genkende-
lig mimik. Den bruges på flere danske sko-
ler og i specialtilbud til at hjælpe med at 
undervise i sociale relationer.

 Zeno har blandt andet vist sig nyttig i 
en-til-en-undervisning med autistiske 
børn, der har svært ved at udtrykke eller 
genkende følelser. Men Zeno er ikke in-
telligent – den skal forprogrammeres af 
underviseren og kan ikke afvige fra sit 
indlærte manuskript med spørgsmål og 
svar. Robotten lytter anerkendende, men 
ville ikke forstå det, hvis eleverne be-
gyndte at snakke om noget helt andet 
end det planlagte emne.

Cognitoys Dino er en robot, der er be-
slægtet med de intelligente assistenter i 
mobiltelefoner (og højttalere), men spe-
cialiseret til mindre børn. Robotten kan 
føre simple samtaler og forstå en lang 
række af stemmekommandoer. 

Dino er koblet på den såkaldte sky, hvil-
ket blot betyder, at den lille robot ikke 
selv behøver stor regnekraft eller lager-
plads til de mange informationer, men i 
stedet via trådløst internet kan trække på 
Cognitoys’ ressourcer. 

Den nuttede lille robot kan regne, synge, 
fortælle historier og vittigheder samt lege 
en lang række af læringslege og interaktive 
historier. Firmaet bag har taget højde for 
forældres potentielle modvilje mod at 
have et legetøj, der lytter til deres børn, så 
den lille robot optager kun, når børnene 
holder en knap på maven inde.

Intelligente assistenter
DareDisrupt forestiller sig en fremtid, hvor 
intelligente assistenter som Amazons 
Alexa lytter til skolebørns samtaler og kan 
træde til, hvis de f.eks. opstår mobberi. 
Der er vi langt fra endnu. De digitale assi-
stenter fra Google, Apple og Amazon er 
indbygget i vores mobiltelefoner og i små 
højttalere – derfor er de da også allerbedst 
til at styre og afspille musik.

Men med adgang til internettets og fir-
maernes bags store ressourcer, så har de 
også en rudimentær intelligens og kan be-
svare en lang række faktuelle spørgsmål, 
uden at de skal formuleres med indstude-
rede kommandoer (svarene fås via Wiki-
pedia, Google og andre af nettets ressour-
cer). De forskellige enheder kan også blive 
en del af det såkaldt intelligente hjem og 
bruges til at styre andre netforbundne en-
heder som lys eller gardiner samt til helt 
lavpraktiske formål som at tage tid på 
madlavningen. 

De intelligente assistenter har indbyg-
get stemmegenkendelse, forstår langt 
hen af vejen almindelig tale og fungerer 
helt uden man først skal trykke på en 
knap – i Danmark er de dog begrænset af, 
at talegenkendelsen slet ikke er så avan-
ceret. Og mængden af dansksprogede 
ressourcer, de har adgang til, er også 
mindre – f.eks. har den danske Wikipedia 
kun 236.000 artikler mod den engelsk-
sprogedes ca. 5.5 millioner.

• ... borgere og børn - med hjælp af digi-
tale værktøjer underviser hinanden 
bedre, end skolen kan?

Men der er lang vej endnu. Den såkaldte 
kunstige intelligens er langt fra avanceret 
nok i dag til at kunne forstå enkelte elever 
og tilpasse et helt livs undervisning. Der 
findes programmer og apps, der bruger 
begrænset kunstig intelligens til at hjælpe 
med undervisning, men her er tale om 
meget konkrete og små afgrænsede områ-
der – milevidt fra et helt pensum. 

Simple ting som sprogbarrierer står 
også i vejen for robotternes fremmarch. 
De forskellige såkaldte intelligente hjæl-
pere som Apples Siri eller Google Assistant 
er stadig yderst begrænsede på dansk, og 
enhver der har læst en maskinoversat 

Cognitoys  
Dino
Dino er mere end et legetøj. 
Den lille robot er opkoblet til 
internettet og har adgang til 
en lang række lege og læ-
ringsspil, og så forstår den i 
vid udstrækning barnets 
spørgsmål og kommandoer.
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tekst vil vide, at det ikke er gjort ved bare 
at oversætte mellem engelsk og dansk – as-
sistenterne (og siden den kunstige intelli-
gens) skal først lære sproget rigtigt, og der-
næst skal al den information, som de kan 
tilgå, også findes på dansk.

Overvågning og indsamling af data
Ud over at der skal bruges robotter og 
teknologi, der endnu ikke findes, til at 
analysere og bruge informationen om de 
enkelte elever, kræver DareDisrupts bud 
på fremtiden også massiv dataindsamling 
om alle eleverne. 

Den debat, der for nylig har været om 
indsamling og opbevaring af personføl-
somme oplysninger i forbindelse med 
skolernes trivselsundersøgelser, demon-
strerer, at der er en masse etiske og prak-
tiske forhold, der først skal på plads, før 
den ”fagre nye verden”, som rapporten 
forudsiger, kan blive virkelighed.

DareDisrupts rapport har modtaget  
kritik fra flere sider. I en kronik i Jyllands-
Posten kalder De Radikales værdiordfører 
Zenia Stampe KL’s rapport ”skræmmende 
læsning, der vækker minder om George 
Orwells værste mareridt.”

Og i Politiken siger professor og specia-
list i humanistisk datalogi og læring Tho-
mas Ryberg fra Aalborg Universitet. ”Jeg 
savner, at man bevæger sig fra Silicon 
Valley til inddragelse af lærere og andre 
fagpersoner, der kan være med til at ud-
vikle de nye teknologier”.

Det gode eksempel eller?
Rapporten er også blevet kritiseret for at 
fremhæve firmaet Cambridge Analytica i 
rosende vendinger som et eksempel på 
et firma, der effektivt udnytter mulighe-
derne i dataindsamling.

”Ved at analysere deres brugere blandt 
andet via sociale medier, er Cambridge 
Analytica i stand til at indsamle informa-
tion og viden – som for eksempel politi-
ske standpunkter – meget mere præcist 
end ved en traditionel meningsmåling, 

Zeno
Zeno er en robot, der kan føre samtaler og via en 

avanceret ansigtsmimik og kropssprog vise en lang 
række følelser. Den er ikke intelligent, men skal 

programmeres til dagens lektioner.

gear og gadgets
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bl.a. gennem adfærdsvidenskab, der 
hjælper med at ’nudge’ brugeren i en  
bestemt retning. Dette gælder både i den 
kommercielle verden, og i det amerikan-
ske præsidentvalg, hvor Cambridge Ana-
lytica har stået for nogle af de mest effek-
tive kampagner”, Står der i rapporten.

Britiske og amerikanske medier har af-
dækket, hvordan firmaet har udnyttet 
Facebooks muligheder for datadeling til at 
høste data fra 50 millioner brugere. Ofte 
uden deres viden eller fulde accept. Så 
selv om Cambridge Analytica blot har be-
nyttet sig af Facebooks forretningsmodel, 
er firmaet siden blevet nægtet adgang til 
Facebook, og Facebooks aktiepris er styrt-
dykket – og efterfølgende har Facebooks 
stifter og øverste direktør Mark Zucker-
berg lovet ændringer i, hvordan Facebook 
udnytter og deler brugernes data.

Og så skal det fremhæves, at der ikke  
er nogen, der reelt ved, hvor effektive 
Cambridge Analyticas metoder rent fak-
tisk har været – kun at de har været etisk 
problematiske. Firmaet lovpriser selv 
værktøjerne, men de har også et produkt 
at sælge og nye valg at påvirke.  

Hans Lauring er freelancejournalist 

Læs rapporten på www.kl.dk >  
Kommunernes Teknologiske Fremtid

KUNSTIG INTELLIGENS OG BIG DATA

Kunstig intelligens er en af ti-
dens buzzwords, der kan betyde 
en hel masse på en gang. Helt 
overordnet er det ideen om en 
computer, der opfører sig og 
tænker som et menneske. 

Mere konkret benyttes termen 
også om maskinlæring og maski-
nintelligens, hvor man lærer en 
computer eller robot at tænke  
rationelt eller løse opgaver, som 
den ikke specifikt er program-
meret til. Ud fra den viden, man 
fodrer maskinen med, lærer den 
at tage de korrekte/rationelle 
beslutninger for at opnå sit mål  
i de forhold, den oplever.

Det gælder f.eks., når man læ-
rer en computer at spille skak  
og slå stormestrene ved at lade 
den lære skakreglerne og en hel 
masse data og simulationer. Man 
fodrer maskinen med informatio-
ner og ud fra dem lærer den og 
kan bruge det indlærte fremover. 

