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MÅNEDENS TWEET
@skolelederorg: Hurra for den
nye diplomuddannelse i skoleledelse, der tager udgangspunkt
i skoleledernes praksis og har
fokus på den særlige opgave,
det er at lede en skole #skolepol
#skolechat #uddpol

FOR DANMARK
Som landstræner for håndbolddamerne har Klavs
Bruun Jørgensen måtte kæmpe med lidt af hvert.
Fra urealistisk folkestemning til interne stridigheder,
der var så voldsomme, at de nær havde fået ham til
selv at gå i protest. Men han sidder på posten endnu.
Stærkere end nogensinde før.
s. 10

Et forsikringsfællesskab for dig,
der ved, at det ikke handler om det,
du siger, men det du gør.

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
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S. 20: På noderne. Med fondsstøtte og projekt Orkestermester
har en række skoler gang i musikken

S. 32: Forældre. De er engagerede og et kæmpe aktiv, men hvor
går grænsen for forældreinvolvering

S. 06: På folkemødet. Foreningen stiller det vigtige spørgsmål:
Hvad hvis folkeskolen ikke fandtes?

S. 24: Swingtime. Eksempler på
det spirende samarbejde mellem
folkeskoler og musikskoler

S. 42: Økonomi. Prisen pr. elev i
folkeskolen svinger mellem 63.000
og 149.000 kr., hvad ligger bag?

S. 10: Timeout. Da landsholdstræner i damehåndbold Klavs Bruun
Jørgensen ﬁk damerne på nakken!

S. 30: Vilkår. Knapt 2000 medlemmer har svaret i foreningens undersøgelse. Læs hovedresultaterne

S. 48: Årsmøde. Gå ikke glip af
årets højdepunkt, læs mere om
programmet, bestil hotel, fest mv.
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s. 32

s. 30

S. 05: Lederen. Trods et noget
uskønt OK’18-forløb, kan resultatet
alligevel vurderes positivt …

•

S. 38: Klumme.
S. 56: Hverdagsledelse.
S. 59: Har fået nyt job.
S. 62: Anmeldelser.

S. 50
Lederlivet byder på
både bølgegang og
god vind i sejlene …

OTTO DICKMEISS
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skolevisioner.dk
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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

•

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, skolepsykologer, skoleledere og kommunale skolekonsulenter

•

Klassetrivsel.dk er jeres eget værktøj - I kan frit designe egne undersøgelser og gennemføre dem på selvvalgte
tidspunkter. ÏòõðøïèõíèõèöèêñèèïïèõùįïêðèïïèðóõèçèĤñèõèçèöółõêöðȎï

•

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

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

Ring på 7199 0862 og lad os hjælpe dig med råd
og vejledning, så du kan sikre klassetrivsel for alle.
Skolevisioner ApS | Ellemosen 3 | 8680 Ry | 71 99 08 62 | info@skolevisioner.dk | www.skolevisioner.dk
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OK’18 blev på flere måder en historisk overenskomstforhandling. Det var
første gang i foreningens historie, at vi varslede strejke for en gruppe af vores medlemmer. Resten af os var parate til støtte og bakke de strejkende op. Lige som de andre offentlige ledergrupper kunne vi ikke acceptere arbejdsgivernes udspil.
Historisk var det også i kraft af det stærke sammenhold, der var på begge sider af
bordet, hvilket signalerede styrke, men på den anden side næsten kastede Danmark
ud i en særdeles bekostelig storkonflikt. Det undgik vi, for i min optik ville der være
lutter tabere, og ingen ville vinde. Historisk er det også med den kommission, der er
nedsat for at se på lærerarbejdstiden.
Som skoleledere var det af lønmæssige grunde, at vi valgte at gå med i konflikten.
Ét er, at vi i forvejen har meget pressede arbejdsbetingelser – det viser den nye, store
vilkårsundersøgelse med al tydelighed. Se omtalen s. 30-31 i dette blad. Noget andet
er, at de offentlige arbejdsgivere ved OK’18 lagde op til økonomisk tilbageholdenhed
og en markant lavere offentlig lønudvikling fremover.
Det var uforståeligt i en tid, hvor vores medlemmer har leveret markante resultater, og hvor vores egen regering fortæller alle, at Danmark står økonomisk solidt.
Det offentlige arbejdsmarked har i de sidste 10 år rationaliseret og udvist løntilbageholdenhed, og skulle vi så i 2018 yderligere ha’ et hak?
Når vi står med resultatet nu, er jeg derfor glad for, at OK’18 forliget lønmæssigt
må siges at være acceptabelt. De i alt 8,1 % over de næste tre år giver antageligt
en reallønsfremgang, og der bliver lidt ekstra løn til fordeling blandt skolelederne,
hvor mellemlederne er prioriteret.
Vi kom ikke igennem med skoleledernes specifikke krav – til gengæld frafaldt i
særdeleshed KL en række stærkt forringende og helt uspiselige krav. Vi fik aftalt
et nyt overenskomstprojekt, der ventes at få fokus på mellemledernes lederrolle
og ledelsesopgaver. Desuden lykkedes det LC-lederforum at få en selvstændig
lederoverenskomst aftalt på statsområdet.
Samlet set var OK’18 et uskønt forløb – præget af for meget økonomiSa
tænkning, hvor der ikke var plads til visioner og nytænkning. Omvendt må man sige, at strejke/lockout blev undgået, og jeg vurderer
derfor alligevel OK’18-resultatet som positivt – vi må glæde sig over
det, vi har fået, frem for at se på det modsatte.
I skrivende stund har vi og alle de andre organisationer sendt
forhandlingsresultaterne til afstemning blandt medlemmerne. I
informationsskrivelser og på hjemmesiden er det muligt at læse
mere om forligene på det kommunale, regionale og statslige område med regneeksempler på, hvad det kan betyde for den enkelte i kroner og øre.
Det er et samlet formandskab og en samlet hovedbestyrelse,
som anbefaler et klart JA til OK’18. Vi håber så mange så muligt
af vores medlemmer vil stemme ved urafstemningen. Når dette
læses er resultatet af afstemningen med al sandsynlighed klar.
Så opload gerne den korte video via
OR-koden og få en aktuel kommentar
til resultatet.

Claus Hjortdal
Formand, Skolelederforeningen
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vores, hele livet

Den lokale folkeskole

FORÆLDRENES
FØRSTEVALG
INDSATSEN ’FOLKESKOLEN. VORES. HELE LIVET’ GIVER GENLYD RUNDT I
LANDET, NÅR DE LOKALE SKOLELEDERFORENINGER SÆTTER FOKUS PÅ
FOLKESKOLENS BETYDNING FOR SAMFUNDET MED BL.A. GODE ARGUMENTER
FOR, HVORFOR FOLKESKOLEN BØR VÆRE DET NATURLIGE FØRSTEVALG.
Af Malene Lieberknecht • Illustration OTW A/S

Det er en fælles udfordring at
få flere til at vælge folkeskolen og at tale
betydningen af folkeskolen op. Det er der
enighed om både centralt og lokalt.
Det store initiativ ’Folkeskolen. Vores.
Hele livet’, som otte organisationer omkring folkeskolen står bag, er kommet
rigtig godt fra start med flere centrale aktiviteter. I efteråret satte formænd og repræsentanter for de otte organisationer fx
i fælles løb for at gøre opmærksom på den
vigtige sag, da de i selskab med eleverne
på Lindevangskolen på Frederiksberg tilbagelagde adskillige løberuter på Skolernes Motionsdag. Der har også været en
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fælles kampagne op til kommunalvalget
’Stem på folkeskolen’ med blandt andet
elevinitiativ og en fælles video. Desuden
er der udsendt inspirationsmateriale i forbindelse med indskrivning, ligesom der
er gennemført undersøgelser mm.
Også lokalt kæmpes der ihærdigt for
folkeskolen. Det mærkes, når den taskforce, der er nedsat af styregruppen bag
initiativet, er på besøg rundt omkring i
landet for at tale om, hvordan man i fællesskab kan tage udfordringen op for at
styrke folkeskolen.
”I flere kommuner er man på initiativ
af den lokale skolelederforening allerede

godt i gang med arbejdet, og nogle steder
har man fået forvaltning, politikere og lærerkreds med. Det er meget glædeligt, at
flere parter er sammen om dette,” siger
næstformand i Skolelederforeningen
Dorte Andreas, som er en del af taskforcen, der samler viden ind og giver gode
ideer videre fra kommune til kommune.
Få besøg af taskforce
Dorte Andreas opfordrer Skolelederforeningens lokale afdelinger til at henvende sig, hvis de ønsker et besøg: ”Hvis
vi skal have forældrene til at ændre adfærd, så er det i lokalsamfundet, der skal

sættes ind, og derfor er de lokale ambassadører helt afgørende. Vi håber derfor,
at arbejdet vil komme i gang i endnu
flere kommuner”.
Derudover fortæller Dorte Andreas om
indsatsen, når hun er med på Skolelederforeningens medlemsmøder og deltager
i de tværkommunale formandsnetværksmøder. Her giver hun ideer til, hvordan
der kan arbejdes med udfordringen lokalt og på skolerne.
Hvorfor vælger nogle folkeskolen fra?
Og hvad kan vi gøre ved det? Det spørger
man typisk om i kommunerne – og det
kan taskforcen være med til at stille
skarpt på blandt andet ved dele viden
og erfaringer fra kommunerne.
Nogle steder handler det om at få sat
spot på de gode historier fra den lokale folkeskole – om at levere slagskraftige argumenter for, hvorfor man bør vælge folkeskolen – andre steder kan folkeskolen med
fordel få mere plads til at være den institution, der samler lokalsamfundet … eller
noget helt tredje. Hvilke muligheder der
er for at vende den lokale udvikling og
eventuelle tendenser til, at folkeskolen bliver talt ned, afhænger af de lokale forhold.
Inspirationskatalog på vej
Lige nu arbejdes der netop på en materialesamling til det lokale led med konkrete
ideer til, hvordan man i kommunerne og
på de enkelte skoler kan kickstarte indsatsen og sætte folkeskolen positivt på dagsordenen. Ideerne, som senere vil kunne findes på organisationernes hjemmesider, vil
give inspiration til aktiviteter omkring indskrivning, skolestart, translokation, relations opbygning, forældreinddragelse, kontakt til de lokale medier og meget mere.
Dorte Andreas hæfter sig også ved, at de
centrale parter i OK’18-forliget som en del
af det samlede forlig er blevet enige om at
indgå i et fælles ”Ny Start”–samarbejde
med det formål blandt andet at understøtte en positiv udvikling af folkeskolen.
”Det læner sig lige op af vores indsats
med ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’, og

PARTERNE BAG
’FOLKESKOLEN.
VORES. HELE LIVET’
Børne- Ungdomspædagogernes
Landsforbund
BUPL’s
lederforening
Børne- og
Kulturchefforeningen
Danske
Skoleelever
Danmarks
Lærerforening
Kommunernes
Landsforening
Skole &
Forældre
Skolelederforeningen

HOLD ØJE MED
FOLKEMØDET
Vi holder dig orienteret
om vores aktiviteter
på Folkemødet via
www.skolelederforeningen.
org samt på vores Facebookside ’Skolelederforeningen’ og på Twitter
’SkolelederOrg’. Vi bruger
#voreshelelivet

INSPIRATIONS
MATERIALE PÅ VEJ
Efter sommerferien
udsendes et materiale
med idéer og eksempler
på aktiviteter til at synliggøre landets folkeskoler.
Det sendes ud til alle
kommuner, skoler og
lokalforeninger.

det er dejligt, at der på den måde er opbakning til en fælles indsats for folkeskolen”, siger Dorte Andreas.
Fredag bliver folkeskolens
dag på Folkemødet
Den næste store fælles indsats for ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’ bliver på dette
års folkemøde på Bornholm, hvor parterne har dedikeret fredag d. 15. juni og
lørdag d. 16. juni til at til at slå et slag for
folkeskolen.
Med overskriften ”Hvis folkeskolen ikke
fandtes …” sættes en spændende debatstafet i gang, som vil løbe over hele fredagen. Formålet er at få sat lys på folkeskolens betydning for sammenhængskraften
i Danmark, herunder sammenhængskraften lokalt, og at skabe debat om folkeskolens kerneforhold og indhold.
Der er lagt op til en masse god debat,
hvor organisationerne, både enkeltvis
og fælles, vil sætte ind for at få så mange
som muligt til at tale om folkeskolen.
Skolelederforeningen står klar 15. juni
kl. 9.30 med vores første debat, som arrangeres i samarbejde med Kommunernes Landsforening. Her stiller vi igen det
vigtige spørgsmål: Hvis folkeskolen ikke
fandtes, hvem tager så ansvaret?
Lidt senere på formiddagen er partnerskabet klar med en fælles debat, hvor vi
stiller skarpt på fællesskabet i Danmark
uden en folkeskole. Fair konkurrence,
og hvad med fremtiden?
I Skolelederforeningen runder vi eftermiddagen af med et blik på, hvad der
vil ske med balancen mellem lighed og
ulighed, hvis vi ikke havde folkeskolen.
Vi spørger også, hvordan vi ville opleve
fællesskabet og demokratiet.
Alt sammen spørgsmål, som sætter
fokus på folkeskolens betydning – og som
forhåbentlig kan give videre inspiration
og afsæt for alt det gode arbejde, der
foregår både lokalt og centralt for at
styrke folkeskolen.
Malene Lieberknecht er journalist
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NOTER

OLIGARKI
Uligheden stiger, så den rigeste procent i dag
har over halvdelen af al formue i verden. Og
seneste prognose fortæller, at i 2030 vil den rigeste procent eje to tredjedele af al formue.
Det peger det britiske parlaments uafhængige
researchenhed House of Commons Library på.
Siden 2008 er formuen for den rigeste procent
i snit vokset 6 % om året, viser den britiske
rapport. For resten af befolkningen er formuen

i samme periode vokset med 3 %.
Anden forskning viser, væksten i de rigestes
formuer blandt andet skyldes, at deres formuer
i højere grad er investeret i aktier, og aktiemarkederne har undergået en årelang optur.
I Danmark er koncentrationen af rigdom ikke
så markant. Den rigeste procent af danskerne
ejer pt. ’kun’ 30 % af landets samlede formue.
Men også her er uligheden stigende

MIN

MARX
Manden er for længst død, men hans idéer
lever videre, og for nylig har Karl Marx haft
sin 200 års fødselsdag.
Marx nøjedes ikke kun med at analysere og
skrive, men var med til at omsætte tanker til
handling. Som han sagde: Filosofferne
fortolker verden forskelligt – det, som det
kommer an på, er at forandre den …
Det blev så til både visioner, revolutioner og
uhyrlige diktaturstater, men også tanker af
mere revisionistisk art, der prægede fx de
socialdemokratiske bevægelser.
Gentagne verdensomspændende ﬁnanskriser giver også ny liv til Marx og hans værker.

ELITE
Hvordan kan det gøres muligt for en elev
at dyrke idræt på eliteniveau ved siden af
skolen? Det tager Undervisningsministeriet op i en ny vejledning ’Det gode børneliv inden for eliteidræt’.
Vejledningen indeholder forskellig viden
og inspiration og henvender sig til alle, der
har med både eliteidræt og skolen at gøre.
Materialet er målrettet elever, forældre,
skoler og forvaltninger.
Materialet ﬁndes på www.emu.dk
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Ikke mindst i forbindelse
med urafstemningen om
OK’18 resultatet har det
været vigtigt, at foreningen
har et medlemssystem
med så korrekte medlemsoplysninger som overhovedet muligt.
Skolelederforeningen opfordrer derfor sine medlemmer til at gå ind på
hjemmesiden under ”Min
side” og bruge nogle minutter på at sikre, at ens
oplysninger svarer til virkeligheden. Gør det nu.
Det er også vigtigt for lokalforeningerne at have
korrekte oplysninger, så de
let kan kontakte alle medlemmer i lokalområdet.
Så gå ind på hjemmesiden
og ﬁnd ”Min side” øverst til
højre, gå derefter ind og
tjek og ret. Første gang, du
går ind, opretter du dig
med mail og et kodeord.
Kontakt foreningen ved
eventuelle problemer med
at logge ind, og opdatér så
meget gerne løbende dine
oplysninger, når der sker
ændringer i mail, dit job,
adresse mv.