Når man f.eks. for at komme vi-
dere i en eller anden netformular 
bliver bedt om at udpege hvilke 

af ni billeder, der er et billede af 
en bil eller en statue, så er man 
både ved at løse en opgave, som 
computere traditionelt har svært 
ved (for på den måde at bevise 
at man er menneske – eller en 
avanceret kunstig intelligens), 
men man er samtidig også en del 
af et globalt oplæringsprogram, 
der lærer Googles algoritmer for-
skellen på billeder med biler og 
billeder uden.

Big Data dækker egentlig bare 
over datamængder, der er så  
gigantiske, at man ikke kan 
bruge traditionel dataanlyse til 
at håndtere dem. Men med ma-
skinlæring og kunstig intelligens 
kan man finde mønstre og ud  
fra det forudsige ting som for-
bruger- eller vælgeradfærd. Eller 
måske i fremtiden forudse, hvor-
dan det vil gå en elev ud fra al 
den indsamlede data i de tidlige 
år og den kunstige intelligens 
store viden baseret på data om, 
hvordan det er gået andre elever. 

Amazon Alexa
Amazons intelligente assistent Alexa fås 
i en række udformninger. F.eks. en stor 
højttaler eller som her en lille enhed, der 
kan lytte, tage mod kommandoer og tale.



NOTER

Naturfag I
Flere unge skal være ingeniører, 
bio kemikere, datamatikere og i det 
hele taget vælge en naturviden-
skabelig uddannelse. Det er målet 
med en ny naturvidenskabelig 
strategi, regeringen har fremlagt.

Regeringen vil bl.a. oprette en ny 
kandidatuddannelse, der er målret-
tet naturfaglige lærere, ligesom der 
vil blive oprettet nye e-læringsfor-
løb, som kan inddrages ind i under-
visningen på skolerne.

Regeringen har for årene 2018-24 
afsat 180 mio. kr., der skal gå til 
den nye kandidatuddannelse og til 
konkrete initiativer i grundskolen 
og på ungdomsuddannelserne, fx:

• På alle uddannelsestrin laves en 
Naturvidenskabens ABC, der 
med fokus på naturvidenskabe-
lige landvindinger og fortællin-
ger kan være et omdrejnings-
punkt for undervisningen.

• Bringe viden og forskning bedre i 
spil i undervisningen i form af e-
læringsforløb, videnspakker og 
smidigere vidensformidling fra 
universiteter og professionshøj-
skoler til klasseværelset. 

• Bedre vilkår for særligt talent-
fulde elever inden for de naturvi-
denskabelige fag. Nye talentfor-
løb skal udvikles og eksisterende 
programmer styrkes. 

Strategien sætter en politisk 
ramme for, hvordan undervisnin-
gen i de naturvidenskabelige fag 
skal udvikle sig og for Undervis-
ningsministeriets fokus i de kom-
mende år.

Naturfag III
Et nyt moderne laboratorie skal få 
flere børn og unge til at satse på 
de naturvidenskabelige fag i frem-
tiden. Det kommende naturfags-
initiativ, som skal ligge i Lyngby 
nor for København, har fået navnet 
LIFE, der står for Læring, Innova-
tion, Fascination og Engagement. 

Projektet består af et mobilt labo-
ratorium, der skal køre ud til folke-
skoler og ungdomsuddannelser i 
hele landet for at fange elevernes 
opmærksomhed ved fx at lave 
planteforsøg, hvor elever skal være 
med til at plante frø og følge plan-
tens vækstperiode med digitale 
redskaber.

Bag det nye projekt ligger milliar-
dinvestering fra Novo Nordisk  
Fonden. Når initiativet er i mål,  
vil ca. 100.000 børn og unge hvert 
år få besøg af de mobile laborato-
rier eller besøge i læringscentret  
i Lyngby-Taarbæk. Med projektet 
følger også nye undervisningsred-
skaber for naturfagslærerne.

Naturfag II
Takket være en millionbevilling fra 
Carlsberg Mindelegat udbydes der 
nu midler, der kan give mulighed 
for at løfte naturfagsundervisnin-
gen i grundskolerne til et anderle-
des og sjovere niveau.  

Puljen har forbindelse med aktivi-
teter på Naturvidenskabsfestival, 
der afholdes i uge 39, og fordeles 
på fire fokusområder, hvor man 
kan søge inden for ét af dem:

• Samarbejde med eksterne aktø-
rer, fx naturvejleder, laborant, in-
geniør eller byplanlægger.

• Sæt nye rammer, fx i form af 
klatrevæg, fisketur, skolehave, 
robotter eller udekøkken. 

• Udforsk nye metoder, med fokus 
på kompetenceudvikling for pæ-
dagoger og lærere m.fl.

• Styrk naturfaglig kultur på sko-
len, i kommunen, som brobyg-
ning mellem organisationer mv.

Midlerne uddeles i portioner op til 
15.000 kr. Dermed får omkring 80 
naturfaglige projekter mulighed for 
at opgradere deres naturfagsun-
dervisning. 

Ansøgning om puljemidler skal 
sendes senest 14. maj kl. 12.00. 
Læs vejledningen og udfyld ansøg-
ningen på: Naturvidenskabsfesti-
val.dk > festivalpulje.

Naturfag IV
 
Det tog 20 år, 400 mio. kr., masser 
af hårdt arbejde, en SpaceX Falcon 
9 løfteraket og et Dragon-styremo-
dul at få sendt danskudviklet tek-
nologi afsted mod den internatio-
nale rumstation ISS.
 
Både afsendelse og opkobling for-
løb til gengæld godt, og missionen 
er nu at foretage målinger i rum-
met, der kan give en større forstå-
else for jordens klima og de klima-
forandringer, vi oplever.
 
Det aktuelle dansk ledede rumpro-
jekt ASIM er et internationalt pro-
jekt under den europæiske rumor-
ganisation ESA.
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Forfatterens navn er redaktionen bekendt, men han har fået mulighed for skrive  
under pseudonym for at kunne udtrykke sig friere om situationer og oplevelser.

OM
HVERDAGSLEDELSE

KASPERS FAR DRIKKER
Jeg kan godt lide at sidde for mig selv en stille eftermiddag og lade tankerne flyde. 
Denne eftermiddag tænker jeg på nogle af vore elever, der kræver en ekstra indsats. 
For at skærpe indsatsen for eleverne har vi på Strandskolen ansat en inklusionskoordi-

nator, der hedder Mette. Hun er dygtig og engageret og vil altid det bedste for eleverne. 

Mette kommer tit ind på mit kontor og sparrer om de sager, hun arbejder med. Noget, der går 
hende på, er vores magtesløshed over for alt det, der foregår uden for skolen. 

Den sidste elev vi drøftede var Kasper. Kasper går i 5. klasse og har en far, som i perioder står uden 
for arbejdsmarkedet. I de perioder kan Kaspers far godt lide at drikke øl. Også en del flere end ”sund-
hedsmyndighederne anbefaler”. 

Mette er meget bekymret for Kasper, da Kaspers far nu i længere tid ikke har været i arbejde. Kas-
per fortæller, at hans far drikker rigtig mange øl i løbet af dagen. Mette og jeg blev i vores sparring 
enige om at sende en underretning til kommunen. Den sendte vi afsted for 4 uger siden. 

I dag kom Mette så ind på mit kontor for at høre, om jeg havde fået svar fra kommunen. Jeg har tid-
ligere ringet til en socialrådgiver for at følge op på sagen, men svaret var, at de var i gang med at 
vurdere situationen. 

Mette er påvirket af Kaspers situation og havde et par forslag til, hvordan vi kunne løse op for den. 
”Hvad med at ansætte Kaspers far som pedel? Vi kunne godt bruge en til at udbedre nogle af de 
skader vi har på bygningen, og han drikker ikke, når han arbejder? Eller jeg kunne invitere ham til 
en snak om alkoholbehandling og hvilke muligheder, kommunen kan tilbyde? Jeg kunne også un-
dersøge, om Kasper kan bo hos sin mormor. Hun bor her i byen og er vist en sød ældre dame?” 
Mette stoppede sig selv. Hun kunne godt se, at jeg ikke var begejstret. 

”Jeg forstår, at du er bekymret for Kasper. Det er jeg også. Dine ideer er gode, men det er ikke vores 
opgave. Vi driver skole,” sagde jeg. “Vi må løbe kommunen på dørene for at få dem til at arbejde med 
familien. Samtidig må vi holde fast i og sikre, at skolen er en tryg og sikker base for Kasper”.

Mette så noget skuffet ud. Vi blev enige om, at jeg indkalder socialrådgiveren til møde med over-
skriften ”Status på Kasper og hans familie”. Til mødet vil Mette og jeg så presse på og fortælle, 
hvor bekymrede vi er for Kaspers situation. Så må andre tage sig af arbejdet med familien uden 
for skolen. Men hvor ville jeg dog ønske, vi kunne gøre noget mere for Kasper. 