Skolelederforeningen har været hovedaktør i designet af en
ny national diplomuddannelse i skoleledelse, der passer til
skolelederjobbet i dag og er målrettet de kompetencer,
skoleledere bør have. Uddannelsen er nu klar og udbydes
efter sommer.
Undervisningsministeriet, Uddannelses- og forskningsministeriet, KL, Skolelederforeningen m.ﬂ. har over det seneste år arbejdet på at få skabt en ny diplomuddannelse i ledelse, der i højere grad understøtter de behov, der særligt
kendetegner skoleledernes udfordringer.
Det er nu lykkedes. Den nye skolelederuddannelse består
af tre generelle moduler. Dertil kommer tre skoleledermoduler, herunder et afgangsprojekt, målrettet speciﬁkt til
skoleledere. De nye grundmoduler i diplom i ledelse starter
op efter sommer, mens de nye moduler særligt målrettet
skoleledere udbydes fra foråret 2019.
”Der er tale om en uddannelse med en god balance mellem
teori og praksis – ja, som netop i høj grad tager udgangspunkt i skoleledernes praksis. Det er meget vigtigt for at
ruste skoleledelserne til jobbet, som i dag rummer mange
forskellige opgaver lige fra økonomistyring til pædagogisk
arbejde,” siger Claus Hjortdal, som har deltaget i udviklingen af den nye uddannelse.
Skolelederforeningen har arbejdet målrettet på at få udbudt en mere speciﬁk uddannelse til skolelederjobbet, som
målretter skoleledernes kompetencer til meget komplekse
opgave og det store ansvar, som ikke bare er sammenlignelig med andre lederopgaver i det offentlige.
Claus Hjortdal er glad for, at der i den fælles arbejdsgruppe
bag uddannelsen har været enighed om, at god skoleledelse
spiller en afgørende rolle for elevernes undervisning og
trivsel og det faglige miljø blandt lærere og pædagoger.
Og at der derfor med den nye uddannelse sættes fokus
på de særlige kompetencebehov og udfordringer, der knytter sig til at være skoleleder i dag.
Læs mere på hjemmesiden

Inventar til faglokaler

REFERENCE: SKOLEN PÅ STRANDBOULEVARDEN
I samarbejde med PLH Arkitekter har MMA produceret og leveret garderobeinventar, lockers og rum-i-rum siddenicher, samt inventar til naturfagslokaler,
der nu er optimeret til undervisning og fælles prøve i naturfag.
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!

*) STINA SYSTEM INVENTAR ER ET VAREMÆRKE EJET AF MMA MØBLER A/S

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

interview

DEN KNAP
SÅ HÅRDE
BANAN
SOM BARN SLAP DE VOKSNE HAM LØS I HÅNDBOLDHALLEN, SÅ HAN
IKKE SPLITTEDE OMGIVELSERNE AD. DER HAR HAN VÆRET LIGE SIDEN OG
ETABLERET SIG BÅDE SOM SPILLER OG KLUBTRÆNER. I DAG ER KLAVS
BRUUN JØRGENSEN LANDSTRÆNER FOR DANMARKS HÅNDBOLDDAMER
PÅ TREDJE ÅR. MEN DER SKULLE EN KONFLIKT AF DE HELT STORE TIL,
FØR HAN FOR ALVOR VANDT SPILLERNES TILLID.
Af Anders Ryehauge • Foto Jacob Nielsen

Det hele kunne have været
så meget anderledes. Hvis daværende
sportschef i Dansk Håndbold Forbund,
Ulrik Wilbek, havde taget telefonen, da den
begyndte at kime en forårsdag i 2016. I den
anden ende af røret var nemlig Klavs Bruun
Jørgensen, rødglødende af raseri. Han ringede for at sige op. Ganske kort forinden
havde han modtaget et tre-siders evalueringsbrev underskrevet af samtlige spillere
i landsholdstruppen. Sine egne spillere. Tre
sider med kritik af hans ledelsesstil.
På dette tidspunkt havde han siddet på
posten i mindre end 10 måneder. I sin egen
optik havde han påbegyndt det nødvendige
projekt med at forandre en landsholdskultur, der for længe havde været præget af en
misforstået selvopfattelse. Men hvad betyder det, når dem, man er ansat til at dirigere, stiller sig i opposition til projektet?
Historien om brevet, der få uger senere
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blev lækket til pressen og dermed den danske offentlighed, kunne meget vel have været historien om en nyslået hærfører, der
blev angrebet fra egne rækker og endte
med at abdicere.
”Fuldstændig! Der er mange eksempler,
også meget mildere end det her, hvor folk
er knækket. Jeg kunne ha’ været færdig,”
siger Klavs Bruun Jørgensen.
Men han sidder der endnu. Som landstræner for hele Danmarks darlings denne
solbeskinnede formiddag i 2018 i Idrættens
Hus i Brøndby. For Ulrik Wilbek lod telefonen ringe ud. Han kendte sin mand på posten godt nok til at vide, at når han først
havde raset ud og slikket sårene, ville han
finde en rationel vej frem.
”Jeg sidder heller ikke nu og er ked af det
eller bitter eller noget som helst. Jeg ville
gerne ha’ været det foruden, men det har
også lært mig utroligt mange ting. Også om
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mig selv, og hvad jeg kan klare, for det var
altså…,” siger Klavs Bruun og tager en
sjælden pause i sine ellers hurtige talerækker: ”…Næsten ubærligt. At jeg kunne
klare at komme videre fra det med integriteten intakt og genskabe respekten og engagementet fra de piger. Det var jeg stolt
af, og det er jeg stadig i dag.”
For nylig fik han forlænget sin kontrakt, så den nu løber til 2021. Der er ikke
længere støj i kulissen, og han har efterhånden fået sat sit præg på landsholdet.
For historien om Klavs Bruun Jørgensen
er ikke historien om en mand, der faldt,
da presset var størst.
Den vilde dreng
Klavs Bruun Jørgensen kom aldrig til at
gå i fritidsordning som lille i de spæde
1980’ere, som de fleste af klassekammeraterne ellers gjorde. Han var for vild en
dreng, der, med egne ord, bare ville ende
med ‘at splitte hele lortet ad’. I stedet
vurderede hans forældre, at det trods alt
var bedre at slippe ham løs med harpiks
på hænderne. Derfor blev håndboldhallen 200 meter længere nede af vejen fra
boligblokken i Virum nord for København
omdrejningspunktet i hans opvækst. Her
havde Virum-Sorgenfri Håndboldklub til
huse. Han begyndte tidligt at spille med
klubbens yngste, men plejede at blive i
hallen ind til sengetid. Han trænede med
alle de andre hold, der ville have ham
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med, og ellers fandt han et ledigt mål og
spillede for sig selv.
”Som andre raske drenge havde jeg
svært ved at sidde stille på en stol. Jeg
havde også et temperament og et sind,
der gjorde, at det var vigtigt med et sted,
hvor al den energi kunne få afløb, så den
ikke blev brugt på knap så produktive
måder” siger han.
Senere da Klavs Bruun blev teenager,
var det heller ikke fredagens fester, det
hele kredsede om, men weekendens
håndboldkampe. Han kiggede altid på
med lige dele forbavselse og bebrejdelse,
hvis nogle af medspillerne valgte at tage
på familieferie i stedet for til kamp. En-

gang som U14-spiller tog målmanden på
vinterferie, lige oveni at de skulle spille
om Sjællandsmesterskabet. De endte
med at tabe med et sølle mål.
”Det har tydeligvis sat sig dybt i mig,
for det glemmer jeg ikke. Det irriterede
mig enormt, hvis man ikke var dedikeret
på den måde. Jeg var gået fuldstændig
bananas, hvis mit hold skulle spille, og
jeg ikke var der. Til kamp skulle jeg saftsuseme nok være der!”
Han vidste, at han var dygtig, og at
der var potentiale for noget mere. Det
var dog først, da en for Klavs Bruun helt
særlig svensker i 1993 lagde vejen forbi
Virum-Sorgenfri, at han også vidste, at

Jeg måtte hurtigt erkende, at jeg ikke kunne
spille Matador og sådan noget, da jeg var lille.
Jeg ville gå over stregen for at vinde. Stjæle penge fra
banken eller hvad ved jeg. Jeg havde det sådan, at det
brændte i mig for altid at vinde. Men vi vandt heldigvis også mere, end vi tabte, på mit håndboldhold.”

BLÅ BOG
• Klavs Bruun
Hørlykke Jørgensen

• Født 3. april 1974 i
Gentofte

• Opvokset i Virum
nord for København

• Bor i dag med sin kone
•

•

•

•

Rikke Hørlykke og
deres to børn.
Har spillet for VirumSorgenfri HK, SG
Wallau-Massenheim,
GOG Svendborg, FCK
Håndbold, AG København
Spillet 185 landskampe
for Danmark og bl.a.
vundet EM-bronze
to gange.
Har været træner for
AG København, Nordsjælland Håndbold og
Team Tvis Holstebro.
Landstræner for
Danmark siden 2015.

håndbolden ville følge ham, langt efter at spillerkarrieren en dag var afsluttet. På det tidspunkt var han 19 år og blevet en del af førsteholdstruppen, og Olle Olsson, som den svenske
mand hed, skulle være hans nye træner. Olsson havde været landsholdsspiller, og selv i
en alder af næsten 50 år var han ‘et ordentligt
jern’, der kunne løfte meget mere end sine
unge spillere i træningslokalerne. Han blev
et forbillede for Klavs Bruun.
På det tidspunkt var fuldtidsprofessionalismen ikke indtruffet i dansk håndbold, så spillerne havde studie eller arbejde ved siden af.
Men Olle Olsson gik straks i gang med at ændre
kulturen og arrangerede styrketræning og teknisk haltræning tidligt om morgenen. Ofte var
de ikke mere end en håndfuld spillere, der
trænede med om morgenen, men for Klavs
Bruun var det en åbenbaring.
”Hele hans personlighed og tilgang til at være
håndboldtræner og hans engagement for at
blive ved med at skubbe til tingene var meget
inspirerende. Jeg blev 100 procent en bedre
spiller i den tid og stensikker på, at jeg også
skulle være træner en dag. Jeg ville prøve at
bære noget af det, han viste mig, med videre.”
Åbenmundet
Det var i samme periode, at Klavs Bruun opnåede sin første landskamp, af hvad der skulle
vise sig at blive lige knap 200 ialt. I årene efter
fik han cementeret sin plads på den danske
håndboldscene. Han blev kendt som en dygtig
højre back med en venstre hånd, der kunne

svinge en bold af sted med så hård kraft, at
den ville kunne give selv det mest hårdhudede
næsehorn en mavepuster. Samtidig blev han
kendt som en åbenmundet spiller, der kunne
sende gloser af sted med næsten lige så hård
kraft, hvis der ikke var styr på tingene.
”Jeg har helt sikkert været en pain in the ass
til tider. Hvis det var tydeligt, hvad der skulle
foregå, gjorde jeg det uden ballade og accepterede, at vi kunne tabe en gang i mellem. Men
hvis min leder ikke brændte nok igennem, kom
der konfrontationer,” siger han og fortsætter:
”Jeg har været røvirriterende nogle gange.
Især jo ældre jeg blev. Men jeg tog også meget
ansvar, både for min egen præstation og for
holdet generelt, så jeg følte, jeg havde en form
for anciennitet. Det var ikke altid, at jeg bare
var irriterende. Det var tit en konstruktiv ledelsesting, hvor trænerne brugte mig som deres
forlængede arm inde på banen.”
Den første spæde erfaring med at svinge taktstokken fik Klavs Bruun Jørgensen i 2003, da
han blev udnævnt til spillende assistenttræner
i GOG på Sydøstfyn. Selve konstellationen af
både at være træner og en del af spillergruppen
var mere kompleks end som så og blev en læringsmæssig vigtig periode for ham. For hvor
hans rolle som spiller var den samme, havde
han pludselig fået en titel oveni.
”Så kan man sige, at titler ikke betyder så
meget, men det gør de alligevel. Du kan ikke
tillade dig at gøre de samme sociale ting længere. Hvis du vil have, at spillerne i sidste ende
skal følge dig inde på banen og i situationer,
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hvor du står og skælder dem ud, nytter
det altså ikke, at de har set dig kaste op
i en rendesten.”
I den periode traf Klavs Bruun nogle
markante valg. Han og hustruen Rikke
Hørlykke valgte at flytte fra Svendborg,
hvor mange af GOG-spillerne boede, til
Slagelse, hvor hun spillede.
”I starten var det meget svært for holdet
at forstå. Især fordi jeg nok havde haft en
rolle i truppen som socialt samlende. Men
hvis jeg skulle være troværdig som assistenttræner, blev jeg nødt til at trække
mig lidt.”
Et realistisk selvbillede
Der kan skrives meget om Klavs Bruuns
spillerkarriere, der forløb fra de spæde
90’ere i Virum-Sorgenfri og bl.a. blev til
flere danmarksmesterskaber, EM-bronzemedaljer af to omgange og et kortere udlandseventyr i Tyskland, før han som 36årig pensionerede sig fra AG København.
Det var dog kun fra banen, for i den efterfølgende sæson fik han trænerposten
i klubben, der var blevet til i en fusion
mellem FCK Håndbold og AG Håndbold
foranlediget af rigmanden Jesper ”Kasi”
Nielsen. Efter oprykning til den bedste
række i første sæson var det store checkhæfte fremme og stort set holdet blev byttet ud, så det bestod af de ypperste stjerner. De vandt alt, der vindes kunne inden
for landets grænser, men for Klavs Bruun
var det ikke ekstraordinært, at det gik så
godt i hans første trænerjob, for ”det var
et vinderprojekt, hvor der ikke var så meget at rafle om.”
Uenigheder om trænerkonstellation
og kontraktforlængelse sendte ham dog videre et smut forbi Nordsjælland Håndbold
som angrebstræner, hvor det lykkedes at
rykke dem fra sidstepladsen og fem pladser længere op i tabellen, før han i 2012
landede jobbet som cheftræner i Team
Tvis Holstebro. Det atypiske ved sportsverdenen sammenlignet med så mange andre
steder er, at tilværelsen kan være så flygtig.
Derfor er Klavs Bruun Jørgensen heller ikke
en mand, der sætter langsigtede mål, for
man ved ikke, om man får de tre, fem
eller 10 år i klubben, man i givet fald har
sat for sig.
”Ved at sætte sådanne mål sætter du faktisk dig selv en begrænsning. For hvis du
kun mener, at det er om fire år, du når der

til, hvad fanden skal der så ske bagefter? Så
er der nogen, der siger, at så skal du sætte
dig nye mål, ja bevares! Men hvorfor kan
målet ikke bare være hele tiden at blive
bedre? Og så kan det være, du vinder et
mesterskab allerede efter et år,” siger han.
Til gengæld har Klavs Bruun Jørgensens
projekt, i alle de klubber han har været i,
i høj grad været at skabe et realistisk
selvbillede. Først når man har fundet ud
af, hvad det rent faktisk er, man kan nu og
her, kan man begynde at rykke sig fremad.
På sin egen måde blev tiden i Holstebro
den mest succesfulde ind til videre. De
vandt bronze både i den hjemlige liga og i
den europæiske EHF Cup, men mest af alt
er han stolt over, at efterlod klubben med
en anden selvopfattelse, end da han kom.
”Jeg var heldig at have nogle spillere,
der på papiret ikke var store stjerner, men
hvor jeg ret tidligt så, at der var potentiale
for noget mere. Man var måske lidt for
ydmyg på den jydske måde. Det må ikke
overskygge det hele. Man skal også engang
i mellem stikke brystet længere frem, når
man faktisk har noget at have det i …,”
siger Klavs Bruun Jørgensen og leder i
samme ombæring naturligt snakken over
på sit nuværende job:
”Men jeg har det også sådan, at hvis
man ikke har noget at have det i, så bliver
man simpelthen nødt til at have en anden
tilgang til det. Det er måske der, hvor vi
lidt startede med Damelandsholdet”, lyder det fra ham.
Støj i kulissen
Ved indgangen af 2015 lykkedes det sportschef Ulrik Wilbek at overtale Klavs Bruun
Jørgensen til at blive ny landstræner med
tiltrædelse i juni samme år. Den første tid
var hektisk. Han havde mindre et halvt år
med holdet før den helt store ilddåb ventede i december i form af et verdensmesterskab. Tilmed på hjemmebane i Herning.
Når man træder ind i et nyt job i sportens verden, træder man også ind i en fortælling større end sig selv. For i den danske folkebevidsthed er damelandsholdet
forbundet med de gyldne tider, hvor spillere som Anja Andersen, Camilla Andersen
og Lene Rantala bl.a. hentede tre OL-guldmedaljer på stribe. Sådan en fortælling er
ikke så nem at ryste af sig.
”Mange danskere forventer, at landsholdet vinder, fordi det har vi været vant til at

OM AT VÆRE
LANDSTRÆNER
Som landstræner har man det privilegium at have de bedste spillere
til rådighed. Skyggesiden er til gengæld, at de størstedelen af året er
spredt rundt om i et hav af klubber,
der både træner og spiller på vidt
forskellige måder. Det er få dage
om året, man rent faktisk har dem i
egen fold til at præge dem efter
egne principper. De ﬂeste af ugens
dage tilbringer Klavs Bruun med at
gense kampe fra den forgangne
runde og være i telefonisk kontakt
med spillere for at tjekke op på
dem fysisk og mentalt. På den typiske kampdag, onsdag, tager han
ud og ser i hvert fald en af kampene i hallen for at få bedre indblik
i bestemte spilleres aktuelle form.
Om assistenttrænere:
Jeg har oplevet andre trænere,
hvor det var my way or the highway. Sådan har det aldrig været for
mig. Der kan godt opstå speciﬁkke
situationer, hvor det går stærkt og
vi simpelthen ikke har tid til at diskutere, og så er jeg ikke bleg for at
tage beslutningen. Men for mig er
det optimalt, når man udfordrer
hinanden, lytter til hvad den anden
siger og så tænker sig grundigt om.
Det er sjældent, selv i meget intense kampe, at du ikke lige kan
bruge 20-30 sekunder på at overveje, om det mon er rigtigt, hvad
manden siger.
Om anførerrollen:
På et klubhold er det ikke specielt
afgørende, fordi man er så meget
til stede. Men på et landshold er
det saftsuseme vigtigt at vælge
den rigtige. Det handler om at
have en, der kan bringe dine informationer videre, og som du kan
stole på, vil banke på din dør og
påpege, hvis der er noget at være
opmærksom på. Hvis jeg løbende
får indblik i truppens holdninger,
kan jeg lettere navigere i det.
Det er ikke, fordi anføreren skal
løbe rundt og være en sladderhank. Men man skal kunne bruge
hende til at afveje stemningen.
Om sparring med spillere:
Jeg gør et stort nummer ud af
at fortælle spillerne, at det ikke
er mig, der vinder kampene. Hvor
end jeg gerne ville, så er det dem,
der i sidste ende skal gøre arbejdet på banen. Hvis de kommer
til mig og siger, at den måde vi
gør tingene på, ikke fungerer, så
er jeg nødt til at lytte. For det er
dem, der skal eksekvere lortet.
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Det er jo ikke sådan,
at der sker noget
helt nyt hver uge,
og jeg har efterhånden et godt overblik
over, hvem der kan
hvad. Så det handler egentlig mest
af alt om at have
ﬁngeren på pulsen
og om at følge med
i, om den træning
man har snakket
om at have fokus
på frem mod næste
samling, rent faktisk
kører, som den skal.”

se,” siger Klavs Bruun Jørgensen og afbryder sig selv: ”Eller vant til. Det er kraftedme 15 år siden.”
Danmark er et af få lande, hvor opmærksomheden på en så relativt lille
sport som håndbold er så ekstrem, forklarer han. Selv i Norge, hvor de har et af
verdens bedste hold, er der ikke samme
fokus. I nogle af de tidlige interview kan
man se Klavs Bruun forsøge at tale forventningerne en smule ned. Men selv
ville han ønske, at han havde været
endnu mere klar i mælet.
”Der var urealistiske forventninger til,
hvor gode vi var, både blandt spillerne
selv og udadtil. Netop fordi man er en
del af så stort et medieshow, er man
nødt til at være endnu mere realistisk,
for ellers vil man hele tiden blive slået i
hovedet, og så kommer vi ingen vegne.
Så kan man fyre træneren og skifte alle
spillerne ud. Men det tror jeg altså ikke
på i sidste ende. Det er bedre at have en
realistisk tilgang til, hvor vi rent faktisk
står, og herfra kigge på, hvordan vi kan
flytte os. Men det kommer jo ikke af sig
selv. Nogle folk tror, at bare fordi man
snakker om det, bliver man dygtig. Det
er aldrig sket,” siger han.
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Til VM-slutrunden valgte Klavs Bruun
at udtage stort set samme skare af spillere, der havde udgjort truppen hidtil.
Både fordi det tidsmæssige aspekt satte
naturlige begrænsninger på, hvor mange
af sine egne tiltag han kunne nå at implementere. Men også fordi han mente, de
skulle have lov til at bevise sig.
”Der var en forhistorie på holdet, hvor
der i længere tid havde været uro ved
hver eneste slutrunde. Jeg havde selv siddet ude fra og tænkt, at hold da kæft,
hvis der ikke snart kom styr på det, var
det da klart, vi aldrig vandt noget. Vi
ville ikke engang komme nærmere, før
den del var på rette kurs. De spillere, der
havde været en del af holdet, skulle have
chancen for at vise mig, at de også kunne
andet end at skabe uro,” siger Klavs
Bruun Jørgensen og fortsætter:
”Man kan så sige, at set i bakspejlet var
der konsekvenser ved den beslutning.”
Danmark tabte i kvartfinalen med et
enkelt mål til de senere bronzevindere
fra Rumænien. På sin vis et hæderligt
resultat. Men i kølvandet på turneringen
begyndte det første gang at støje en
smule i kulissen. Klavs Bruun fravalgte
et par af de mere folkekære spillere til

de efterfølgende landsholdssamlinger,
der til gengæld ytrede sig stærkt kritisk
i pressen om hans ledelsesform.
”Hvis toppen af hierarkiet i et eller andet omfang ikke er klar til at gå samme
vej, som du gerne vil have, at alle skal
følge, så er du nødt til at rokere rundt.
På et klubhold kan det faktisk være lidt
nemmere, for du er der hver dag. På et
landshold kan det være meget, meget
svært at tage nogle af dem, der har været
helt oppe og så placere dem lavest i hierarkiet. Det giver en enorm uro, der kan
være meget svær at håndtere. Det var
noget af det, jeg pillede ved,” siger han.
Han havde fra starten været bevidst
om, at det ville være nødvendigt på et
tidspunkt at ryste fundamentet en smule,
hvis de skulle bevæge sig fremad. Men
han havde ikke været forberedt på, at
efterskælvene blev så voldsomme, som
de senere blev.
En blød banan
Dagen før en to ugers træningssamling i
maj 2016 blev Klavs Bruun Jørgensen ringet op af Ekstra-Bladet. Journalisten var
kommet i besiddelse af brudstykker af det
kritiske evalueringsbrev fra spillerne, han

OM LEDELSE
Klavs Bruun sukker dybt: ”Jeg
altid haft det meget, meget
svært ved langstrakte processer. Jeg ved godt, de eksisterer, men jeg har ikke behov for at tale om dem hele
tiden. Det er ligesom ledelse.
Jeg hader at snakke om ledelse, for jeg føler, det er en
naturlig del af både mit job,
og den jeg er. Det samme,
når folk spørger, om jeg ikke
også skal på ledelseskurser …”
”Man kan altid lære noget
nyt, og det gør jeg også. Jeg
føler bare ikke, jeg står så
stille i min udvikling, at jeg
behøver endnu mere. Jeg vil
hellere lære det selv, end jeg
vil have en eller anden, der
aldrig har prøvet at stå på en
håndboldbane til at fortælle
mig, at ledelse er ‘sådan her’,
for sådan tror jeg ikke, ledelse er. Slet ikke i sådan et
job, hvor jeg nogle gange får
nye landsholdsspillere ind, jeg
ikke kender personligt, som
handler på en måde, hvor du
tænker: ’hold da kæft altså!’
Hvis der så havde stået en og
sagt: ‘Jamen sådan er det altid’. Nej, gu fanden er det ej!
Det er også sådan der. Men
det er også sådan der og sådan der.
”Hvis man skal nå at blive
uddannet i alle de måder, folk
kan være på, vil man aldrig
lykkes. Jeg har altid holdt fast
i at være mig selv og gøre
tingene på den måde, jeg troede på, og det, tror jeg, har
været min fordel. Hvis du kan
mærke, at træneren er klar
og tydelig, så er det nemt at
forholde sig til som spiller.
Så kan det godt være, at det
spillemæssige ikke lige passer bedst til dig, men det er
ekstremt nemt at begå sig i.”

selv havde læst i en sky af vrede knap to måneder forinden. I dagene efter, hvor historien ramte landspressen, måtte han sluge
uanede mængder af stolthed.
”Jeg var selvfølgelig ikke enig i alt, og
det var svært at have hængende på sig. For
jeg vidste, at jeg ikke kunne forsvare mig.
Hvis jeg gik ud og modsagde delelementer,
havde jeg et problem med den gruppe, jeg
skulle arbejde videre med. Så det var enten
eller. Enten går du, og så kan du sige lige
præcis, hvad du vil. Eller også bliver du,
og så holder du din kæft.”
Klavs Bruun valgte det sidste. Selvom det
havde været en hård mavepuster, havde
han besluttet sig for at blive, for spillerne
havde trods alt ikke krævet hans hoved på
et fad. Der var en vej frem. I stedet katapulterede han sin frustrationen ud gennem
lange, udmagrende løbeture i de efterfølgende uger. Han var presset til det yderste
og vidste, at selvom den var afværget i
denne omgang, ville hans trænerpost
hænge i en tynd tråd i en periode. Der er
endeløse eksempler i historien på trænere,
der mistede omklædningsrummet og aldrig
klarede sig helskindet igennem.
”Spillerne havde tydeligvis haft svært ved
at sætte sig ned og sige tingene til mig. Det
kan man jo diskutere, om det var begrundet. Men fair nok, det tog jeg til efterretning. At min tilgang en gang i mellem bliver nødt til at være lidt mere arm om
skulderen. At jeg skal være bedre til at
lytte. Omvendt havde de også selv forpligtet sig til at være mere åbne over for mig
ved at acceptere, at jeg skulle fortsætte,”
siger Klavs Bruun og forsætter:
”Vi endte faktisk med at få sindssygt meget godt ud af det. Hele tilgangen til mig
blev ændret med et trylleslag i den periode. Nu føler de nærmest, de kan sige hvad
som helst. Men det tror jeg da fanden med
de tre sider,” siger han og slår en høj, hæs
latter op.
Han kan grine af det i dag, men dengang
var det ikke sjovt. Forløsningen på de indestængte frustrationer kom, da Danmark et
par uger efter, at brevet havde ramt dagspressen, besejrede Tyrkiet 26-23, hvilket i
praksis betød, at de havde kvalificeret sig
til europamesterskabet. I omklædningsrummet efterfølgende brød selvsamme
landstræner, der havde været beskyldt
for at være for brutal, grædende sammen
foran sit hold.

”Jeg havde været under maksimalt pres,
og efter den kamp var jeg simpelthen helt
flad. Det viste sig at betyde enormt meget
for dem at se mig så følelsesladet. Jeg har
også tudet foran herrehold og aldrig været
bange for at vise følelser, men det havde
jeg måske ikke gjort så meget for damerne.
Men lige der var jeg bare under så meget
pres, at det var naturligt. På den lange
bane var der nok kommet andre episoder,
men her fik de den åbenbaring, at jeg altså
ikke bare er en hård banan.”
Fællesskab
Det hele kunne have været så meget anderledes. Men han sidder der endnu Klavs
Bruun Jørgensen. Denne formiddag i Idrættens Hus i Brøndby som landstræner for de
danske håndbolddamer. Han mener, han
er ved at få sat sit aftryk flere steder. De har
været til to slutrunder i træk nu, hvor der,
som han siger, ikke har været ‘alt muligt ævl
og kævl om andet end håndbold’.
I disse måneder skal Danmark forsøge at
kvalificere sig til EM-slutrunden i Frankrig i
december. Efter to sejre i de første to kvalkampe lover det godt. Selvom han godt vil
gå så langt som at sige, at hvis holdet kan
undgå skader og være så optimalt forberedt fysisk som overhovedet muligt, så har
de en chance for at vinde turneringen, så
mener han stadig, det er for tidligt realistisk at betragte Danmark som mere end et
top otte-hold. Men der har været resultater
undervejs, hvor holdet har vist glimt af den
mentale styrke, som han ønsker skal blive
en bærende og kontinuerlig kraft fremadrettet. Blandt andet besejrede de værtsnationen Tyskland ved VM i december. Men
det er særligt EM-kampen mod Norge,
hvor de tabte med to mål, der står i hans
bevidsthed, som et eksempel på at de er
på rette vej.
”Det havde været en kæmpe overraskelse
at besejre dem, men vi havde Norge under
voldsomt pres. Jeg genså kampen for nylig,
og det var marginaler, der afgjorde det. Hele
den stemning, der kom i truppen, efter vi
havde …”, siger Klavs Bruun Jørgensen og vejer sine ord lidt ekstra: ”… fået ryddet op. Jeg
bryder mig ikke om udtrykket. Men den nye
stil, der er blevet lagt, og som vi i fællesskab
har holdt fast i. At se det i høj grad begynde
at lykkes. Det er en kæmpe fornøjelse.”
Anders Ryehauge er freelancejournalist
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OK’18

FORLIG

OK’18

LEDEROVERENSKOMSTEN

PÅ LEDEROMRÅDET

FORHANDLINGERNE OM SKOLE- OG UNDERVISNINGSLEDERNES
SÆRLIGE OVERENSKOMSTER FALDT RET HURTIGT PÅ PLADS
EFTER INDGÅELSEN AF DE GENERELLE FORLIG – NU STEMMES
DER OM BEGGE DELE. EN ENIG HB HAR ANBEFALET ET JA.
Af Michael Diepeveen • Graﬁk OTW A/S