Jens Blom 
Skoleleder på Strandskolen

En skoleleder skriver om sine tanker, tro og tvivl om stort  
og småt, når man udøver ledelse i folkeskolen ...
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 Meget har forandret sig på Kerte-
minde Kommunes skoler, siden udviklingspro-
jektet ”Læring og trivsel i udvikling” begyndte 
for tre et halvt år siden. 

På grund af besparelser er lærerstaben ti pro-
cent mindre, end da projektet begyndte. Skole-
ledelsen i kommunen er tilsvarende reduceret. 
Samtidig er flere skolesammenlægninger, som 
på forhånd var planlagt, blevet gennemført.

”Arbejdsporteføljen er blevet større, men an-
tallet af elever er ikke blevet mindre, og det er 
opgavens kompleksitet heller ikke”, fortæller 
skoleleder på Kerteminde Byskole, Jesper Bech 
Madsen. ”Det udfordrer et udviklingsprojekt,” 
konstaterer han.

Udvikling er nødvendig
Alligevel finder Jesper Bech Madsen det by-
dende nødvendigt, at skolerne arbejder på at 
udvikle sig.

”Hvis vi stopper al udvikling, fordi vi skal 
spare, dør vi. Det er essentielt for, at vi over-
hovedet kan levere det, vi skal. For samfundet 
forandrer sig, så vi kan ikke sige, at vi har fun-
det de vises sten, så her bliver vi stående.”

Men jo flere udfordringer, jo vigtigere er  

det, at et udviklingsprojekt ender med at have 
en reel effekt i klasserne, understreger han.

”Ved udviklingsprojekter er der en stor risiko 
for, at kun en lille procentdel af det holder ved. 
Man kan ende med en følelse af, at projektet 
bliver gennemført for projektets egen skyld, og 
sådan må det ikke blive. Lærerne har rigeligt at 
se til.”

Derfor glæder han sig over at høre, at klasse-
lærer i 6. klasse, Maria Petersen, oplever, at 
projektet har givet hende konkrete, anvende-
lige redskaber, som forbedrer hendes under-
visning.

”Det er tit anken omkring udviklingsprojek-
ter, at det bliver så abstrakt, at man ikke kan 
bruge det i hverdagen. Når Maria oplever, at 
hun har konkrete redskaber at bruge i klassen, 
går det jo op i en højere enhed,” siger han.

Oveni har spørgeskemaundersøgelser vist,  
at elevernes trivsel er højere, der er mere ro i 
klasserne og personalets arbejdsglæde er for-
øget, oplyser Kerteminde Kommunes skole-
chef, Dorte Dabelsteen. Lærerne giver desuden 
udtryk for, at de nye kompetencecentre for spe-
cialpædagogik, der er oprettet på hver skole, er 
en stor hjælp.

PROJEKTER 
HAR EFFEKT, 
NÅR DE KAN 
MÆRKES
ALLE SKOLER I KERTEMINDE HAR VÆRET IGENNEM ET STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT, 

SOM KOMMUNEN NU HAR SØGT OM FORLÆNGELSE AF. DER MANGLER NEMLIG ET 

SIDSTE ELEMENT, FØR DET FÅR OPTIMAL EFFEKT, MENER BÅDE SKOLECHEFEN, EN 

SKOLELEDER OG EN LÆRER.
 

Af Camilla Dyssel   •  Foto Niels Lund
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LÆRING OG TRIVSEL  
I UDVIKLING
 
I 2013 besluttede A.P. Møller 
Fonden at donere en milliard 
kr. til udvikling af den danske 
folkeskole.
 
Kompetenceudviklingsprojek-
tet ’Læring og trivsel i udvik-
ling’ i Kerteminde Kommune 
er finansieret med 2,4 mio. kr. 
af denne pulje.
 
Projektet omfatter alle Kerte-
minde Kommunes skoler og  
al pædagogisk personale.
 
Der er syv dele af projektet:

• Ledelsesudvikling - udover 
det ledelsesforløb, der var 
indbygget i projektet, har 
Kerteminde Kommune selv 
finansieret en lederuddan-
nelse på masterniveau til 
alle skoleledere

• Kurser i systemisk tænk-
ning og systemisk læring  
og aktionslæring med ob-
servation og supervision fra 
firmaet Systemisk Consult.

• Etablering af ressource-
teams.

• Teamudvikling med fokus 
på at udvikle hinandens 
styrker

• Styrkelse af elevernes  
fællesskabsforståelse gen-
nem voksenstyrede reflek-
sionsmøder i klassen.

• Forandringssikring gennem 
observation og feedback  
af personalet.

• Forældreinddragelse.
 
Kerteminde Kommune har 
selv bevilliget et halvt års for-
længelse af projektet og har 
nu søgt A.P. Møller Fonden 
om tre års forlængelse.

Jesper Bech Madsen 
er øverste leder på 
Kerteminde Byskole 
og lokalformand for 
Danmarks Skoleleder
forening i Kerteminde 
Kommune.
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GODE RÅD TIL UDVIKLINGS
PROJEKTER
 
Skoleleder på Kerteminde Byskole  
Jesper Bech Madsen har fire gode 
råd til kolleger, som står overfor et 
stort udviklingsprojekt:
 
Pas på med at starte for  
meget samtidig
Omtrent samtidig med projektet 
indførte Kerteminde Kommunes 
skoler it-systemet ”Min uddan-
nelse”. Det var en ny platform med 
rigtig mange børnesygdomme. Vi 
var en af de første kommuner, der 
indførte det, og der var fordele i at 
være med til at udvikle det. Men 
det kom i nogle henseender til at 
overskygge det pædagogiske i pro-
jektet, at det skete samtidig. Det 
gav flimmer på forståelsen af, hvad 
det er vi bliver undervist i, og hvor-
for vi sidder her.
 
Bevar mulighed for at justere
Undervejs fandt vi ud af, at der var 
mere behov for interaktionsforløb 
i klasserne end for flere planlagte 
undervisningslørdage, hvor læ-
rerne lytter. Det er ikke muligt i så 
stort et projekt at forudse i år nul, 
hvad der er brug for i år tre. Der 
skal være mulighed for at justere. 
 
Vær klar til at afvikle, 
mens der udvikles 
Lærerne har rigeligt at se til i for-
vejen. Så udfordringen er at sige, 
hvad man ikke skal gøre, mens 
man bruger tid på et udviklings-
projekt. Det har vi brugt meget tid 
på til MUS-samtaler og afdelings-
møder. Vi skal være en konstruktiv, 
synlig ledelse, som guider og coa-
cher lærerne, når de synes, de 
hænger i bremsen. 
 
Vær åben overfor lærernes  
bekymringer
Jeg bilder mig ikke ind, at jeg kan 
fjerne frustrationerne for lærerne. 
Jeg kan facilitere, at det er i orden 
at sætte barren lavere ved for ek-
sempel at skrive færre ugebreve til 
forældrene eller lave mindre egen-
produceret undervisningsmateriale. 
Og jeg kan sørge for, at min dør al-
tid står åben, jeg kan tage det seri-
øst, lytte og give plads til at fælde 
en tåre, uden at det føles farligt. Vi 
må aldrig negligere lærernes udfor-
dringer. Det værste vi kan sige er, at 
de ikke findes, for hvis lærerne op-
lever det, så findes det.

Vi har fokus på 
kerneydelsen. 

Hvis forandringen ikke 
er derude, er det bare 
varm luft i ringbind” 
Dorte Dabelsteen, skolechef, Kerteminde

Lederne oplever selv forbedring
Kerteminde Kommunes skoleledere har 
selv deltaget i lærernes kurser og fået de-
res egen undervisning som led i ”Læring 
og trivsel i udvikling,” som er finansieret  
af A.P. Møller Fonden. Kommunen har ud-
over det selv finansieret en lederuddan-
nelse på masterniveau til alle skolelederne.

”Den kulturændring, vi skulle igennem 
var så stor, at vi have brug for videreud-
dannelse på et højere niveau,” siger Dorte 
Dabelsteen, som er glad for resultatet.

Både skoleledere og personale giver ud-
tryk for, at den systemiske tankegang er 
slået igennem, når det gælder personalet. 
Lærerne føler, at de møder forståelse, for 
de udfordringer, det giver at skabe foran-
dringer.

Desuden er der blevet rykket på en kul-
tur, hvor lukkede didaktiske og pædagogi-
ske praksisser blev accepteret. I stedet er 
der brugt strukturerede opfølgninger på 
udviklingsprojektet gennem personale-
møder, handleplaner og pædagogiske  
eftermiddage.