Pyha. Efter mange sværdslag, lange forhandlinger og adskillige
sammenbrud undervejs i bestræbelserne
på at få halet en ny overenskomst i land,
lykkedes det. Samfundet slap for en udmattende strejke og lockout, og skoleområdet undgik et nyt opgør om lærernes arbejdstid. I hvert fald er opgøret
udskudt.
Skolelederforeningen selvfølgelig haft
fokus på skoleledernes særlige forhold,
og det var faktisk ventet, at arbejdsgiverne ved denne OK’18-runde ville se
venligt på skoleledernes vilkår for at
drive skole. Men ... også på LC-lederområdet stod vi over for stejle modparter
med meget vidtgående krav.
Foreningen kom ikke igennem med
skoleledernes specifikke krav – til gengæld frafaldt i særdeleshed KL en række
helt uspiselige krav. Vi fik lønstigninger
og aftalt et nyt overenskomstprojekt,
der ventes at få fokus på mellemledernes lederrolle og ledelsesopgaver. Des-
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uden lykkedes det LC-lederforum at få en
ny selvstændig lederoverenskomst aftalt
på statsområdet.
Samlet vurderer foreningen OK’18-resultatet derfor som positivt, idet man må
glæde sig over det, vi har fået, frem for at
se på det modsatte. Måske først og fremmest, at storkonflikten blev undgået,
men også at OK’18 lønmæssigt må siges
at være acceptabelt.
Urafstemning om OK’18
Lige nu er OK’18 forliget til afstemning
blandt alle de 700-800.000 offentlige
ansatte, heraf en 30-40.000 ledere. Og
som en iagttager sagde: Hvor skal nej’et
komme fra? Men hvis konflikten skal
undgås, skal der være flertal for forliget
som helhed og organisationsopdelt.
I Skolelederforeningen anbefaler formandskabet og hovedbestyrelsen samlet
et klart JA til OK’18.
Foreningen håber så mange så muligt
af vores medlemmer vil stemme. Når

dette læses, er resultatet af afstemningen
dog med al sandsynlighed klar. Så opload
gerne den korte video via OR-koden for
neden af formandens leder i starten af
dette blad og få en dugfrisk kommentar
til resultatet.
Skolelederforeningen har via informationsskrivelser og omtale på hjemmesiden mv. gjort det muligt at læse mere om
forligene på det kommunale, regionale
og statslige område med regneeksempler
på, hvad det kan betyde for den enkelte
i kroner og øre.
Foreningen anbefaler som nævnt at
stemme JA, da det var af lønmæssige
grunde, at vi tog det historiske skridt at
udtage en gruppe af vores medlemmer
til strejke. Dette kan ses som noget frygteligt gammeldags – men det var desværre stadig aktuelt at tage et sådant
kampskridt for både de offentligt ansatte
medarbejdere og ledere anno 2018.
Det økonomiske udgangspunkt de offentlige arbejdsgivere havde for OK’18 var
økonomisk tilbageholdenhed og en markant lavere offentlig lønudvikling fremover. Dette var uacceptabelt i en tid, hvor
vores medlemmer har leveret markante
resultater, og hvor skoleledernes løn og
ansættelsesvilkår i forvejen over en årrække er presset – og i en tid i øvrigt
med vækst, høj beskæftigelse mv.
Når man så står med resultatet, er
vurderingen, at de i alt 8,1 % kommunale
lønstigninger over de næste tre år anta-

NEJ?

geligt giver skolelederne en reallønsfremgang – og at det er acceptabelt. Konkret
bliver der lidt ekstra løn til fordeling
blandt skolelederne, hvor de lavestlønnede ledere er prioriteret.
Den danske model
Samlet set var OK’18 et uskønt forløb,
som blev fastlåst af ren økonomitænkning, hvor der ikke var plads til visioner
og nytænkning. Det kan efterfølgende
givet anledning til tvivl om, hvorvidt den
danske model har fremtiden for sig. Der
er nok brug for nogle justeringer. Konfliktniveauet er for højt. På vores område
kan der være brug for en dialog i LC om
ledere og medarbejderes teknisk-organisatoriske OK-forhold.
OK’18-forhandlingerne vidner også om
et styrket sammenhold. For de mange
forskellige offentlige lønmodtagergrupper og ikke mindst ledergrupper, hvis interesser også fremover bliver varetaget
i det nyfusionerede LO/FTF, hvor Claus
Hjortdal pt. er formand for ca. 27.000
FTF-ledere. Og der er næppe tvivl om,
at det økonomiske resultat skyldtes det
pres en samlet fagbevægelse lagde på
arbejdsgiverne.
OK-forløbet vidner også om et styrket
samarbejde blandt LC-underviserlederne.
Med den fælles nye statslederoverenskomst på LC-området står både statslige
og kommunale underviserledere nu med
deres egen overenskomst. Og det giver

sandsynligvis rum til det samarbejde, der
i forvejen foregår på sekretariatsplan mellem Skolelederforeningens, Frie Skolers
ledere og Uddannelsesforbundets ledere.
Endelig har der indadtil i foreningen
været et stærkt sammenhold mellem
medlemmer. Det har været et ømt punkt
at varsle strejke for et antal overenskomstansatte medlemmer, men det viste sig
hurtigt, at resten af medlemmerne var
klar til støtte og bakke de strejkende op.
Og det tyder også på, at der har været god
opfølgning og møder med formænd i de
10 kommuner udtaget til strejke.
Arbejdstidskommission
Som bekendt var det ikke muligt for Forhandlingsfællesskabet og KL at forhandle
en arbejdstidsaftale, og derfor reguleres
arbejdstilrettelæggelsen fortsat af Lov
409. Enighed var der dog om takseringen
af deltagelse på lejrskoler, men ellers er
arbejdstiden lagt over i en kommission,
der skal komme med anbefalinger om en
mulig ny arbejdstidsaftale for lærerne op
til i OK’21-forhandlingerne.
Skolelederforeningen har hele tiden
støttet DLF i, at deres arbejdsforhold bør
dækkes af en overenskomst og ikke reguleres ved lov. Men foreningen deler vurderingen af, at nedsættelsen af en kommission er klart bedre end en konflikt,
som uundgåeligt var endt med et nyt lovindgreb.
”Det er vigtigt, at der skabes ro omkring folkeskolen,” siger Claus Hjortdal,
der henviser til den overordnede formulering, som parterne i den forbindelse
er enige om:
”Folkeskolens styrkepositioner skal
fastholdes, så folkeskolen fortsat er for-

ældres og elevers førstevalg (…). Det kræver en folkeskole, der kan fastholde og
rekruttere dygtige og engagerede lærere,
og som har rammer, der understøtter, at
lærere og ledelse kan lykkes med deres
opgaver”. Det er som taget ud af målsætningen i det store fælles projekt ”Folkeskolen. Vores. Hele livet”…
Tidligere børne/unge-direktør og formand for BKF Per B. Christensen, der er
udpeget som kommissionsformand, har
udtrykt optimisme på baggrund af, at
det mange steder allerede er lykkedes at
finde lokale løsninger og indgå lokale aftaler. Også den vurdering deler Skolelederforeningen. Det ventes, at der på et niveau
vil være skolelederrepræsentation.
Michael Diepeveen er redaktør
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MUSIK
SMITTER
GENNEM ET NYT MUSIKPROJEKT ’ORKESTERMESTER’
HAR TI SKOLER FÅET MULIGHED FOR AT HØJNE
MUSIKFAGLIGHEDEN MARKANT. AMBITIONEN ER AT
UDBREDE IDEEN TIL ALLE DANMARKS FOLKESKOLER.
Af Camilla Dyssel • Foto Hung Tien Vu
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ORKESTERMESTER
Danske Musik- og Kulturskoleledere står bag projektet i samarbejde med
Danmarks Skolelederforening, DR SymfoniOrkestret og Dansk Musikskolesammenslutning.
Nordeafonden har støttet
projektet med 3,4 millioner kr., som foruden gratis
orkesterundervisning bl.a.
skal bruges på transport
og til at etablere en instrumentpark.
For elever i 2. og 3. klasse
bliver det obligatorisk at
deltage i Orkestermester,
mens det bliver et frivilligt
tilbud i 4. klasse.
De 10 første Orkester
Mester-skoler er:
• Skolegades Skole i
samarbejde med
Brønderslev Kulturskole.
• M. C. Holms Skole i
samarbejde med
Morsø Musikskole.
• Ringkøbing Skole i
samarbejde med
Musikskolen Ringkøbing-Skjern.
• Ådalskolen i samarbejde med Skive
Musikskole.
• Hvinningdal Skole i
samarbejde med Den
Kreative Skole.
• Broskolen afd. Bøgehøj
og afd. Rolfsted i samarbejde med FaaborgMidtfyn Musikskole.
• Østerbyskolen i samarbejde med Vejen
Musikskole.
• Lille Næstved Skole,
afd. Herlufholmsvej i
samarbejde med
Næstved Musikskole.
• Sorø Borgerskole i
samarbejde med Sorø
Musiske Skole.
• Distriksskole Ølstykke
i samarbejde med
Egedal Musikskole.
Det var en betingelse for
at blive udvalgt til projektet, at skolen ikke har et
orkester i forvejen. De
skoleorkestre, der allerede
eksisterer i de ti kommuner, bliver inviteret til samarbejde med OrkesterMester-eleverne og deltage i
OrkesterMesterFesterne.
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Souschef i FaaborgMidtfyn musikskole,
Palle Larsen og Skoleleder Flemming Mortensen havde i forvejen
diskuteret muligheden
for at starte et skoleorkester på Broskolen.
Orkestermester ﬁk projektet sat i gang tidligere og i større omfang,
end det ellers ville have
været muligt.

Kodeordene for musikprojektet OrkesterMester er ”Spilleglæde,
sammenhold, selvtillid og skolestolthed”.
Men lederen af en af de skoler, der er udvalgt til at deltage i projektet, forventer
endnu mere målbare resultater:
”Det vil give et bedre karaktergennemsnit og bedre trivsel, og det vil modvirke
skoletræthed og få de store elever til at
møde i skole hver dag,” siger Flemming
Mortensen, leder af Broskolen i Årslev i
Faaborg-Midtfyn Kommune.
Symfoniorkester i skoletiden
Efter sommerferien skal ti udvalgte skoler hver oprette et lille symfoniorkester
bestående af eleverne i 2., 3. og 4. klasse,
som bliver undervist af både musikskolelærere og elevernes egne musiklærere.
Orkestrene skal medvirke ved årlige begivenheder med navnet Orkestermesterfester, hvor de blandt andet skal spille sam-
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men med DR’s symfoniorkester ved
koncerter i DR Byen sammen med DR’s
børneværter.
”Det er et dejligt mål, at alle børn skal
komme i kontakt med musikken. Kombinationen af musikskolelærernes specialistfaglighed og lærernes didaktiske
kunnen og erfaring med at undervise
mange elever ad gangen er et fremragende middel til at fremme musikfagligheden. Både for musikkens egen skyld
og for de effekter, den har på børnenes
læring generelt,” siger næstformand i
Danmarks Skolelederforening, Dorte
Andreas, som er medlem af projektets
styregruppe.
Politikere skal inspireres
Ambitionen er, at ideen skal sprede sig til
alle landets skoler. Styregruppen håber i
første omgang at få fondsstøtte til at udvide med 30 nye orkestre i 2020 og 45

nye orkestre i 2022. Selvom fondsmidler
normalt går til nye initiativer og ikke til
drift, tror Dorte Andreas, at initiativet vil
være levedygtigt længe efter.
”Vi satser på, at kommunerne ser, hvor
god en ide, det er, og sørger for, at det forsætter. Jeg tror, at politikere er mere tilbøjelige til at satse på ideer, som har vist sig
at fungere andre steder. Den gode fortælling smitter,” siger hun.
Starter med blæsere
På Broskolen i Årslev har man valgt at
satse på blæserinstrumenter, da musikskolen i forvejen har erfaring med dem
fra andre skoleorkestre i kommunen.
”Vi starter med det, der lige nu er
kompetencer til at undervise i. Vi starter
også forsigtigt, så instrumentindkøbet
ikke ender med at være spildt. Bliver det
er stor succes, er der mulighed for at udvide, siger Flemming Mortensen, som

trods forsigtigheden deler Dorte Andreas’
optimisme.
”Jeg har en tyrkertro på, at politikerne
vil indse, at det her kan kommunen ikke
leve uden. Vi håber, de vil betragte det
som et prestigeprojekt,” siger han.
Fokus på trivsel er nødvendigt
Flemming Mortensen mener, at der er
mere brug for fokus på børnenes trivsel
i dag end tidligere, og at musik er en af
mulighederne for at øge den.
”Gennem de sidste 15 år har vi set flere
børn med dårlig trivsel og en samfundsudvikling, der presser familierne. Børnene udvikler angst og fobier og kan ikke
koncentrere sig, fordi de ikke har ro i hovedet. Men til kor giver de den fuld knald
og smiler hele tiden. Den glæde hænger
ved i flere timer.”
Af samme grund satser Broskolen
stærkt på læring gennem samhørigheds-

skabende aktiviteter som spire- og juniorkor, skoleskak og skolebridge.
”Skolens grundlov er ”de tre f’er”: Fælles forpligtende fællesskab. En forudsætning for, at vi har det godt, er, at vi hjælper hinanden. Jeg kan ikke dokumentere,
at det er årsagen, men jeg kan konstatere,
at vi ligger fint, når det gælder karaktergennemsnit,” siger Flemming Mortensen,
som ser Orkestermester som en unik mulighed for at styrke denne tilgang.
”Jeg er overbevist om, at projektet bliver en succes. Men livsdueligheden er afhængig af politisk vilje. Hvis den ikke er
til stede, når fonden en dag trækker sig,
ja, så har vi haft nogle gode år, men vi
vil begræde, at det ikke kunne forsætte,”
slutter han.

Det meste af musikskolernes undervisning
er forbeholdt børn,
hvis forældre er villige
og i stand til at betale
for det. Tanken med
samarbejdet mellem
musikskoler og folkeskoler er at give alle
børn muligheden for
mødet med musikken.
Men vilkårene er vidt
forskellige fra kommune
til kommune og på de
enkelte skoler.

Camilla Dyssel er freelancejournalist
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FOLKESKOLENS
SAMARBEJDE MED
MUSIKSKOLER
VIKÅRENE ER FORSKELLIGE: NOGLE KOMMUNER HAR ØREMÆRKEDE MIDLER, NOGLE
SKOLER FÅR DONATIONER FRA FONDE ELLER SÆRBEVILLINGER FRA KOMMUNER, OG
NOGLE KLARER SIG HELT SELV. PLENUM HAR FUNDET TRE LØSNINGER FOR AT
ETABLERE ET SAMARBEJDE MELLEM FOLKESKOLER OG MUSIKSKOLER.
Af Camilla Dyssel • Foto Hung Tien Vu

Drømmen om at blive en del
af OrkesterMester blev ikke til virkelighed for Hvidovre Musikskole, som var
blandt seks ansøgere, der fik afslag. Men
det betyder ikke, at samarbejdet mellem
musikskolen og kommunens ni folkeskoler er gået i stå. Det omfatter faktisk alle
kommunens ni skoler.
Samarbejdet i Hvidovre har flere former. Alle elever i udskolingen hører foredraget ”Musikken i romantikken,” som
kombineres med undervisning i dansk.
Desuden deltager alle børn i tredje klasse
i arrangementet ”En dag på musikskolen,” hvor eleverne bliver undervist af
musikskolelærerne en hel dag, og til sidst
spiller en koncert.
”Vi får fantastiske evalueringer på det.
”Det er den bedste skoledag i mit liv,” har
en elev for eksempel sagt. Det er virkelig
rørende,” siger Marie Okkels, der som
souschef i Hvidovre Musikskole har ansvaret for samarbejdet med folkeskolerne.
Ud over musikskoledagen kan hver
skole vælge mellem et af otte arrangementer som for eksempel et hip hop-forløb for en udskolingsklasse, dansematematik for mellemtrinnet eller sang, leg
og læring for de mindste.
Når musikskolen i Hvidovre har en så
stor kontakt med alle kommunens skoler,
skyldes det blandt andet, at skolelederne
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ikke kan fravælge samarbejdet. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at hver
skole via en budgetoverførsel skal bidrage med 22.000 kroner, mens musikskolen skal bruge 200.000 kroner på
samarbejdet, forklarer Marie Okkels.
”I loven er det besluttet, at der skal
være et samarbejde, og at det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter rammerne.
Men jeg kan høre på mine kolleger, at
ikke altid sker, så det er op til den enkelte skoleleders temperament og interesse, om børnene bliver introduceret
til musik på denne måde. Hos os er det
givet, at skolerne deltager, for de har
allerede betalt for det,” siger hun.
Krævende samarbejde
I Odense er det for eksempel op til den
enkelte skoleleder, hvor stor en del af
skolens budget, der skal gå til samarbejde med musikskolen. Derfor er der
også markante individuelle forskelle,
men flere skoler har valgt at ofre store
mængder tid og penge på samarbejdet.
Det gælder blandt andet Korup Skole,
som har ”musik, bevægelse og fantasi”
som en af sine fem hjørnestene.
Korup Skole har modtaget en donation
fra Albanifonden, som har gjort det muligt at udstyre alle eleverne med et blæseinstrument. Men skolen har også selv

investeret i at få undervisere fra musikskole ud at undervise eleverne.
Samarbejdet kræver tid og planlægning. Det er ikke gjort med at aflevere
nogle penge til musikskolen, understreger skoleleder Simon Hempel-Jørgensen.
”Vi skal finde ud af med os selv, hvor
højt vi vil prioritere det. Hver gang vi laver en binding, starter der jo en dominoeffekt på hele skemaet. Vi skal finde ud
af, hvordan vi lukker musikskolelærerne
ind i vores verden, når de skal spille på
vores banehalvdel. De er jo ikke vant til
at undervise så mange børn ad gangen,
og de er også vant til, at deres elever selv
har meldt sig. Her har vi jo hele tværsnittet af befolkningen, og vi skal have alle
børn med,” siger han.
Men Simon Hempel-Jørgensens eget
svar på spørgsmålet om, hvor meget han
vil samarbejdet, er klart:
”Vi vil gerne gå med på den her opdagelsesrejse med musikskolen og sammen
finde ud af, hvordan vi får den højst mulige kvalitet for vores elever. I det samfund, vi har nu, skal der noget til at få folk
til at kigge op fra deres mobilskærme. Det
gør musikken, samtidig med at det lærer
eleverne disciplin, omhyggelighed, vedholdenhed og samarbejde – helt i tråd
med det dannelsesarbejde, der er vigtigt
for os i Odense Kommune.”

Voksende ambitioner
Netop tankegangen om at gå på opdagelsesrejse sammen for at få et samarbejde
op at stå, vækker genklang hos lederen
af Haderslev Musikskole, Jesper Ry.
Her er det lykkedes musikskolen at få
et samarbejde med samtlige kommunens
folkeskoler. Haderslev Musikskole har
med inspiration fra England, Holland og
Finland udviklet en metode, hvor en hel
klasse undervises af en musikskolelærer
i det samme instrument ved hjælp af slides med støtte fra en folkeskolelærer.
”Vi startede med en enkelt klasse på
Favrdalskolen for tre år siden og gjorde
vores erfaringer. Vi fik gode resultater,
som jeg kunne tage ud til de andre skoleledere med og tilbyde et samarbejde, fortæller Jesper Ry.
Siden er ambitionerne vokset. Musikskolens erklærede mål er nu, at alle børn
i kommunen skal have været i et forløb
med musikskolen, før de fylder 18 år, og
at musik skal være deres foretrukne fritidsinteresse.
I dag gennemfører musikskolen undervisning i musikklasser på alle kommunens folkeskoler – 29 klasser i denne sæ-

son og 50 klasser i skoleåret 2018/2019.
Det er lykkedes at starte samarbejdet
med de midler, skolerne og musikskolen
havde i forvejen. I år har kommunalbestyrelsen har desuden givet en merbevilling til projektet ”Matemusik” for
førskolebørn på en kvart million, og
musikskolen har nu ansøgt om en større
merbevilling til på sigt at udvide det samt
en bevilling til støtte af musikklasserne.
”Jeg kan mærke, at skolelederne rigtigt
gerne vil, og selvom det er trange tider,
vil de gerne køre videre endnu et år. Men
jeg kan også mærke på dem, at det tynger på budgettet, siger Jesper Ry.
Han forventer, at det vil have en positiv
effekt på politikernes holdning, at samarbejdet allerede er veletableret.
”Jeg tror, det vil gøre det meget nemmere at vi har bevist, at skolerne tror på
det og kan mærke en gavnlig effekt. Det
gavner elevernes arbejdshukommelse og
trivsel. Det skaber sammenhold. Når vi
spiller sammen, er vi synkrone og sammen om det her”.
Camilla Dyssel er freelancejournalist

FORVENTNINGERNE
TIL ORKESTERMESTER ER STORE HOS
KOMMUNERNES
FORVALTNINGER
”Vi ser projektet som et
tiltag til at skabe attraktive rammer for børn,
unge og familier i Faaborg-Midtfyn Kommune,
og vi ser OrkesterMester
som et vigtigt samarbejdsprojekt, der vil
styrke Faaborg-Midtfyn
Kommune i arbejdet med
at realisere kommunens
ambitiøse udviklingsstrategi og børne- og
ungepolitikken.”
Koncernchef for Opvækst og
Læring Michael Graversen og
koncernchef for By, Land og
Kultur Christian Tønnesen,
Faaborg-Midtfyn Kommune
”Vejen Kommune hilser
Orkester Mester projektet velkommen. Byrådet
har i efteråret 2017 godkendt en branding- og
bosætningskampagne,
hvor en af målgrupperne
er børnefamilier. Orkester Mester projektet understøtter de tiltag, som
vi gør for at få ﬂere nye
borgere.”
Peer M. Rexen, udviklingschef, Vejen Kommune.

Kom ind i musikken … og få åbnet bevidstheden på også andre områder.
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Skån miljøet

NOTER

PRÆVENTIVT
Det Kriminalpræventive Råd har udviklet et
nyt undervisningsmateriale ’Alle de andre
gør det’, som har til formål at reducere børn
og unges risikoadfærd i forbindelse med kriminalitet.
Forsøg viser, at der ofte er en sammenhæng
mellem rygning, alkohol og (mis-)brug af
rusmidler og så hærværk, vold mv. Formålet
med undervisningsmaterialet er derfor at
forebygge unges risikoadfærd og fremme
trivsel og fællesskab i klassen.
Det sker bl.a. ved at arbejde med ’social pejling’, der kort sagt handler om at nedbringe
de unges overdrevne forestillinger om hinanden, fx at ﬂere unge ryger eller drikker eller
er modigere eller må være senere oppe.
Det Kriminalpræventive Råds materiale henvender sig til 5.-7. klassetrin i grundskolen og
indeholder lærervejledning, færdige arbejdsark, spørgeskemaer og præsentationer.
Materialet ligger gratis på www.dkr.dk

KLIMA

Efter partierne både i og uden for regeringen
med politiske erklæringer, debatindlæg og
annoncer har kappedes om, hvem der fører
den grønneste politik, har forskerne fået nok.
I en offentlig henvendelse fastslår hele 301
danske videnskabsfolk, at fortællingen om
Danmark som et grønt land er smuk, men at
vi reelt ligger langt fra den kurs, der skal til
for at opfylde Parisaftalens målsætninger,
ikke mindst om at holde den globale opvarmning under to grader.

Pinseferien blev en dyr fornøjelse for en
stribe tyske familier, som tog deres børn
ud af skolen uden at spørge om lov. Ligesom fartkontrol havde det tyske politi
nemlig iværksat et tjek ved ﬂere lufthavne
for at fange ulovlige skulkere.
Kunne forældrene ikke fremvise en skriftlig tilladelse, forhørte betjentene sig hos
skolemyndighederne. Og er der et forklaringsproblem, venter der dem nu en sag
samt en bøde på 1000-2000 Euro, alt efter hvilken delstat der er tale om …
I Tyskland er der ikke kun undervisningspligt, men skolepligt indtil 16-årsalderen.
Det samme i England, der også opererer
med bødestraf, hvis forældre uden tilladelse tager deres barn ud af skolen for
at rejse afsted på ferie.

Danmark er i de seneste år dumpet langt
ned ad internationale lister over klimaførende nationer. Og hensynet til økonomisk
vækst må derfor vige for en meget mere ambitiøs klimapolitik, lyder det fælles budskab
fra forskerne.

ROLLER
Erhvervsskolernes Elevorganisation tilbyder
grundskoler i landet gratis besøg af unge
rollemodeller fra erhvervsuddannelserne.
På besøget fortæller to rollemodeller fra
forskellige fag om deres vej til en erhvervsuddannelse, om deres fag og hverdagen på
skolen og i praktik.
Danmark havde i 2017 den sjettelaveste
offentlige bruttogæld blandt EU-landene,
nemlig 36,4 pct. af BNP.
Danmark er sammen med bl.a. Estland, Luxembourg, Bulgarien, Tjekkiet, Rumænien
og Sverige blandt de EU-lande, som havde
en gæld under 60 pct. af BNP.
Ifølge ØMU-kriterierne, der er fastlagt i
EU-traktaten, må gælden for medlemslandene under normale omstændigheder
maksimalt udgøre 60 pct. af BNP.
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Deres fortællinger udfordrer og kvaliﬁcerer
elevers uddannelsesvalg, og fungerer som
supplement til den kollektive vejledning eller ’uddannelse og job’.
• Varighed: 70-90 minutter
• Målgruppe: 7.-10. klasse
• Antal klasser: 1-2 klasser (anbefales)
Projektet er støttet af Nordea-fonden.
Læs mere og book besøg på www.eeo.dk/
vejentil.

Sygdom
Organisationen Danske Patienter har
som led i projektet ’Skole for mig’ udviklet et nyt onlineunivers, der skal hjælpe
med at gøre skolelivet nemmere for elever med kronisk eller langvarig sygdom.
Projektet, som er støttet af Egmont Fonden, skal ﬁnde og formidle løsninger, der
kan forbedre skolelivet for børn, der er
ramt af sygdom. Det har bl.a. resulteret i
en række rapporter, fakta, interviews og
videoer med sygdomsramte børn samt
en redskabskasse til skolerne.
Onlineuniverset er udviklet i samarbejde
med børn, der selv er ramt af sygdom.
Materialet ﬁndes på
www.skoleformig.dk

Gode medicinvaner
grundlægges i barndommen.
Det gør de dårlige også.

Medisund
Fornuft

Gode medicinvaner for skolebørn

Danske børn og unges forbrug af smertestillende medicin er bekymrende
højt. Samtidig er deres viden om medicin, og hvordan man omgås den på
en fornuftig måde, meget lille. Det er et sundhedsmæssigt problem, som vi
gerne vil være med til at rette op på. Vi har lavet et 2-timers forløb med leg
og læring for 5./6. klasse, som kan indgå i den obligatoriske viden om sundhedsadfærd. Der er også mulighed for at få besøg fra et lokalt apotek.

Se mere på medisundfornuft.dk

analyse

TIDEN GÅR
FRA ELEVERNE
SKOLELEDERNE OPLEVER STADIG FLERE NATIONALE OG KOMMUNALE PROJEKTER OG TILTAG, SOM SKAL IMPLEMENTERES, HVILKET
UDFORDRER DERES MULIGHEDER FOR AT LEDE SKOLEN I DEN
RETNING, DE MENER ER HENSIGTSMÆSSIG. SKAL FOLKESKOLEN
LYKKES, ER DER BRUG FOR MINDRE STYRING OG MERE LEDELSE.
Af Michael Diepeveen • Graﬁk OTW A/S

Skolelederforeningen har
ved årsskiftet gennemført en stor undersøgelse blandt medlemmerne – lederne i
folkeskolen – for at tage pulsen på deres
arbejdsvilkår. Knapt 2000 skoleledere
har deltaget, svarende til 2/3 af landets
aktive ledere og mellemledere i folkeskolen. Undersøgelsen viser overordnet, at
skolelederne ikke har tid, resurser eller
økonomi til at fokusere på de vigtigste
opgaver.
Hvad er så de vigtigste opgaver? Jo, i
sidste ende, at børnene lærer mest muligt, at de dannes og trives. Vi ved, at skoler, der lykkes bedst, er hvor ledelsen har
tid og mulighed for at være tæt på elevernes undervisning og læring. Derfor er et
af hovedmålene i skolereformen at øge
den pædagogiske ledelse tæt på undervisningen, medarbejdere og elever.
Undersøgelsen viser imidlertid, at op
til syv ud af otte folkeskoleledere ikke
mener, de har resurser eller tid nok til
at indfri de nationale og kommunale
målsætninger for elevers læring. Kun 16
% af skolelederne mener, at økonomien
slår til, og kun 23 % er helt eller overve-
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jende enig i, at de har tid nok til at arbejde med læringsledelse.
Mange forstyrrelser i hverdagen
Skoleledere holder helst blikket fast
på det, der virker. Alligevel skal finansieringen af skolen være i orden, hvis
kvaliteten skal være i orden. Men undersøgelsen viser som nævnt, at mange skolevæseners økonomi er så presset, at forudsætningen for at drive gode folkeskoler
ikke er tilstrækkelig.
Folkeskolen har i de senere år været
gennem strukturreformer, en arbejdstidsreform, en inklusionsreform og en
stor skolereform. Dertil kommer, at der
over de sidste seks-syv år er nedlagt og
sammenlagt et stort antal skoler, så ca.
hver 6. leder er sparet væk.
Skiftende regeringer og kommunalbestyrelser søger at holde den offentlige
vækst i ro og gennemfører effektiviseringer og besparelser. Det er et vilkår, man
selvfølgelig oplever andre steder. Men
det politisk-økonomiske pres på folkeskolen kan ikke fortsat øges, samtidig
med at man vil spare.

Undersøgelsen peger på, at udviklingen er gået skævt, dér hvor skolelederne
har for mange driftsopgaver og for lidt
tid til personaleledelse og ikke mindst
den pædagogiske ledelsesopgave.
To ud af tre skoleledere mener, at for
mange pålagte dokumentationsopgaver
æder tiden. Over halvdelen angiver, at de
mangler tid til samarbejdet med personalet om skolens faglige progression (pædagogisk ledelse). Lidt over halvdelen af
skolelederne finder ikke, at de selv har
indflydelse nok på mængden og indholdet af deres opgaver.
Den manglende tid til ledelse går også
ud over andre centrale områder, der skal
løftes med reformen, fx angiver over halvdelen (56 %), at de ikke har tilstrækkelig
tid til at udvikle den åbne skole – det vil
sige samarbejde med lokalsamfundet om
skolens opgaver og plads i omgivelserne,
mens kun 14 % mener de har. Og det
er ikke, fordi der ikke arbejdes på det.
Undersøgelsen viser, at 70 % af skolelederne arbejder mange flere timer end
37 t/ugtl. – ja, 50 % af skolelederne er
oppe på at arbejde 44-49 timer om ugen.
Så tids- og arbejdspresset er meget højt.
Overdreven styring stækker ledelsen
Folkeskolens mange opdragsgivere – folketing, regering, stat, KL, kommuner, lokalpolitikere, forvaltninger, skolebestyrelse –
giver mange styringsparadigmer og megen
administration, hvilket af lederne opleves
som overstyring. Over halvdelen af skolelederne oplever, at muligheden for at prioritere opgaverne er lille.
Undersøgelsen viser, at skolelederne
oplever de bruger for meget tid på administrativ ledelse, hvilket giver mindre
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KOMMUNIKATION AF VILKÅR
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Hvor enig er du i følgende udsagn?
– Der er overensstemmelse mellem
økonomi/resurser, min skole har til
rådighed, og de krav lovgivning, aftaler
og kommunale mål stiller
1

I forbindelse med udarbejdelsen af den
nye vilkårsundersøgelse er det i HB besluttet, at hovedbudskaberne skal kommunikeres internt i foreningen og eksternt i medier/presse mv.

Undersøgelsen er således blevet fremlagt og drøftet på foreningens formandsmøde i januar, ligesom den har været
drøftet på møder i de tværkommunale
formandsnetværk og i de lokale skolelederforeninger.

Vigtigt er det at bl.a. at få kommunikeret, at der er mange opgaver og stor
kompleksitet – at der er for mange opgaver til for få ledere, og at styringen
fylder for meget.