Endelig går lærerne i dag i højere grad 
til kompetencecenteret og får hjælp til at 
finde løsninger, fremfor at gå til ledelsen 
og bede om at få problemerne løst.

Interaktionsforløb afgørende
Når det gælder lærerne, har Maria Peter-
sens udbytte af projektet været større end 
de fleste af hendes kollegers. Hun hører 
til dem, som har haft besøg af en konsu-
lent i et interaktionsforløb i klassen. De 
øvrige lærere har blot modtaget teoretisk 
undervisning.

”Det var det besøg, der for alvor gjorde 
det anvendeligt. Nogle af mine kolleger, 
som ikke har haft besøg, føler, at de har 
spildt deres tid på projektet. Et projekt 
som det her tynger vores forberedelse. 
Derfor er det også ærgerligt, hvis det bli-
ver smidt på gulvet og stopper nu”, siger 
hun.

Kerteminde Kommune har netop an-
søgt A.P Møller Fonden om midler til at 
forsætte udviklingsprojektet i yderligere 
tre år. Formålet er at sikre interaktions-
forløb i alle klasser.

I første omgang var Jesper Bech Madsen 
skeptisk overfor tanken om at forlænge 
projektet.

”Jeg syntes, at lærerne havde brug for 
arbejdsro og for en timeout fra nye pro-
jekter. Men jeg er blevet klogere på, at det 
her ikke er noget nyt. Det er tid og rum 
til, at det lærerne har lært kan bundfælde 
sig og virke i marken.”

Så han er enig med Maria Petersen i, at 
projektet skal følges til dørs og blive im-
plementeret i klasserne uanset hvordan 
fonden tager imod den nye ansøgning.

”Vi har ikke nogen plan B. Men der er 
ingen tvivl om, at hvis projektet ikke bli-
ver forlænget, har vi som skoleledere en 
forpligtelse til at arbejde videre og få no-
get skabt, som giver mening for lærere. 
Måske kan lærerne lave interaktionsforløb 
med hinanden. Det kan ikke få det samme 
omfang og den samme kvalitet, men det 
må ikke bare stoppe”.  

Camilla Dyssel er freelancejournalist 
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 Den plan, Maria Petersen har 
lagt for sin historietime i 6.A på Byskolen i 
Kerteminde forekommer umiddelbart ure-
alistisk ambitiøs: Klassen skal nå at samle 
op på gårsdagens arbejde, eleverne skal nå 
at læse to kapitler i en bog om hekse, op-
friske hvad de har lært om hekse generelt 
og øve en dramatisering af en hekseretter-
gang, som de skal fremføre senere.

Men klassen når det hele. Adskillige 
hænder ryger i vejret, og eleverne fortæl-
ler ivrigt om Maren Spilid, om krudt pla-
ceret på ”heksenes” rygge og om, hvor-
dan den heksedømte selv skulle betale 
udgifterne for sin egen afbrænding. 

De elever, der ikke deltager i klassedis-
kussionen, begynder til gengæld at tale, 
når undervisningsformen skifter til dis-
kussioner med den faste læringsmakker.

”Det var en god time, og vi nåede meget. 
Det kræver en stram styring,” konstaterer 
Maria Petersen tilfreds, da eleverne har 
pakket sammen og forladt klasselokalet.

Dagsorden og hævet arm
Før hun deltog i projektet ”Læring og 
Trivsel i udvikling” ville Maria Petersen 
næppe have gjort sig forhåbninger om at 
komme igennem så store mængder stof 
med så høj en deltagelse på så kort tid. 

I løbet af udviklingsprojektet er hun 
blevet introduceret til og har deltaget i 
diskussioner om store, abstrakte teorier 
om systemisk tænkning, individuelle 
styrker og fællesskabsforståelse.

De store tanker er mundet ud i helt 
konkrete, små, men effektive handlinger:

Før hver time har hun skrevet en dags-
orden på tavlen, så eleverne ikke er i 
tvivl om, hvad der skal ske. Når eleverne 

skal stoppe gruppediskussioner og vende 
opmærksomheden mod hende, rækker 
hun en arm i vejret. Når eleverne får øje 
på den hævede arm, rækker de også ar-
men i vejret, og i løbet af kort tid er der 
ro.

”Egentlig bryder jeg mig ikke om ”Hit-
ler-hånden”, som jeg kalder den. Det fø-
les så hævdende at stå der med armen i 
vejret. Men det taler sit tydelige sprog, 
hvordan det virker,” siger Maria Petersen.

Fri for at shoppe efter relationer
Hun har også udstyret eleverne med  
faste læringsmakkere og grupper, som 
hun har valgt for dem. 

”Tidligere kunne jeg godt finde på  
at bede dem gå sammen to og to og  
lade dem finde partnere selv. Det gør  
jeg aldrig nu,” fortæller Maria Petersen.

For selvom samfundets formål med  
at sende børnene i skole er at uddanne 
dem, er elevernes egen motivation en  
anden, forklarer hun:

”Elevernes formål med at komme i 
skole er at danne relationer. Når de har 
faste læringsmakkere, som vi lærere har 
bestemt, skal de ikke ud at shoppe efter 
det i undervisningstiden.”

Maria Petersen tror, at en af grundene 
til, at de små ændringer er så effektive, 
er, at de er indført på hele skolen, så ele-
verne har vænnet sig til dem.

”Det er ikke den dybe tallerken, men 
det giver bevidstheden om, at vi skal  
ensrettes og tale samme sprog. Man kan 
godt forfalde til at blive privatpraktise-
rende som lærer, men eleverne får mest 
ud af det, når vi er vedholdende og bru-
ger samme metoder.”  

STORE TANKER FØRTE TIL SMÅ  
OG EFFEKTIVE ÆNDRINGER

”Hvad skal vi nu,” spørger Maria Petersen, og eleverne svarer. Med en dagsorden skrevet på tavlen før lektio-
nen går i gang, har hun givet dem et klart overblik over, hvad der skal ske.

FOR MARIA PETERSEN, LÆRER PÅ KERTEMINDE BYSKOLE, ER DET LYKKEDES AT FÅ DE ABSTRAKTE TANKER 

FRA ET UDVIKLINGSPROJEKT OMSAT I KONKRETE ÆNDRINGER, SOM GØR UNDERVISNINGEN MERE EFFEKTIV 

OG FÅR FLERE ELEVER PÅ BANEN
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AF CAMILLA SLØK
LEKTOR, PH.D., COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

klumme

 Jeg besøgte ham for 14 
dage siden i hans hjem. Min helt. 
Mark Jensen, 90 år gammel, var 
skole leder på min barndoms fanta-
stiske skole, Østervangsskolen i Ros-
kilde. Dengang i 1968 var Mark en 
mand i sin bedste alder: 40 år gam-
mel skulle han starte denne nye, 
kreative skole, med moderne arki-
tektur og spritnye lærere fra lærer-
seminariet. Mark Jensen var over-
bevisende. Og folk fulgte ham.

Hvordan skal vi forstå den kunst 
er det at få folk til at følge sig? Dette 
emne har fået mange ord med på 
vejen inden for ledelseslitteraturen, 
ikke mindst siden 1985, hvor ledel-
sesforskeren, Bernard Bass, formu-
lerede teorien om ”transformational 
leadership”. Evnen til at forandre 
folk, processer, politikere osv. til det 
bedre. Men hvordan gør man? Og er 
den overbevisende leder autentisk? 
Sig selv? Hvad er det ”personlige” i 
lederskabet?

I min forskning har jeg de seneste 
seks år set på forventningerne til le-
deren i forhold til 1) det professio-
nelle, 2) det personlige, og 3) det 
private. I dag kan en leder ikke kun 
være professionel. Dvs. holde af-
stand til alt og alle og løbe rundt i sit 
eget univers og træffe beslutninger 
uden at høre, hvad der tales om i or-
ganisationen og i omverdenen.

Ganske vist kan en leder være nødt 
til at træffe upopulære beslutninger. 
Det er en del af ledelsesjobbet. Men 
hvis lederen ikke opdager, at beslut-

ningen er upopulær (fordi han/hun 
opfatter ”professionel” som at være 
uinteresseret i, hvad folk mener), så 
kan lederen heller ikke tage højde 
for, hvordan det upopulære skal 
håndteres efterfølgende. 

Man kan heller ikke være en pri-
vat leder. En leder, der hele tiden gi-
ver krammere og fortæller om sig 
selv til alt og alle i autenticitetens 
navn. Nej tak. Ingen ønsker private 
ledere. Den private leder trækker 
omgivelserne helt med ind i beslut-
ningsrummet; men sjovt nok ender 
ingenting med at blive beslutning. 
Fordi ledelse kræver afstand til dem, 
som beslutningerne involverer. 