Foreningen har desuden kommunikeret
vilkårsundersøgelsen via medier som
Politiken og KL’s magasin Danske Kommuner og via de sociale medier.
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Hvor enig er du i følgende udsagn?
– Jeg har tilstrækkelig tid til at samarbejde
med personalet om skolens faglige
progression (pædagogisk ledelse)
2
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Hvor enig er du i følgende udsagn?
– Jeg har mulighed for at prioritere de opgaver, der giver mening i forhold til skolens
kerneopgave (elevernes læring/udvikling)

QHelt uenig
QOvervejende uenig
QNeutral
QOvervejende enig
QHelt enig
N = 1978
Skoleledere i folkeskolen,
årsskiftet 2017-18

plads til fx den pædagogiske opgave.
Kun en ud fire mener således, at det
er muligt at prioritere kerneopgaven,
der som nævnt er børnenes uddannelse – og dannelse.
Ca. 21 % af ledelsestiden kan henføres til akutopgaver og enkeltsager,
der stjæler tid og overblik fra den pædagogiske indsats, men også fra den
strategiske ledelsesopgave, der ellers
skulle opprioriteres med skolereformen. Et ømt punkt i den forbindelse
er inklusionsopgaven.
I mange kommentarer i undersøgelsen anfører skolelederne, at de
står med udfordringer af økonomisk,
organisatorisk og kompetencemæssigt art. Så selv om der er opbakning
til fx at inkludere, er der en tendens
til, at visitationsprocedurer, klagebe-

handling og underfinansiering presser ledelserne.
Skolelederforeningens undersøgelse
er særdeles repræsentativ og bør give
anledning til refleksion. Ikke mindst
på politisk niveau, fordi det nu er
tredje gang inden for de sidste fem år,
foreningen har lavet en undersøgelse,
som hver gang har vist, at presset på
folkeskolen og dens ledere er stort.
Både en ny VIVE analyse, en ny
SFI-rapport og de foreløbige meldinger fra regeringens ledelseskommission bekræfter ovenstående. Der er
behov for en bedre balance i folkeskolen med mindre detailstyring til
fordel for den pædagogiske ledelsesopgave og til gavn for eleverne.
Michael Diepeveen er redaktør
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MARKANTE
FORÆLDRE
DE ER KRITISKE OG KRÆVENDE. SÅ MÅSKE SYNES DU, AT ’MARKANTE FORÆLDRE’ ER EN

VENLIG BETEGNELSE SAMMENLIGNET MED, HVAD DE BLIVER KALDT PÅ LÆRERVÆRELSET
ELLER KONTORET. MEN DET HANDLER OM AT VISE FORÆLDRENE, AT I KÆMPER PÅ SAMME
SIDE, ANBEFALER PSYKOLOG
Af Miriam Lykke Schultz • Foto Ritzau/privat

Rikke Yde
Tordrup
Psykolog og
specialist i klinisk
børnepsykologi
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Du kender dem som de veluddannede,
velformulerede og velorienterede forældre. De er
selvudnævnte eksperter, som markerer sig langt ind
i skolens hverdag med deres ønske om særlig opmærksomhed og individuelle særregler for dem selv
og deres barn.
”Mange skoleledere er bange for de markante forældre – med god grund! Hvis de oplever, at du ikke
ser dem og deres barn, kan de gøre helvede hedt for
dig,” siger Rikke Yde Tordrup. Hun er privatpraktiserende psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi, holder foredrag om skole/hjem-samarbejde,
og så har hun netop skrevet en bog om, hvordan
skoleledere kan håndtere forældre med store krav
og stærke følelser.
”Markante forældre vil gå hele vejen for at give deres børn det allerbedste, og hvis de mener, at du er
dårlig til dit arbejde, vil de gå så langt som at få dig
fjernet. De har et stort netværk og bruger det gerne
mund-til-mund, ligesom de er hurtige på de sociale
medier. De skyr ingen midler og finder sig ikke i noget”, fortæller Rikke Yde Tordrup.
Derfor er det vigtigt at bruge de markante forældres overudviklede evne til at engagere sig i deres
barn konstruktivt. For ofte dækker det enorme enga-

gement over en usikkerhed, der måske kan bane
vejen for et samarbejde til glæde for barnet.
De markante forældres motiver
Det er universelt, at der med forældrerollen følger
usikkerhed: Er vi mon i stand til at give vores barn
det allerbedste? Denne usikkerhed er ikke ny, men
moderne forældre kan have svært ved at beroliges
af egen intuition.
”De vil hellere lytte til eksperter, der har mange
forskellige svar og endda fraråder forældrene at søge
beroligelse i tidligere generationer, fordi deres viden
opleves som forældet. Når moderne forældre føler
sig usikre, forstærkes deres søgen efter at gøre ”det
rigtige”, og har de først fundet de vises sten, ønsker
de at alle – også barnets skole – indretter sig efter
det,” forklarer Rikke Yde Tordrup.
Uanset hvor meget tid skoleledere og lærere bruger på de markante forældre, føler de sig ikke anerkendt i det omfang, de synes, de fortjener. Til gengæld anerkender de markante forældre i høj grad
hinanden ved at tale om deres engagement i deres
barns trivsel. Et engagement, der ofte kommer til
udtryk i kritik af de professionelle, forklarer Rikke
Yde Tordrup.

ÆNDREDE FORVENTNINGER

Hanne Knudsen
Lektor/ph.d.
Danmarks Institut
for Pædagogik og
Uddannelse
Aarhus Universitet.

Begrebet læring frem for undervisning skubber
forventningerne om, hvad mødet mellem skole og
forældre handler om. Undervisning er det, der
sker i skolen, mens læring foregår 24/7. Dermed
er det radikalt på spil, hvor grænsen for forældrenes ansvar går i forhold til skolen. I dag bliver
forældrene set som en vigtig aktør og omtales
på naturligste vis som ’en ressource for læring’,
’aktive medspillere’ og ’de usynlige klassekammerater’. Men sådan har det ikke altid været. Det
fortæller Hanne Knudsen, der har forsket i udviklingen af skole-hjem-samarbejdet. Hun er lektor
og ph.d. på Danmarks Institut for Pædagogik og
Uddannelse, Aarhus Universitet og bl.a. forfatter
til bogen ’Har vi en aftale? – Magt og ansvar i
mødet mellem forældre og folkeskole’.
Kravene til forældrenes engagement er vokset
enormt siden 50’erne, da forældrene for første gang
blev set som nogen, der kunne bidrage til skolen.
”Skole-hjem-samarbejdet handlede oprindeligt
om at give forældrene mulighed for at bakke op om
skolens arbejde. Forældrene kunne have tillid til, at
den professionelle lærer tog sig af undervisningen
af deres barn, og ved skole-hjemsamtalen – eller
forældrekonsultationen – ﬁk forældrene at vide,
hvordan det gik, og om der var noget, de kunne
gøre derhjemme for at bakke op om skolens arbejde. Det var muligt for skolen at deﬁnere forventningerne til forældrene ret præcist: De skulle
sikre ro til lektier og levere et udsovet barn med
madpakke, idrætstøj og indbundne bøger,” fortæller Hanne Knudsen og fortsætter:
”Kontrakten er ikke helt så enkel i dag, hvor forældrenes ansvar er så omfattende, at skolen har
vanskeligt ved at melde konkrete forventninger ud.
Hvor familien i 1950’erne og 1960’erne blev beskrevet som noget andet end skolen, som et rum
for kærlighed til forskel fra skolens undervisningsrum, bliver familien i dag beskrevet som en del af
læringsrummet.”
I 70’erne blev forældrene skrevet ind i folkeskolens formålsparagraf, og med 80’erne og 90’ernes
ideer om kvalitet i den offentlige service blev de inviteret ind som brugere i skolebestyrelsen og ved
at svare på brugertilfredsundersøgelser.
Ideen om forældrene som brugere skabte megen
diskussion og udfordrede skolernes ret til at deﬁnere kvalitet. Fra dette årtusindeskifte har forventningerne til forældrene fået en ny form: De skal
ikke bare bakke op eller give input, men tage ansvar for at se familien gennem skolens øjne.
”Hvor skolens opgave tidligere var at sikre undervisning, beskrives ’kerneopgaven’ i dag som læring”, uddyber Hanne Knudsen” og fortsætter:
”Lærerne kan tage ansvar for undervisningen. Men
elevernes læring er afhængig af en række andre faktorer, ikke mindst forholdene i familien. Forældrene
ses som dem, der skal ’åbne’ for børnenes læring.
Og forældrene ses som afgørende for elevens og
klassens trivsel. Skolen er derfor afhængig af velfungerende familier og aktive forældre. Man vil gerne
have, at forældrene tager ansvar, hvis der er klikedannelse i klassen, men de skal helst ikke blande sig
i, hvordan holddelingen skal være. Så både skole og
forældre står i det dilemma, at skolen har brug for, at
forældrene ’kommer på banen’ – samtidig vil man
helst ikke have, at de ’blander sig’.”
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Markante forældre vil gå hele vejen for at give deres
børn det allerbedste, og mener de, at du er dårlig til
dit arbejde, vil de gå så langt som at få dig fjernet.”
Rikke Yde Tordrup, psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi

”I jagten på anerkendelse gør de lærerne usikre
og stiller mistillidsvotum til lederne. Men selv om
det har voldsomme konsekvenser, positionerer de
markante forældre sig ikke i nogen ond mening. De
gør det for at være gode forældre,” mener Tordrup.
Fra mudderkastning til dialog
Nutidens forældre er gode til at lære deres børn at
sige, hvad de har lyst til, og knap så gode til at lære
dem at tilpasse sig fællesskabet. På sin vis er det naturligt i en individualiseret kultur som vores. Præstationskulturen og konkurrencestatens tankegang er
blevet en del af alle livets aspekter – også forældrerollen, peger Rikke Yde Tordrup på.
Det kan give konflikter, som kan optrappes på
forældreintra, facebook og i pressen, hvor forældre
føler sig misforstået af skolen og angriber tilbage.
”Man ser meget af det, jeg kalder forældre-shaming og skole-bashing. Enten er det skolerne, der
ødelægger børnene, eller også er det forældrene,
og mens de skændes og beskylder hinanden, falder
børnene ned imellem dem.”
Ifølge Rikke Yde Tordrup er løsningen, at skole
og forældre bliver bedre til at arbejde sammen og
skabe gode rammer for børnene – både fagligt, socialt og i fællesskabet.
”I stedet for at påføre hinanden skyld og skam og
ramme hinandens stolthed skal vi bygge en bro af
gode, fælles intentioner for de børn, vi har imellem
os,” siger hun.
Derfor lyder et godt råd ifølge Rikke Yde Tordrup at
undgå at virke opdragende på de markante forældre.
Det nytter heller ikke at bede dem om at tage hensyn
til fælleskabet for fælleskabets skyld eller tale pænt
om skolen eller læreren, fordi de ikke kan være andet
bekendt.
”Disse ønsker vil kun give mening for dem, hvis
det fremlægges i deres barns perspektiv som fx ’det
vil lære Anna eller Peter gode sociale kompetencer,
som de kan få stor glæde af fremover,’ eller ’det vil
øge Anna og Peters tryghed, hvis de kan mærke, at I
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har tillid til os. En tryghed, som er nødvendig, hvis
Anna og Peter skal kunne modtage læring.
Farlige modspillere, gode medspillere
Hvis de markante forældre forstår, at man er god for
deres børns udvikling, vil de nærmest gøre alt for
dig og dine arbejdsvilkår. De vil også gerne vise omverdenen, at de er gode forældre, og hvis de fx sidder i en støtteforening, kan du være sikker på, at de
lægger det på Facebook, instagram og Twitter, og I
får masser af ”gratis” reklame.
”De har tit et stort netværk og kan skaffe alt fra
tomme mælkekartoner til store sponsorater. De kan
få bygget haller og bage tusind boller, så hvis de bliver
spændt for, kan de være de bedste ambassadører,
skolen kan ønske sig,” siger Rikke Yde Tordrup og understreger samtidig, at forældreinddragelse også kan
løbe løbsk, så det bliver svært for forældrene at forstå, hvor grænsen går mellem involvering og indflydelse.
”Når forældrene afspadserer for at stå i et nedslidt
skolekøkken og sove i et klasseværelse på en halvoppustet luftmadras, er det ikke så mærkeligt, at de
har meninger om skolen og om, hvordan den kan
forbedres. Dobbeltheden ved, at forældrene gerne
må komme med mælkekartoner og bage boller, men
ikke komme ind i maskinrummet, er svær for dem
at forstå,” siger Rikke Yde Tordrup.
Konflikterne med de markante forældre lægger
et stort pres på de skoleledere, psykologen har talt
med. Alligevel mener hun, at det kan hjælpe at forstå, at forældrenes uacceptable adfærd, overvejende
er drevet af et ønske om det bedste for deres barn.
Og at der ikke er noget personligt i det.
”Jo bedre man som skoleleder kan undgå at føle
sig ramt, jo nemmere er det at holde hovedet klart,
og det er til gavn for det barn, som står imellem skolen og sine markante forældre”, slutter hun.
Miriam Lykke Schultz er freelancejournalist

skole/hjem

SKOLEN STILLER
OGSÅ KRAV
SKOLENS STIGENDE FORVENTNINGER TIL ØGET FORÆLDREENGAGEMENT KAN GIVE
DEN MARKANTE FORÆLDER FOR MEGET PLADS I SKOLEN, MENER FORSKER I FORÆLDREINVOLVERING OG OPFORDRER SKOLERNE TIL AT TAGE VÆRTSSKABET TILBAGE.
Af Miriam Lykke Schultz • Foto Ritzau/privat

Der er skolefest i indskolingen på
Lystrup Skole uden for Aarhus, og forældrene
er blevet bedt om at medbringe en kage.
”Jeg har aldrig set så mange flotte kager.
Det er ’Den Store Bagedyst’. Vi andre købte
en kage, for vi havde da ikke tid til at bage,”
siger skoleleder Katja Uth om den store forskel
fra dengang, hun selv var skolebarnsmor.
Det store engagement overrasker ikke sociolog Maria Ørskov Akselvoll, som gennem
et år har fulgt forældrene i to indskolingsklasser på Frederiksberg og Nørrebro til sin ph.d.
om forældreinvolvering.
”Der går en dynamik i gang, når man lægger sådan en opgave ud til forældrene. Så opstår der en kamp om, hvem der kan fremvise
de flotteste kager.”
Kagen som investering
Det intensive forældreengagement er en konsekvens af de krav, forældre føler, de skal
leve op til i dag, hvor skolen, kommuner og
stat med alle deres krav og forventninger er
med til at skabe et ideal om forældre, der er
enormt involverede i deres børns skoleliv.
”Når forældre bager fantastiske kager og arrangerer fester for klasser, viser de, at de har
brugt en masse tid. At de gerne vil gøre noget

Katja Uth
Skoleleder,
Lystrup Skole,
Aarhus

Maria Ørskov
Akselvoll
Sociolog, ph.d.,
Roskilde Universitet

ekstra. Skolen bliver et udstillingsvindue for
det gode forældreskab, og det bliver også synligt for alle, hvem der er de mest engagerede,
og hvem der ikke er.”
Når Maria Ørskov Akselvoll har spurgt forældre om, hvorfor de involverer sig så meget,
lyder svaret, at de gør det for fællesskabet.
”De færreste vil sige, at kagen ikke bare
skal imponere på selve dagen, den er en investering i barnets fremtidige skoleliv, hvor afkastet skal bane vejen for gode karakterer og
fremtidsmuligheder.”
Den grænseløse involvering
Kager er bare en lille del af de krav og forventninger, der kan være i forbindelse med
børnenes skolegang i dag. Det omfatter forholden sig til lektier, ugeplaner og beskeder
på forældreintra, skole/hjem-samtaler, forældremøder, skolefester, hytteture, morgenmadsarrangementer, forældrefester, trivselsog legegrupper foruden sommerfest og
julehalløj.
”Noget af det, der kendetegner skolen i
dag, og som i et historisk perspektiv er unikt,
er at der i princippet ingen øvre grænse er
for, hvor meget forældrene kan hjælpe til,
hverken fagligt eller socialt,” konstaterer
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Skolen bliver et udstillingsvindue for
det gode forældreskab, og det bliver
også synligt for alle, hvem der er de mest
engagerede, og hvem der ikke er.”

BEGRÆNSNING ELLER
INDDRAGELSE
Skolerne har forskellige tilgange til
markante forældre. Tilgangene spænder fra at begrænse deres adgang til
skolen til at invitere dem ind på skolelederkontoret.
Én skole ser sig fx nødsaget til at
sætte retningslinjer for, hvor meget
forældrene må kontakte lærerne,
mens en anden har valgt at få det
bedste ud af forældrene ved at kanalisere deres engagement i en retning,
der gavner skolen.
”Markante forældre har ressourcer
og et meget stort netværk, som vi skal
turde bringe i spil,” siger skoleleder
Brian Roed på Nordre Skole i Viborg.
Senest gjorde skolen brug af forældrene i forbindelse med byggeriet af
nye omklædningsrum, men hjælpen
kommer også i form af pengeindsamlinger og sponsorater.
”Vi har en støttekreds med særdeles
ressourcestærke forældre med store
poster rundt om i Viborg, som kan
skaffe midler til skolens børn. Hvis
man inddrager dem på den rigtige
måde, er det enorme kræfter, der kan
understøtte skolen. Så vi må ikke være
bange for det,” siger Brian Roed.
Også på Nordre Skole man fremtrædende forældre, der foretrækker at
komme helt med ind i maskinrummet.
”De vil gerne mødes og diskutere,
hvor skolen er på vej hen, og hvordan
vi arbejder med det. De vil også lufte
tanker, de har gjort sig om skolen, lærerne, læringen, trivslen og procedurerne. De går ind og tager stilling til alt
i dag,” siger Brian Roed.
I stedet for at begrænse forældrenes
adgang til skolen og kontakten med
lærerne, forsøger skolen at bruge deres engagement konstruktivt.
”Selvfølgelig skal vi ikke have ugentlige møder med forældrene, men vi
kan inddrage dem og lave nogle gode
afsæt sammen. Det er dét, der skal få
skolen til at lykkes,” mener skolelederen, der også ser skolebestyrelsen
som en vigtig sparingspartner i at løse
sin opgave som folkets skole.
Tiderne, da skole var skole, og hjem
var hjem, er forbi. I dag er det smeltet
sammen, og det kan være svært at se,
hvor skolen slutter, og hjemmelivet
begynder, oplever Brian Roed.
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Maria Ørskov Akselvoll, sociolog

Maria Ørskov Akselvoll, der i sin ph.d.
belyser, hvordan kravene er vokset
enormt siden nutidens forældre selv var
børn.
“Hvis skolen oplever, at forældrene er
krævende, så oplever forældrene til gengæld også, at skolen er det. Det er ikke
nogen lille sag at følge med i barnets skolegang længere. Du kan ikke bare stå på
sidelinjen og støtte op og engagere dig og
spørge: Hvad har du lært i skolen i dag?,”
siger Maria Ørskov Akselvoll.
I sin afhandling peger hun på, at den
øgede forældreinvolvering kræver store
ressourcer, fx tid, overskud og i nogle tilfælde penge; ressourcer som er ulige fordelt i en forældregruppe. Maria Ørskov

Brian Roed
Skoleleder,
Nordre Skole,
Viborg

mener derfor, at skolen bør stille spørgsmålet, om det er rimeligt, når nu forældre ikke kan deltage på lige vilkår.
I fællesskabets navn
Problemet med at lægge opgaver for
frit ud til forældrene uden nogen øvre
grænse for, hvornår nok er nok, er ifølge
Maria Ørskov Akselvoll, at det bliver de
højtuddannede, stærke især mødre, der
får lov at sætte standarden for, hvad der
anses som god involvering. Det sætter
andre forældre under pres.
”De gør det i fællesskabets navn, men
kan paradoksalt nok komme til at stå i
vejen for fællesskabet, fordi de med al
deres overskud driver det op til et niveau, hvor flertallet ikke kan være med.
Samtidig bliver det svært for andre forældre at gå op imod, fordi de markante forældre taler den gode sag og har den politiske korrekthed på deres side. Og de
andre forældre vil for alt i verden ikke
virke som nogen, der ikke vil fællesskabet.”
Skolen må derfor blive bedre til at få
øje på de mekanismer, den sætter i gang
ved at lægge uafgrænsede opgaver ud til
forældrene, mener sociologen.
”Jo mere forældrene trækkes ind i skolen, jo mere trækkes den sociale baggrund ind, og det er tydeligt, at det kan
gå ud over de børn, hvis forældre ikke involverer sig nok. Det er på tide, at skolen
tegner nogle grænser, for den her grænseløshed er krævende,” siger hun og op-

SPRINGER LÆREREN OVER

Maya Lykke
Nielsen
Viceskoleleder,
Rosengårdskolen,
Odense

fordrer skolerne til at tage værtsskabet
tilbage og afgrænse forældreopgaverne.
Måske kan skolen beslutte, at der skal
være max. tre arrangementer om året,
eller bede eleverne i skolekøkkenet om
at bage kagen til festen.
Hvorfor skolen gør, som den gør
Efter kageorgiet til indskolingsfesten er
skoleleder Katja Uth klar til at holde sin
tale. Hun har forberedt sig grundigt, for
det er ikke længere nok at sige: ’Vi glæder os til at se jeres børn’.
Når Katja Uth ser ti-tyve år tilbage, behøvede skolerne aldrig forklare, hvorfor
de gjorde, som de gjorde. For det var
nok rigtigt. I dag skal skolen med detaljer
og mellemregninger forklare, hvad den
vil med børnene, hvad forældrene kan
forvente at få, og hvad der omvendt kræves af forældreinvolvering for at nå
denne målsætning.
Så hvor Katja Uth før kunne fortælle
ud fra den fagperson, hun er, kræver det

i dag, at hun kan tænke kommunikationsstrategisk. Derfor har skolen ansat
en kommunikationsmedarbejder.
”Vi skal bl.a. træde ind i det felt, der
hedder kommunikation med markante
forældre, uden at komme til kort. Vi møder mange forældre, der er bedre uddannet, end vi er, og det skal vi kunne matche, så de stadigvæk kan anerkende os
som fagpersoner,” siger Katja Uth.
Det er en hårfin balance at være imødekommende uden samtidig at være for
eftergivende. Katja Uth oplever, at den
stigende konkurrence mellem skolerne
får flere og flere skoler til at slække på
fagprofessionelle værdier i forsøget på at
tækkes forældrenes individuelle behov.
”Jeg tror også, at vi i vores forsøg på at
please forældrene sommetider er gået
for langt i stedet for at sige: ’Her stopper
vi. Punktum’.”
Miriam Lykke Schultz er freelancejournalist

Vi andre købte en kage, for vi
havde da ikke tid til at bage”

På Rosengårdskolen i Odense genkender man den store drivkraft hos de
markante forældre. Men i al deres engagement oplever man dem samtidig
som en trussel mod fællesskabet.
”I princippet vil forældrene gerne
fællesskabet, men i praksis er det
uden undtagelse deres eget barn, der
kommer i første række,” siger viceskoleleder Maya Lykke Nielsen.
Hvor forældresamarbejdet tidligere
var noget, der foregik i klassen, er det
nu rykket helt op på skolelederniveau,
forklarer hun, som oplever en stigende
tendens til, at forældrene tager direkte
kontakt til hende frem for læreren.
Også når det gælder mindre situationer.
”I stedet for at tage dialogen med
idrætslæreren går de direkte i kødet
på mig om, at de fx ikke kan forstå,
hvorfor deres barn skal i bad,” siger
Maya Lykke Nielsen.
”De er hurtigere på aftrækkeren og
har en typisk forståelse af, at hvis de
går til chefen, så batter det. At det er
et topstyret system, hvor ledelsen
med et ﬁngerknips kan ændre tingene
ved at sige: Sådan bliver det, for sådan
har forældrene sagt, det skal være.”
Den strategi virker ikke på Rosengårdskolen: ”Hvis jeg begynder at
blande mig, bevæger jeg mig ind på
lærernes forældresamarbejde. Derfor
spørger jeg altid, om de har talt med
læreren eller pædagogen om deres
problemstilling og anbefaler, at de i
stedet går til dem.”
Problemet kan være, at forældrene
ender med at bruge al lærerens forberedelsestid på at tale om netop deres
barn, forklarer Maya Lykke Nielsen.
”Lærerne løber, og de løber stærkere, når forældrene kalder, for de vil
helst ikke gå på kompromis med samarbejdet. Noget af det allerværste,
man kan sige til lærerne, er, at de så
må skære ned på noget andet, for det
er de for fagligt ærekære til.”
Derfor vælger ledelsen i perioder i
stedet at skærme personalet ved at
overtage skole/hjem-samarbejdet eller sætte retningslinjer for, hvor meget
forældrene må kontakte lærerne og
opholde sig på skolen, forklarer hun.
”Vi melder ud til forældrene, at de fx
kun kan kontakte læreren om mandagen mellem kl. 15 og 16. Eller vi begrænser tidsrummet, når forældrene
aﬂeverer og henter, til at være max ti
minutter.”

Katja Uth, skoleleder
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GÅR LEDEREN MED DATA –
ELLER DATA MED LEDEREN?
AF MALENE SKOV DINESEN
INDEHAVER OG CHEFKONSULENT I INEVA

Data er på dagsordenen i
folkeskolen disse år. Med rette, fordi
data kan være afsæt for ledelsesmæssige refleksioner og drøftelser og dermed skabe grobund for ny viden og
gode ledelsesmæssige beslutninger. I
takt med at der er flere data til rådighed og mere fokus på feltet, er det at
indsamle data, analysere data, skabe
viden på baggrund af data og dernæst handle på baggrund af den nye
viden blevet en del af lederens opgave. Det bliver italesat, at lederen
skal arbejde ’databaseret’ og træffe
’datadrevne’ beslutninger. Men hvordan kan lederen navigere i den uendelige mængde data der findes?
Udgangspunktet her er, at det først
og fremmest handler om at stille sig
foran data og viden og lade sig informere af den – ledelse skal ikke være
databaseret eller datadrevet. Data og
viden skal være vores tjener – ikke
vores hersker. Det forholder sig nemlig ingenlunde sådan, at hvis bare der
er nok data, så er lederen overflødig –
heldigvis.
Der findes masser af data. Både de
data, der bliver indsamlet systematisk af forvaltning og stat (og alt derimellem) og alle de mange data, vi
hver især indsamler hver dag, når vi
taler med hinanden, med medarbejdere, med elever og forældre, og
når vi observerer enten helt bevidst
eller mere ubevidst. Data kan defineres som ’information i rå og uordnet form, som refererer til eller re-
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præsenterer betingelser ideer eller
objekter. Data er uden grænser og
repræsenterer alt i universet’ (Datnow, 2014). Her tages altså udgangspunkt i den brede dataforståelse.
Når der arbejdes med data, viden
og evidens møder vi ofte myter om
at kvantitative data (eksempelvis nationale test, karakterer og elevtrivselsundersøgelser) er mere valide
end den kvalitative data. Det er en
misforståelse, som kræver en større
akademisk forklaring om videnskabelige paradigmer, som denne korte
tekst ikke kan indeholde. Den vigtige pointe er, at al den data, der er
til vores rådighed, kan være udgangspunktet for den viden, vi har
brug for for at kunne træffe gode og
kloge ledelsesbeslutninger. Samtidig
efterlades en væsentlig kompleksitet: Hvordan (i alverden) gennemskuer vi, hvilke data og hvilken viden, vi skal bruge for at træffe den
næste beslutning?
Vigtigt er her, at det er nødvendigt
at vide, hvad man vil vide. Det lyder
banalt, men er det ikke. Jo mere præcist spørgsmålet er stillet, jo større
potentiale er der for, at svaret kan
blive præcist. Er spørgsmålet ’hvordan går det med teamarbejdet i indskolingen’, er svaret nok ’det går meget godt’. Hvis spørgsmålet er mere
præcist, bliver det nemmere at gennemskue, hvilke data der kan bidrage
til et svar. Hvis vi eksempelvis spørger: ’Hvordan understøtter den pæ-

dagogiske leders tilstedeværelse ved
teammøder muligheden for at have
faglige relevante drøftelser?’ bliver
det nemmere at få øje på, hvilke
data, der kunne være brug for. Dermed bliver det væsentligt at dvæle
ved at finde ud af, hvad man reelt
har brug for at vide, frem for at
springe direkte ud i databunkerne.
Den tyske filosof Hannah Arendt
pointerede, at det er en del af det
at være en god borger, og dermed
en demokratisk forpligtelse – ikke
mindst som leder, at være kritisk
tænkende. Meget kort fortalt var
hendes vurdering, at 2. Verdenskrigs
uhyrligheder opstod grundet en kollektiv mangel på kritisk tænkning.
Den enorme mængde af data og viden, vi disse år bliver præsenteret
for og skal forholde os til kræver,
at vi er kritiske.
Her er lederen helt afgørende,
fordi lederen (forhåbentlig) har overblik over hele den kontekst, som data
og viden skal fungere i. Lederen må
igangsætte en ledelsesmæssig ræsonnering over data, for at kunne lade
sig informere af data og viden, og
ikke være databaseret. Det er nødvendigt, fordi ikke al data er så relevant, som det umiddelbart synes.
Lederen skal gå med data og viden –
ikke omvendt.
Er du blevet nysgerrig på feltet
og vil du vide mere om data- og
vidensinformeret ledelse, så kig på
ineva.dk.

Ansæt et
fagligt fyrtårn
Vi hjælper folkeskoler med at finde
lærere til de fag, som de har sværest
ved at dække.
BLIV PARTNERSKOLE
— SE TEACHFIRST.DK/PARTNERSKOLE
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NYE LEDERE I

KURSUS FOR

FOLKESKOLEN
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 folkeskolen gerne have en koncentreret indføring i jobbet og samtidig 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 deltageraktiviteter. 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 sættes under lup, og skolelederforeningens konsulenter stiller deres 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 personlige erfaringer med deltagerne – og foreningens formand giver en aktuel orientering.
PS: Har du som skoleleder fået en ny lederkollega, så gør venligst opmærksom på kurset.

FAKTA
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 Nyborgy
Sinatur Hotel Frederiksdal ligger naturskønt,
smukt placeret ved Mølleåen, tæt på Furesø.
Pris:
4.995 kr.
Bemærk, at sidste frist for tilmelding er den 17.
august 2018, hvorefter tilmelding er bindende.
Tilmelding til kursus for nye skoleledere okt.
2018 sker på: www.skolelederforeningen.org

PÅ
SIKKERDS?
EN PLA D
TILMEL
DIG NU!

Det var et supergodt
program og nogle
meget lærerige dage. Tak
for et rigtig godt kursus!
Deltager på kurset oktober 2017

PROGRAM
AM
MANDAG DEN 1. OKTOBER 20118

TIRSDAG DEN 2. OKTOB
BER 20
2018

ONSDAG DEN
N 3. OKTOB
OBER 2018

09.30–
0–10.00:

Ankomst, morg
genkaff
ffee

08.
8.3
30-10.15:

08.30
0-10.15:
5:

10..00–12.00:

Velkomst, pr
præsenta
tation og indledende reﬂeksio
oner over lederrollen. Opstilling
ng af læringsmål
for forl
rløbet. v/ kursuslederne

Aktuelle
le pro
oblemstillinger fr
fra
daglig
igdag
gen. Praktiske øve
velser
med
ed reﬂe
ﬂekterende team
m. v/
konsullent Jannick S. Mortensen
ko

Selvle
ledelse. Det er ing
ngen kunst
at le
lede andre. Det er straks
værre at lede sig
væ
g selv. v/ konsu
su
ulent Søren Tegllskov

10.30-12.00:

Sko
oleledelse i praks
ksis I: Om forandringsledelsee. Om at skabe
an
ejerskab hos medarbejderne.
e.
Om at lede på mål eller led
de på
indhold. Om at træffe bes
eslutninger, der gør medarbe
bejdernee
gode til deres arbejdee. v/ sko
koleleder
er Martin Gredaal, Skovlu
vlunde
Sko
kole

10..30-12.00::

Nyt fra foreeningen. Aktueel orientering og dialog med
d formanden. v/ formand for Sko
kolelederforenin
ngen, Claus Hjortdal
Hjo

12.00
00-13.00:

Bakkspejlet. Evalu
lueering af læringsmål, opsti
rin
stilllling af handle
leplan og plan
n fo
for videndelin
ng
samt evalluering af kurseet. v/
kursusled
ed
derne

13.00:

Frokos
kosst, herefter afr
frejse

12.00-13.00:

Fro
okost

13.00-13.45:

Skoleled
edelse – rammer og vilkår
I: Om
m specialundervissning, god
ord
den, magtanvendeelse og om
lov om elevers und
lo
dervisningsmiljø. v/ konsulen
ent Jannick S.
Mortensen

13.4
45-14.30
30:
14.300-16.15:

16.30-18
8.00:

Walk and Ta
Talk. Parvise drøftelser af en case.
Skolelledelse – rammer og
g vilkårr
II: Om forvaltningslov og
g offen
entlighedslov. Om afgø
gørelsser
og personalesager. Om leedelsesretten, tjenstlige
ge sage
ger og
sanktioner. v/ kon
onsulen
ent Jannick S. Mortens
nsen
Ledelse-mell
ellem--le
ledelse: Om att
have ledeerk
rkaske
ketten på. Om at
arbejdee i et leedelsesteam og
g
teamle
ledelse
se. Om dilemmaaer og
loyali
alitetsk
skonﬂikter. Om ansvar
og
g med
dansvar. v/ konssulent Søren Te
Teglskov

19.00-20.30:

Middag
Mid

20.30:

Samling

12
2.00-13.00:

Frokost

13.00-13.45:

Walk and ta
talk – tiid til reﬂekksion.