Det personlige lederskab navige-
rer derimod imellem det professio-
nelle og det private. Man kan sag-
tens træffe upopulære beslutninger 
og have en strategi for, hvad der så 
skal siges, og til hvem, når tingene 
skal ske. Den personlige leder lytter, 
diskuterer og tager bestik af situatio-
nen. Men uden at vise hele sig selv. 

Metaforisk spiller man en rolle, 
som leder. Man har en maske på. Or-
det ”persona” kommer fra teaterver-
denen og betyder netop ”maske”. 
Enhver leder har en ”persona”, og 
får konstrueret en persona. Masken 
beskytter lederen, men den beskyt-
ter også omgivelserne. 

Det, der efterspørges, hvis folk skal 
følge en, er det personlige. Man kan 
sige mennesket, som kan rumme 
mere end de fleste. Men som alligevel 
kun er et menneske. Den personlige 

leder er den engagerede leder, som 
viser, hvad hun mener; og står ved 
det, men uden at være privat. 

Man kan spørge om nutidens  
skoleleder har denne mulighed for 
afstand til sine medarbejdere, fx når 
man som skoleleder kun kan være 
medlem af den samme fagforening 
som ens medarbejdere. Eller om det 
giver nogle ulemper, såsom valget 
mellem en ultra-professionel ledel-
sesform, der holder afstand, eller  
en alt for privat ledelsesform, der 
skaber for meget tæthed til at upo-
pulære beslutninger kan træffes.

Mark var aldrig privat. Han talte 
ikke om sig selv. Han talte om sagen; 
børnene. Deres udvikling. Deres so-
ciale kår. Det kreative var en af ho-
vedvejene til denne udvikling. Og 
alle lærere skulle drejes ind imod 
dette mål. Deri lå det personlige. 
Hvis de ikke ville være med, blev  
de anbefalet at søge en anden skole. 
Heri lå det professionelle. 

Hvis vi tænker på os selv som le-
dere inden for disse tre kategorier: 
1) privat, 2) personlig, og 3) professi-
onel, får vi en indgang til ledelsesop-
gaven, og hvordan vi bedst tackler 
vores ledelse til gavn for opgaven: 
Børnene – som er afhængige af sko-
len og de voksne, der skaber den. 

Camilla Sløk er bl.a. forfatter til ”Blod, 
sved og tårer: Om ansvar og skyld I le-
delse”, DJØF Forlag. Hun holder også 
oplæg og foredrag om ledelse. Se mere 
på www.camillaslok.dk

DET PERSONLIGE LEDERSKAB ER 
IKKE ET PRIVAT LEDERSKAB
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NOTER

Dansk Center for Undervisnings-
miljø (DCUM) har på vegne af 
Undervisningsministeriet offent-
liggjort en undersøgelse samt in-
spirationsmateriale til kommuner 
og skoler om indeklima.

Det påpeges, at det er bekym-
rende, at danske undersøgelser  
har dokumenteret betydelige 
udfordringer med at overholde 
gældende regler, fx hvad angår 
luftkvaliteten i danske skoler.

Materialet består også af rap-
porten ’Indeklima i skoler –  
undersøgelse af indeklima i  
Norden’ på baggrund af:

• Hvordan man i Norge og Sve-
rige understøtter sikringen af 
et godt indeklima i skolerne.

• Hvilke initiativer på de norske 
og svenske skoler giver resul-
tater i forhold til indeklima. 

• Overvejelser over, hvordan 
disse initiativer eventuelt kan 
overføres til en dansk kon-
tekst. 

Forskerne forventer, at elevpræ-
stationerne kan forbedres med 
6-9 %, hvis indeklimaet forbed-
res. Og der er i materialet inspi-
ration til hvordan, man kan ar-
bejde med indeklimaet

Rapport og materiale findes  
på www.uvm.dk

KLIMA

N E D A D G Å E N D E
Mens antallet af danskere i arbejde er historisk højt, er antallet af 
ansatte i den offentlige sektor faldet. Faktisk har antallet af offent-
ligt ansatte pr. borger ikke været lavere siden 1986. 

Det viser en ny opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 
der også bekræfter, at de senere års indtryk af, at der er blevet 
skåret ned på den offentlige velfærd, er faktuel. 

Mens der i 2010 var cirka 145 offentligt ansatte per 1.000 dan-
skere, så er der i dag knap 135 offentligt ansatte per 1.000 dan-
skere. Et fald på 6,5 procent. 

Antallet af offentligt ansatte pr. borger steg stødt op gennem 
1980’erne. Efter et mindre fald i begyndelsen af 1990’erne steg 
det igen frem til starten af nullerne. Men siden 2010 er det gået 
drastisk nedad og forholdet mellem borgere og antallet af offent-
ligt ansatte er i dag det laveste i over 30 år. 

Regeringen lægger op til, at væksten i det offentlige forbrug kun 
skal stige med 0,3 % om året frem til år 2025. Det betyder ifølge 
regeringens egne fremskrivninger, at antallet af offentligt ansatte 
yderligere falder i de kommende år. 
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n UDVIKLING    n PROGNOSE

Ansatte i den offentlige sektor pr. 1000 borgere

KONGELIGT  
CENTER

I forbindelse med Kronprins Frede-
riks 50 års fødselsdag åbner Aar-
hus Universitet et nyt forsknings-
center for offentlig ledelse, som 

opkaldes efter Kronprinsen. 

Navnet på det nye center er ikke 
mindre end ’Crown Prince Frederik 
Center for Public Leadership’. Cen-

tret skal levere forskningsbaseret vi-
den om offentlig ledelse og forank-
res på Institut for Statskundskab, 

hvor Kronprins Frederik selv dimitte-
rede som cand.scient.pol. i 1995.

Instituttet i Aarhus har i forvejen 
et etableret forskningsmiljø i of-

fentlig ledelse, og Kronprinsen vil 
fremover bidrage til at sikre denne 
position som medlem af centrets 

Governance Commitee.

Målet for det nye center er, at 
forskningen kommer ud at arbejde 

i de offentlige institutioner. Det 
skal bl.a. sikres gennem konferen-

cer, løbende formidling og i et 
samarbejde med kommunale, regi-

onale og statslige organisationer 
samt lederorganisationer og fag-

lige organisationer.

FORANDRING 
Et samarbejde mellem KL og Skolelederforeningen har ført til 
afholdelsen af regionale netværksmøder i landet med fokus på, 
hvordan skoleledere – især mellemledere – lykkes i deres job.

Forud for møderne har parterne interviewet skolechefer, skolele-
delser og medarbejderrepræsentanter fra syv skoler i fem kom-
muner. Det har resulteret i publikationen ’Skoleledelse under for-
andring – hvad skal der til for at skoleledelse lykkes’ samt tre korte 
videoer om samme emne. 

Baggrunden for undersøgelsen er, at skoleledelse i folkeskolen 
har været og er under forandring. Ledere i folkeskolen har på alle 
niveauer fået andre ledelsesopgaver og andre ledelsesroller. Det 
gælder både for distriktsledere, skoleledere og mellemledere.

Publikation og videoer ligger på > www.kl.dk/Skoleledelse
underforandring

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

ad_april_2018_210x135_EAN.indd   1 12-04-2018   11:30:15
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LO og FTF’s delegerede fra ca. 
100 fagforbund og organisatio-
ner har stemt ja til en fusion. 
Dermed samles 1,5 mio. løn-
modtagere i en ny, stærk hoved-
organisation. Ca. 40.000 ledere 
ventes at være med.

Målet med fusionen er at sikre 
lønmodtagerne en endnu stær-
kere stemme i forhold til sam-
fundsudvikling, aftaler og over-
enskomster, og Claus Hjortdal, 
formand for Skolelederforenin-
gen og formand for FTF’s pt. 
27.000 ledermedlemmer hilser 
fusionen velkommen:

”Fusionen, der har været grun-
digt forberedt, er nu faldet på 
plads. Jeg er tilfreds med at det 
blev vedtaget. Det ville være  
ret uoverskueligt hvis forslaget 

var faldet. Nu venter det store 
arbejde med at skabe plads til 
lederne i den ny hovedorgani-
sation”.

Claus Hjortdal blev for nylig gen-
valgt som formand for FTF’s Le-
derråd, der arbejder på at styrke 
ledelsernes vilkår på det offent-
lige og private arbejdsmarked, 
herunder med fokus på lederrol-
len, ledelsespolitiske forhold, 
kurser og kompetenceudvikling.

Et ja til fusionen krævede to-
tredjedeles flertal i både LO og i 
FTF. I LO stemte 384 delegerede 
stemte for, mens 11 var imod. I 
FTF blev det med 71,4 % for et 
lidt mere knebent ja til sammen-
lægningen. Navnet på den nye 
hovedorganisation er ikke fundet 
endnu …

MOBNING
Alle skal være med i kampen mod 

mobning, hvis den skal vindes. Det er 
tanken bag en stor indsats fra ’Allian-
cen mod mobning’, som Red Barnet, 

Mary Fonden og Børns Vilkår står bag.

Alliancen har lanceret et nyt program 
med flere indsatser, herunder kompe-

tenceudvikling for skolens personale og 
forældrebestyrelse, hjælp til at over-

sætte den lovpligtige antimobbestrategi 
til handling og udvikling af antimobbe-
redskaber – i første omgang til mellem-
trinnet, hvor mobning er mest udbredt. 

Læs mere på hjemmesiden  
om indsatsen

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

ad_april_2018_210x135_EAN.indd   1 12-04-2018   11:30:15
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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 skole- 
verdenens 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.

Skoleledernetværket_annonce_210x297mm_FINAL.indd   1 28/02/2018   10.37



 Hvis det stod til Anders Hyl-
toft, burde alle skoleledere prøve at 
være på forskellige skoler. Han pointe-
rer, at også selv om det er folkeskoler 
alle sammen, så eksisterer de på for-
skellige præmisser. Og har hver deres 
positive aspekter.

”Virkeligheden er meget andet end 
det sted, man har været i tyve år. Der er 
mange versioner af virkeligheden. Det 
har givet mig meget at være leder på 
forskellige typer skoler,” siger den nye 
skoleleder på Petersmindeskolen i Vejle.

”Skiftet føles rigtigt, selv om jeg også  
trivedes i mit forrige job. Det trak også 
at komme tilbage til hjemkommunen, 
hvor jeg startede som lærer.”

Anders Hyltoft kommer fra et job som 
skoleleder på Rårup Skole i Hedensted 
Kommune. Her nåede han at være i næ-
sten fem år. Inden da var han afdelings-
leder på Højvangsskolen i Horsens. Så 
alt i alt har han arbejdet med ledelse i 
over ti år.

”Det passede mig godt med nye ud-
fordringer. Jeg vidste fra mit tidligere 
job i Horsens, at jeg trives godt i et  
ledelsesteam et større sted, hvor der  
er gang i en masse ting. Der må gerne 
være mange bolde i luften, når jeg er  
i nærheden.” 

Han forklarer, at det er meget ander-
ledes at komme fra en skole, hvor f.eks. 
SFO-lederen også er aktiv pædagog til 
nu at have et ledelsesteam og en meget 
større organisation. Som øverste leder 
er det vigtigt at agere som sparrings-
partner uden at gå ind det ledelses-
rum, som det også er betydningsfuldt, 
at de andre ledere har.

”Kerneopgaven skal naturligvis løses 
så godt som overhovedet muligt for 
elevernes skyld. Men vi har også et le-
delsesteam, hvor vi skal både udvikle 
os sammen, og de skal også have plads 
til at være ledere på deres måde. Bare 
fordi man er leder for ledere, skal de 

ikke være ledere på samme måde som 
mig. Men vi skal have samme retning. 
Og det er spændende, hvordan giver 
man dem plads til udvikling samtidig 
med, at vi er et team, der går i samme 
retning.” 

Anders Hyltoft mener, at mennesker 
er mere end 12-taller. Det gælder både 
for det fremtidige personale, han skal 
ansætte, og de elever, der skal igennem 
den skole, han nu er i spidsen for. 

”Vi behøver ikke leve vores liv i ét 
stræk eller i en snorlige bane. Man må 
gerne lave fejl og tillade sig selv at tage 
noget tid til at finde ud af, hvem man 
er. Dér har vi som skole en opgave. I 
dag er alt til forhandling, og det kan 
gøre det svært at have et ståsted. Det 
dannelsesaspekt er vigtigt,” siger An-
ders Hyltoft. 

”Mennesker må gerne indeholde 
mere end at gå fra det ene til andet 
uden refleksion og erkendelse. For  
det afspejler sig i personligheden og  
de valg, man træffer. Det er ikke din 
uddannelse, der gør dig interessant 
som samtalepartner eller som en,  
der kan reflektere – det er alle de andre 
ting, du har oplevet. Det er en optik,  
vi ser livet igennem.”

At øge refleksionsniveauet hos andre 
er noget af det, der driver skoleleder 
Anders Hyltoft: At vi altid kan lære mere 
og se andre vinkler. 

”Den bevidsthed vil jeg virkelig gerne 
skabe i andre mennesker - og derfor 
synes jeg også, at det er fantastisk at 
sidde i en position, hvor man har an-
svaret for, at unge mennesker kommer 
ud i livet med det i bagagen.” 

PETERSMINDESKOLEN i Vejle har pt. 
693 elever og ca. 85 medarbejdere. Skole-
ledelsen består ud over skolelederen af 
en viceskoleleder, to afdelingsledere og 
en SFO-leder. 

HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf • Foto Privat

ANDERS HYLTOFT
41 år, skoleleder på 
Petersmindeskolen, Vejle 
Kommune, fra 1. dec.

Vi behøver 
ikke leve 

vores liv i ét stræk 
eller i en snorlige 
bane. Vi har brug 
for forandring.
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Er du medlem af Skolelederne, kan du nu låne til en ny bil  

på ekstra gode betingelser. Her er ingen skjulte gebyrer eller 

ekstra ordinære omkostninger – du betaler for oprettelse, og får  

en lav variabel rente på 2,95 % p.a.

Billån med medlemsfordele – 2.446 kr./md. før skat

• Løbetid: 84 måneder • Udbetaling: 44.000 kr. (20 %)

• Bilens pris: 220.000 kr. • Lånebeløb: 176.000 kr.

• Variabel rente: 2,95% p.a. • Debitor rente: 2,98% p.a.

• Samlede låneomkostninger: 185.510 kr. • ÅOP: 4,59%

• Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling: 205.499 kr.

• Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2018

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kredit god kendelse.  

Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. 

Renten gælder ved oprettelse af nye billån samt ved overførsel  

af billån fra andre banker/finansieringsselskaber. Der er 14 dages 

fortrydelsesret på lånet.

BILLIGT BILLÅN – BEREGN NU
Beregn selv eller søg billån på: lsb.dk/skolelederne

BILLIGT BILLÅN – RING NU
Ring:  Ring 3378 1992 hvis du vil tale  

billån med en personlig rådgiver

Online:   Gå på lsb.dk/skolelederne og ’vælg book’  
møde. Så kontakter vi dig.

Få en ny bil for  
under 2.500 kr./md.

Billån med 
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MØD DE 
ANDRE
SKOLE-

LEDERE

OG KOM I ØVRIGT  
IND I KAMPEN …

FØLG MED PÅ  
FACEBOOK > 

SKOLELEDERFORENINGEN  

OG PÅ  
TWITTER >  

#SKOLELEDERORG

KOM MED PÅ DE 
SOCIALE MEDIER!

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

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

SEKRETARIATET ER ÅBENT
Mandag-torsdag: 9.00-15.00, fredag: 9.00-14.00.

POLITISK LEDELSE
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

Jannick S. Mortensen
Konsulent
jamo@skolelederne.org

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

Henrik Sloth
Konsulent
hs@skolelederne.org

Nils Vilsbøl
Konsulent
nv@skolelederne.org

HOVEDBESTYRELSEN
Formand Claus Hjortdal
Næstformand Dorte Andreas
Dan Gert Christensen
Peter Hansen

Lene Burchardt Jensen
Peter Nellemann
Torben Møller Nielsen
Lars Aaberg

HURTIG  
KONTAKT
Brug ved alle  

henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen:  
7025 1008 eller

• Hovedmail:  
skolelederne@ 

skolelederne.org

Er du medlem af Skolelederne, kan du nu låne til en ny bil  

på ekstra gode betingelser. Her er ingen skjulte gebyrer eller 

ekstra ordinære omkostninger – du betaler for oprettelse, og får  

en lav variabel rente på 2,95 % p.a.

Billån med medlemsfordele – 2.446 kr./md. før skat

• Løbetid: 84 måneder • Udbetaling: 44.000 kr. (20 %)

• Bilens pris: 220.000 kr. • Lånebeløb: 176.000 kr.

• Variabel rente: 2,95% p.a. • Debitor rente: 2,98% p.a.

• Samlede låneomkostninger: 185.510 kr. • ÅOP: 4,59%

• Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling: 205.499 kr.

• Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2018

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kredit god kendelse.  

Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. 

Renten gælder ved oprettelse af nye billån samt ved overførsel  

af billån fra andre banker/finansieringsselskaber. Der er 14 dages 

fortrydelsesret på lånet.

BILLIGT BILLÅN – BEREGN NU
Beregn selv eller søg billån på: lsb.dk/skolelederne

BILLIGT BILLÅN – RING NU
Ring:  Ring 3378 1992 hvis du vil tale  

billån med en personlig rådgiver

Online:   Gå på lsb.dk/skolelederne og ’vælg book’  
møde. Så kontakter vi dig.

Få en ny bil for  
under 2.500 kr./md.

Billån med 
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1 + 1 > 2
Coteaching
Samarbejde  

om undervisning
Andy Højholdt
Hans Reitzels Forlag
160 sider, 225 kr.

 Denne lille og let 
tilgængelige bog giver et godt 
bud på, hvordan man lokalt 
kan skabe inkluderende læ-
ringsmiljøer for alle elever. 

Bogen skildrer, hvordan man 
sammen kan planlægge, gen-
nemføre og evaluere under-
visningsforløb, som tilstræber 
at skabe de bedste læringsfor-
udsætninger for alle elever. 
Dette sker i et tværprofessio-
nelt samarbejde. Co-teaching 
er et bud på dette.

Co-teaching kan foregå i et 
samarbejde mellem almenlæ-
reren og en medarbejder med 
specialpædagogisk viden. Andy 
Højholdt peger endvidere på 
de muligheder for co-teaching, 
der ligger i pædagog – lærer-
samarbejdet. Det er i dette ar-
bejdsfællesskab mellem to fag-
professionelle, at viden sættes i 
spil, nye kompetencer udvikles 
og ny fælles viden opstår til 
gavn for den enkelte. Co-tea-
ching skaber mulighed for 
større variation og differentie-
ring. En og en er mere end to!

Forfatteren henviser til, at 
forskellige studier peger på, at 
co-teaching kan være en vig-
tig inklusionsfremmende fak-
tor, men det kræver, at de  
fagprofessionelle kan og vil 
samarbejde om undervisnin-
gen. Det kræver samarbejds-
kompetence af den enkelte. 

I forhold til dansk skolekul-
tur, hvor det traditionelt set 
er den privatpraktiserende 
lærer, der har ansvaret for til-
rettelæggelse, gennemførelse 
og evaluering af undervisnin-
gen, så kræver det en kultur-
ændring, hvor de fagprofes-
sionelle har lyst og mulighed 
for at indgå i denne kompe-
tenceudviklende arbejdsform. 

Co-teaching er en ny måde 
at samarbejde på, som adskil-
ler sig fra teamsamarbejdet 
såvel i klasse- som fagteams. 
Co-teaching indebærer ikke 

flere hænder, men en samar-
bejdsform, som kan være 
medvirkende til at opkvalifi-
cere og udvikle den enkelte 
medarbejders kompetencer i 
forhold til at varetage under-
visningen af alle!

Det er et stor plus, at Andy 
Højholdt har en meget prak-
sisnær og illustrativ tilgang til, 
hvordan co-teaching kan til-
rettelægges og gennemføres. 
Bogen igennem henvises til 
forskellige hjemmesider, hvor 
den interesserede læser kan 
hente yderligere inspiration 
og erfaringer fra praksis.

Bogen kan varmt anbefales 
til alle aktører i og omkring 
folkeskolen.

Lone Pedersen Hansen
Faglig leder
Hundested Skole

MUST WIN
Ledelse og økonomi
styring i det offentlige

Tor Busch, Erik Johnsen 
og Jan Ole Vanebo
Henrik Wisbech (red), 2. udg.
360 sider, 400 kr.
Hans Reitzels Forlag

 Hvordan kan man få 
offentlige foretagender til at ef-
terleve krav om produktivitet 
og ydre effektivitet – og gøre 
det korrekt? Dette spørgsmål 
og mange andre besvares ele-

gant og nuanceret i denne ud-
mærkede bog, som man bliver 
klogere af som leder. 

Begrebsafklaringerne er klare 
og forståelige, så omsætningen 
til hverdagen er mulig. Sproget 
er forståeligt og relevant til dens 
formal. Bogen er forsynet med 
gode illustrationer og interes-
sante eksempler fra hverdagen i 
det offentlige. Der bliver klart 
redegjort for den ledelsesmæs-
sige betydning af økonomisty-
ring, og på denne måde gøres 
denne styring til en del af ledel-
sens “must win battles”. 

Økonomistyring defineres 
som: Ledelse med henblik på 
indfrielse af økonomiske mål, 
og i bogens otte kapitler, som 
kan læses samlet eller hver  
for sig, behandles følgende  
temaer: Ledelse og økonomi, 
økonomistyring, omkostnings-
teori, regnskabsteori, budget-

styring, målstyring, konkur-
rence som virkemiddel og 
cost-benefit-analyse. 

Men bogen beskriver også 
økonomistyring i en bred 
sammenhæng, hvor både de 
politiske rammebetingelser 
og et klart ledelsesfokus spil-
ler en vigtig rolle. 

Det gælder ikke mindst i 
New Public Management 
(NPM), som jo længe har væ-
ret den dominerende tendens 
inden for styringen af det of-
fentlige, og som er kommet til 
udtryk gennem overføring af 
styringssystemer og ledelses-
teknikker fra private til offent-
lige virksomheder – men ikke 
altid med lige stor succes.  
Som en enkel central aktør  
jo efterfølgende har udtalt: 
Undskyld, vi vidste ikke, hvad 
vi gjorde!

Der er afgørende forskelle 

mellem offentlige og private 
virksomheder, og det må man 
tage hensyn til, når nye sty-
ringskoncepter skal indføres. 
Denne bog anskueliggør, 
hvordan systemerne må til-
passes den offentlige kon-
tekst, og hvordan ledelses-
mæssig indsigt i og forståelse 
for økonomistyring er grund-
læggende for bedre styring, 
resultat og kvalitet.

Bogen er rettet mod uddan-
nelsen og videreuddannelsen 
af offentlige ledere, herunder 
Den offentlige Lederuddan-
nelse og Diplomuddannelsen 
i Ledelse. Men den kan læses 
af enhver leder, som vil være 
klogere på sin egen ledelse og 
økonomistyring. 

Knud Nordentoft
Senior Advisor
Cphfacilitation

Andy Højholdt

CO˗TEACHING 
Samarbejde om undervisning

Hans Reitzels Forlag
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GODE DAGE
Lærerens  
relationskompetence

Kendetegn, betingelser  
og perspektiver
Louise Klinge
Dafolo Forlag
272 sider, 400 kr. 

  Tillad et lille citat 
til at starte med: “Når en læ-
rer smiler, så tænker man 
bare inde i sig selv - Yes, jeg 
håber det bliver en god dag i 
dag” (dreng 5. kl.).

Som skoleleder kan jeg blive 
mødt af forældre, der ønsker, 
at en bestemt lærer overtager 
deres børns klasse i fag, på-
gældende lærer egentlig ikke 
har faglige kompetencer inden 

for, simpelthen fordi læreren 
har sådan et godt tag på bør-
nene, og så skal det nok gå 
med det faglige.

Når jeg modtager bekym-
ringer eller klager fra foræl-
dre over en lærer, er det lige-
ledes yderst sjældent, at disse 
henvendelser handler om læ-
rernes faglighed. I stedet er 
det lærerens ageren, at lære-
ren råber meget, skælder me-
get ud, at børnene har ondt i 
maven, når de skal have på-
gældende lærer mv., der lig-
ger forældrene på sinde.

Såvel forskningen som erfa-
ring med praksis på skolerne 
viser, at lærernes relations-
kompetence er afgørende for, 
hvordan undervisningen lyk-
kes. Men hvad vil det sige at 
være relationskompetent, har 
vi overhovedet et professio-
nelt sprog om relationen mel-
lem lærer og elever, og hvad 
skal der til for, at lærere age-
rer relationskompetent?

Disse og mange andre 
spørgsmål forsøger Louise 
Klinge at besvare i sin fremra-

gende bog, der er en omar-
bejdet version af hendes 
ph.d. afhandling.    

Grundtonen i hele bogen 
er, at relationer ses fra for-
skellige perspektiver, og i 
klasserummet altid ud fra to: 
fra lærerens og fra børnenes 
og ved at forstå, hvad der er 
på spil, bliver vi også i stand 
til at tilpasse vores ageren. 
Bogen er spækket med elev-
udtalelser, så elevstemmen  
er hele tiden nærværende i 
bogen og for læseren, og ikke 
til at komme uden om. 

I et let og umanerligt vel-
skrevet sprog leder Klinge os 
igennem et forholdsvist fagligt 
tungt stof. Bogen er bygget tra-
ditionelt op med teoretisk be-
grebsafklaring, emnet belyst 
fra både lærer og elev, uddyb-
ning af, hvad det vil sige at 
være relationskompetent, be-
tingelser for at kunne agere  
relationskompetent og endelig 
en perspektivering, der både 
rækker ud mod læreruddan-
nelsen og diskuterer den 
måde, vi laver skole på i dag.

Et af Klinges mål er som 
nævnt at udvikle et professio-
nelt sprog om relationen mel-
lem lærer og elever, og med 
nærværende bog hjælper hun 
os godt på vej. 

Ved at folde ud, hvilke ka-
rakteristika der er ved at være 
relationskompetent, bliver 
det muligt at tale om relati-
onskompetence som noget 
der ikke ligger inde i os og 
skal vækkes, men som kom-
petencer, vi kan analysere  
og tilegne os. Derved bliver 
det mindre sårbart at tale om. 
For læreren. Og for lederen.

Lærerens relationskom-
petence går dybt ind under 
huden på læseren. Dermed 
bliver det en vigtig bog for  
lærere, ledere, læreruddan-
nelse – men frem for alt ele-
verne, der er så afhængige af 
at møde relationskompetente 
voksne i deres skoleliv.

Kirsten Koudahl
Skoleleder 
Vibeholmskolen
Ishøj Kommune

Varenr. 7424

Børn og unges relation til deres lærere er altafgørende for deres skolegang, både personligt, 
socialt og fagligt, og for deres fremtid. Derfor synes det paradoksalt, at den studerende un-
der læreruddannelsen og den praktiserende lærer i e� eruddannelsessammenhæng opøver 
kompetencer inden for eksempelvis fagdidaktik og klasseledelse, men i høj grad er overladt 
til sig selv i forhold til at udvikle sin relationskompetence. Det kan skyldes, at det relationel-
le kan virke for di� ust eller for personligt at tale om, og kan man egentlig professionalisere 
sig selv?

Louise Klinge har i forbindelse med sin ph.d. observeret i time e� er time og interviewet 
både elever og lærere, og hun har selv undervist i årevis. På baggrund heraf har hun fundet 
karakteristika ved og betingelser for læreres relationskompetence. Ved hjælp af begreber, 
som eksempli� ceres i en række hjertevarmende og tåkrummende eksempler fra praksis, 
gives her en mulighed for, at man som studerende, lærer, lærerteam eller skoleledelse kan 
forholde sig professionelt til relationelle aspekter af undervisningen.

I bogen beskrives relationskompetencens kendetegn indgående helt ned på interakti-
onsniveau med fokus på elementer som afstemmere, omsorgsetiske handlinger og elever-
nes psykologiske behov. Derudover beskrives de ydre og indre betingelser, der må være 
opfyldt, for at man som lærer kan agere relationskompetent. 

I bogens sidste kapitel kastes et kritisk blik på skolen som sådan og på læreruddannel-
sen. Afsættet er den præmis, at det er af afgørende betydning for børns skolegang og frem-
tid, at lærere agerer relationskompetent, og skolen og uddannelsen må understøtte dette. 
For relationskompetencen kan udvikles. Har man som lærer ingen interesse heri, og har 
man ikke børnene på sinde, har skolen en helt anden opgave, nemlig at sortere i de lærere, 
vi udsætter vores børn for.

Den professionelle handling er altid situeret og må a� ænge af et professionelt skøn i 
den konkrete situation, og bogen tilbyder derfor både viden, øvelser, re� eksionsspørgsmål 
og praksiseksempler fra andre læreres praksis, som kan understøtte arbejdet med at kvali� -
cere din relationskompetence, sådan at din intention om, at enhver af dine elever skal trives 
og lære noget, realiseres i videst mulige omfang.

Louise Klinge har bred erfaring som underviser i forskellige skolekontek-
ster og for elever i alle aldre og med forskellige forudsætninger. Hun er ud-
dannet cand.mag. i dansk og � loso�  og forsvarede i 2016 sin ph.d. om lære-
res relationskompetencer. Hun fungerer nu som selvstændig skolekonsulent. 
Læs mere på www.louiseklinge.dk.

LÆRERENS 
RELATIONS-
KOMPETENCE 
KENDETEGN, BETINGELSER OG PERSPEKTIVER

LOUISE KLINGE
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ISBN 978-87-7160-077-3

9 788771 601190

Folkeskolen
Det naturlige 

førstevalg
Folkeskolen

Den vigtigste
samfundsdannende 

institution

Folkeskolen
Det lokale 

samlingspunkt 
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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
Per Fibæk Laursen
Hans Reitzels Forlag

Næste skridt i professionelle 
læringsfællesskaber
Kollaborative teams der trans
formerer skolens praksis
Robert J. Marzano,  
Temmy Heflebower m. fl.
Dafolo

Håndbog i professionelle  
læringsfællesskaber
Undervisning og læring
Richard Dufour, Rebecca 
Dufour m. fl.
Dafolo

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

Styrk samarbejdet
En guide til teamledelse i 
undervisningssektoren
Tore Wanscher, Andreas 
Ronne Nielsen
Wanscher & Nielsen

Læring eller ikkelæring?
Undervisning og læring
Karsten Mellon (red.)
Dafolo

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

Evaluering
Af læring, undervisning 
og uddannelse
Michael Andersen, Bjarne  
Wahlgren, Jakob Wandall
Hans Reitzels Forlag

Metakognition, selvregulering 
og konsolidering
Fra teori til praksis
Dorthe Geisnæs & Preben  
Olund Kirkegaard
Dafolo

Spørgsmål og interaktion 
i klasserummet
Emilia Andersson-Bakken
Dafolo

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

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

Undervisning mellem hensigt 
og uforudsigelighed
Undervisning og læring
Ane Qvortrup, Tina Bering Keiding
Dafolo

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

Kodeknækkeren
Din vej ind i gymnasiet
Mette Louise Graah Rasmussen, 
Ronja Billum Skovsbøl
Turbine

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

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

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

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

Læringsrejsen
Målorienteret undervisning 
i indskolingen
Alice Olsen
Dafolo

Vækst modellen
Kulturskabende dialoger
Marianne Grønbæk, Henrik 
Pors, Jonas Grønbæk Pors
Dafolo

Målorienteret undervisning 
i skolen
Redskaber og inspiration 
til praksis
Undervisning og læring 
i praksis
Rene Aistrup
Dafolo

SKOLELEDER-JOB.DK
66 plenum – maj 2018



Lærerstandens Brandforsikring er et forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper, blandt 
andre skoleledere. Vi er ejet af vores medlemmer med alle de fordele, der følger med.

Vores mål er at sikre dig den lavest mulige pris og den højest mulige erstatning.

Tjener vi for meget på en forsikring, kommer det også dig til gode, enten ved at vi sænker 
priserne eller forbedrer dine forsikringer.

Derudover belønner vi dig årligt med en rabat på dine forsikringer, når du har været 
medlem i tre år.

Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du bliver medlem.

Gå ind på lb.dk/blivmedlem eller ring til os på 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K

Et forsikringsfællesskab for dig,
der ved, at det ikke handler om det,

du siger, men det du gør.

skoleledere.indd   1 17-04-2018   11:52:20



KOM TIL FAGLIGHED 
OG FORNØJELSE 

I TIVOLI
SELVBESØG - FAGLIGE DAGE 

Til Faglige Dage er der rig mulighed for at skærpe 
elevernes appetit på naturfag, når der skal observeres, 

undersøges og eksperimenteres i Havens mange 
forlystelser. Der er Faglige Dage for 7.-9. klasse samt 

ungdomsuddannelser fra d. 13. august – 21. september. 
For kun 65-70 DKK per person inklusiv entré og Turpas 

fra kl. 11-15 er der lagt op til faglige og fornøjelige 
oplevelser i Den gamle Have i hjertet af København.

FOR MERE INFORMATION SE TIVOLI.DK/SKOLER
ELLER KONTAKT UNDERVISNING@TIVOLI.DK / SALES@TIVOLI.DK 

UNDERVISNINGSFORLØB I TIVOLI
Vi tilbyder også forløb til 0.-10. klasse indenfor en bred 
vifte af fag og med en underviser fra Tivoli tilknyttet. 
Et undervisningsforløb i Tivoli varer mellem 60-90 
minutter. Prisen er 95 DKK per person inklusiv entré, 
undervisningsforløb og Turpas gældende fra kl. 11-15.

OPGAVER TIL FAGLIGE DAGE OG ALLE 
UNDERVISNINGSFORLØB ER TILRETTELAGT, 
SÅ DE UNDERSTØTTER ARBEJDET MED NYE 

FÆLLES MÅL.

TIVOLI HAR MANGE ÅRS ERFARING MED 
FORMIDLING TIL ALLE ALDERSGRUPPER OG 

TIL FORDELAGTIGE PRISER.