14.00-16
6.00:

Skolelledelsee i praksis II: Om at
arbej
ejde i en politisk styret organissation.. Om økono
nomistyring.
Om sam
amarbejdet
et i ledelsesteame
met. Om mellemlederens
sær
ærlige positi
tion … og megett
mere. v/ sko
koleleder Jens Be
Bernhardt og
g souschef Susann
nne Bremer, Fre
redensborg Skolee

16.00
00-16.30
30:

Pau
use

16.30-18
16
18.00:

”S
”Søren
og Monop
opolet”. Oplægsholderne og kursuslede
der
erne
danner et paanel og reﬂekkte
ter
erer
over dilemm
mmaer, som ku
urs
rsusdeltagern
rne præsenter
ereer dem
for. v/
/ konsulent
k
Sør
øreen Teglskov

19.00
00:

Mid
ddag

økonomi

STOR
SPÆNDVIDDE
I PRISEN FOR
AT UNDERVISE
EN ELEV

42 plenum – jun 2018

DET SER UMIDDELBART MÆRKVÆRDIGT UD, AT ÉN KOMMUNE BRUGER 149.000 KRONER OM ÅRET PR. ELEV
I FOLKESKOLEN, MENS EN ANDEN NØJES MED ET GENNEMSNIT PÅ 63.000 KRONER. DET DÆKKER DOG IKKE
NØDVENDIGVIS OVER EN HIMMELVID FORSKEL I SERVICENIVEAUET.
Af Henrik Stanek • Graﬁk OTW A/S

Som skoleleder i en kommune, der bruger færre penge pr. elev
end landsgennemsnittet på 79.000 kroner, kan det være let at misunde kollegerne i de kommuner, der trækker gennemsnittet opad. Det er der dog ikke
nødvendigvis nogen grund til, for det
behøver ikke betyde, at skolelederne
har råd til at slå til Søren. Men det er
uomtvisteligt, at nogle kommuner tilbyder et bedre serviceniveau end andre.
Når den gennemsnitlige pris på en elev
i folkeskolen svinger mellem 63.000 og
149.000 kroner, skyldes det i høj grad,
at kommunerne har forskellige vilkår,
mener specialkonsulent Janne Sørensen
fra det økonomiske sekretariat i KL.
”Den væsentligste forklaring bag udgiften pr. elev er, hvor mange man kan
putte i klasserne. Det giver en noget anden pris pr. hoved at have klasser med 15
elever fremfor 25,” siger hun.
Det er dog et argument med nuancer.
Kommunerne har gjort meget for at klasseoptimere, så der er ikke væsentlig forskel på klassestørrelserne i by- og landkommuner. Dertil kommer, at mange
kommuner tildeler et beløb pr. elev, så
hvis en skole har små klasser, må den lave
samlæsning, flytte midler for holddannelse eller hæve inklusionsprocenten for
at få pengene til at række. Det ligger der
en serviceforringelse i.
Skolerne kan også bruge understøttende undervisning som buffer. Der står
ingen steder, hvor meget understøttende
undervisning eleverne skal have, så i princippet kan man nøjes med at give dem en
time om ugen. Og når skolerne hvert år i
september indberetter timetal til Undervisningsministeriet, skal de kun sætte tal
på klassernes faglige undervisning, mens

den understøttende undervisning slås
sammen med pauserne. Ministeriet holder altså ikke øje med, hvor meget understøttende undervisning, eleverne får.
Helt små kommuner har
særlige forhold
I en sektorskrivelse om folkeskolen til
kommunernes budgetlægning for 2019
bringer KL en graf over, hvad kommunerne brugte pr. elev i 2016 inklusiv specialundervisning. KL sætter ikke navn på
kommunerne, men der er to højdespringere med en gennemsnitlig udgift på over
140.000 kroner. Projektchef og ekspert i
kommunale nøgletal Bo Panduro fra
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd gætter på, at det
er ø-kommuner.
”Det er ikke rimeligt at tælle de helt
små kommuner med. Deres gennemsnitsudgift pr. elev er ikke høj, fordi de prioriterer et ekstremt godt serviceniveau, men
fordi de har nogle særlige forhold. For eksempel har de ikke så mange børn at tage
af, så de må typisk køre med små klasser.
Så reelt viser grafen, at kommunerne bruger fra godt 60.000 til godt 100.000 kroner pr. elev,” siger Bo Panduro.
Hans gæt kvalificeres af et andet materiale fra KL. I værktøjet ’Kend din kommune – Brug nøgletal i styringen 2018’
sætter KL navne på kommunerne, og her
ligger Samsø og Langeland i top med
henholdsvis 106.934 kroner og 108.342
kroner pr. elev i 2016. Når tallene er mindre end i sektorskrivelsen, skyldes det, at
udgifterne til regionale specialtilbud ikke
er med i denne opgørelse.
På Samsø tynder to privatskoler ud
blandt eleverne på øens eneste folkeskole, mens Langeland har et særligt for-

hold med Ørstedskolen i Rudkøbing, som
kommunen har bygget i et offentligt-privat partnerskab.
”Skolen har en husleje på omkring 16
millioner kroner, og derfor ligger Langeland cirka 10.000 kroner for højt pr. elev.
Vand, varme, el og rengøring regnes ind i
den gennemsnitlige elevudgift, men skoler betaler normalt ikke husleje,” fortæller Bo Panduro.
Forældre tænker ikke i produktivitet
Ud over klassekvotienten spiller skolestørrelsen ind på de kommunale forskelle.
”Land- og ø-kommuner har typisk mindre skoler end bykommuner, og små skoler har også rengøring, pedel og kontor,
men de har færre hoveder at dele disse
udgifter ud på. Så kan man nedlægge
små skoler, men det giver eleverne langt
i skole, og kommunen får udgifter til
transport,” siger Janne Sørensen fra KL.
Hvor mange penge kommunalbestyrelsen sætter af til sine skoler, er en politisk
prioritering, men det er ikke en objektiv
størrelse, fremhæver Bo Panduro.
”Vi budgetbisser vil sige, at kommunerne bør samle eleverne, så de kan
opnå stordriftsfordele, blandt andet ved
at lærerne underviser flere elever ad gangen. Jo mere undervisning man kan få for
pengene desto højere produktivitet, men
sådan tænker forældre ikke nødvendigvis. De kan prioritere nærhed, så kommuner kan ikke altid trimme skolestrukturen ved at nedlægge små skoler. Derfor
er skolestruktur også et parameter,” siger
projektchefen.
Skolenedlæggelser indebærer desuden
den risiko, at lokalsamfundet opretter en
friskole, og det har økonomiske konsekvenser, som trækker i forskellige retnin-
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ger. På den ene side er den kommunale
takst til elever i privatskoler lavere end
kommunens egen elevudgift. Omvendt
påvirker det elevgrundlaget i folkeskolen,
så det bliver sværere for kommunen at
optimere klasserne. Samtidig kan privatskoler sortere i eleverne, så folkeskolen
kan stå tilbage med forholdsvis flere elever med særlige behov, som har brug for
støtte. Det trækker gennemsnitsprisen
pr. elev op.
Privatskoler får større socialt ansvar
Privatskolerne har længe været kritiseret
for at sortere elever med særlige behov
fra. Derfor øger regeringen og Dansk
Folkeparti fra i år den såkaldte koblingsprocent til privatskoler fra 75 til 76 –
den seneste stigning af flere siden koblingsprocenten lå på 71 i 2014.
Den aktuelle stigning udløser 71 millioner kroner, som betales af staten og fordeles med 31 millioner kroner til inklusion
og 40 millioner til en pulje til specialundervisning. Det skal få privatskolerne til
at tage et større socialt ansvar.
”Gennemsnitsprisen for en elev i folkeskolen er højere i kommuner med en høj
andel af privatskoler end i kommuner
med en lav andel. Det kan skyldes, at pri-

vatskoler ikke i særlig høj grad kan klare
opgaven med specialundervisning, og
disse elever vil derfor primært gå i kommunens folkeskoler,” siger Bo Panduro.
40 millioner kroner svarer dog kun til
cirka 150 elever i et specialtilbud til standardpris, så beløbet vil kun give en marginal forskel på prisen for en folkeskoleelev. Dertil kommer, at privatskolerne
først skal vise, at de vil løfte opgaven.
Netop specialundervisning spiller ind
på den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen, og her er der stor forskel kommunerne imellem.
”Det objektive behov for specialundervisning præges af befolkningens socioøkonomiske sammensætning, så i nogle
kommuner er behovet for specialundervisning større end i andre,” siger Bo
Panduro.
Fattige kommuner har generelt en befolkningssammensætning, som gør, at behovet for specialundervisning er større,
og da kommunerne selvsagt ikke har så
mange penge at tage af, påvirker det serviceniveauet i negativ retning på både almenområdet og specialområdet.
Inklusion kan bruges økonomisk
Noget tyder på, at kommunerne er gået

NETTODRIFTSUDGIFT PR. ELEV TIL FOLKESKOLER
INKLUSIV SPECIALTILBUD, REGNSKAB 2016
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STRUKTURELLE FORHOLD
FORKLARER MEGET
En kommune kan ikke ændre på, at
den har børn af enlige forsørgere eller børn med ikke-vestlig baggrund
blandt sine borgere. Men jo ﬂere af
disse børn kommunen har, desto
mere koster det at undervise hver
elev i folkeskolen.
På samme måde er høje børnetal
og høj børnetæthed forbundet med
lavere udgifter pr. elev, mens børn i
private skoler igen trækker den anden vej.
Det viser analysen ’Derfor er der
forskel på, hvad børnene koster i
kommunerne’, som KORA (i dag en
del af VIVE) præsenterede i januar
2016. Her regnede forskere sig frem
til, at de strukturelle forhold kan
forklare cirka halvdelen af forskellene mellem kommunernes faktiske
udgifter pr. elev.
Rapporten sætter også tal på,
hvad de enkelte elementer betyder.
Ifølge de teoretiske beregninger
kostede det for eksempel på det
tidspunkt 2.850 kroner mindre om
året at undervise en elev i en bykommune end i landkommuner,
hvor børnene bor spredt. På samme
måde bruger de kommuner, der driver ﬂest specialskolepladser, 6.000
kroner mere pr. elev end de kommuner, som driver færrest pladser.
Omfanget af elever i kommunale
specialskoler har størst betydning
for udgiften pr. elev, når man udelukkende ser på kommunernes
strukturelle forhold. Kommunernes
relative velstand har næststørst betydning. De mest velstående kommuner bruger således knap 5.000
kroner mere pr. elev om året end
de fattigste.
At de strukturelle forhold kan
forklare cirka halvdelen af forskellene mellem kommunernes udgifter pr. elev betyder dog ikke, at den
anden halvdel udelukkende skyldes forskelle i serviceniveauet. Det
skyldes en blanding af kommunernes serviceniveau og produktivitet
og eventuelle andre forhold, som
forskerne bag rapporten ikke har
taget højde for.

for hårdt til værks med inklusion. I hvert
fald er de begyndt at udskille flere børn
til specialundervisning, så tallet er steget
fra 4,55 procent i 2014 til 4,78 i 2017.
”Selvfølgelig koster det i form af ekstra
støtte at inkludere, men specialundervisning gør det alt andet lige dyrere at drive
skole,” siger Janne Sørensen.
Mange skoler oplever imidlertid, at inklusion bliver et alibi for at lave billigere
specialtilbud. Før inklusionsloven fra
2012 var det defineret, at en elev med behov for specialundervisning skulle have
støtte i mindst ni klokketimer om ugen. I
dag gør inklusionsloven det muligt at placere for eksempel fire elever med særlige
behov i en almenklasse, hvor de må deles om støtten. Det kan der være gode
pædagogiske argumenter for, men skoler
kan også bruge det som et sted at skrue
på økonomisk.
I sektorskrivelsen peger KL også på, at
anvendelsen af medarbejdernes tid har
indflydelse på elevudgiften. Det handler
for eksempel om, hvor stor en del af arbejdstiden lærerne underviser, og om
skolerne bruger pædagoger fremfor lærere i den understøttende undervisning.
”Her er vi længere nede af listen over,
hvad der boner ud, men det kan give
mindre forskellige mellem kommunerne,” siger Janne Sørensen.
Svært at dele firkantet op
At kommunerne har forskellige vilkår gør
det svært at sammenligne, om eleverne
får et bedre skoletilbud i de kommuner,
som bruger flest penge på at undervise
en elev. Altså om kommunerne for eksempel prioriterer flere tolærerordninger, skolehjemsamtaler, lejrskoler og forberedelsestid til lærerne.
”Selvfølgelig har det kommunale serviceniveau en betydning for forskellene i
elevudgiften, men skolereformen lægger
en underligger for det antal timer, eleverne skal have, så det er begrænset,
hvor meget den del varierer,” siger Janne
Sørensen.
Her vil kritikere pege på, at der er forskel på, hvor længe eleverne skal være i
skole, og på hvor meget undervisning de

får. For eksempel skal eleverne i 9. klasse
være i skole i 35 timer om ugen i 40 uger,
altså i alt 1.400 timer på et år. Men en
kommune kan nøjes med at give dem 960
timers undervisning. Elever i kommuner,
som holder sig til minimumstimetallet,
har altså over to timers pause om dagen.
Dertil kommer, at skolereformen ikke definerer omfanget af lærernes forberedelsestid, ressourcer til holddeling og omfanget af støtte i inkluderede tilbud.
Det er derfor svært at dele rammevilkår og serviceniveau firkantet op, mener
Janne Sørensen.
”I en klasse med 15 elever er udgiften
til lærerløn ret høj pr. elev, men det er
ikke udtryk for, at eleverne får flere timer
eller oplever et højere serviceniveau. Den
høje pris skyldes kommunens rammevilkår. Så kan man sige, at den enkelte elev
får en større andel af lærerens opmærksomhed end i store klasser, men hvis
kommunen har svært ved at tiltrække lærere med linjefag til alle fag, er det ikke
sikkert, at eleverne får bedre undervisning. Ellers burde alle kommuner med
små klasser ligge skyhøjt i karakterer, og
det gør de ikke,” siger Janne Sørensen.
Det handler om at få et fornuftigt resultat ud af de ti år, eleverne går i folkeskolen, men en krone ekstra giver ikke automatisk bedre karakterer, pointerer Bo
Panduro fra VIVE.
”Da vi på et tidpunkt så på, hvor meget
kommunerne kunne løfte et givent råmateriale, var der ikke 100 procents sammenhæng mellem, hvor mange penge de
satte af til folkeskolen, og hvor meget de
kunne løfte eleverne. Så der er ikke garanti for, at flere penge fører til bedre karakterer,” siger projektchefen. Der er dog
udbredt enighed om, at uden penge – ingen service.
Nøgletal kan bruges kritisk
De store forskelle i elevudgiften betyder,
at der indimellem dukker udsagn op i
medierne om, at hvis alle gør, som ’de
billigste’ kommuner, vil der være mange
penge at spare. Den slags analyser holder
ikke altid, mener Janne Sørensen fra KL.
For det ville kræve, at alle kommuner

FLERE TAL FOR
UDGIFTEN PR. ELEV
KL opererer med to sæt beløb for,
hvad det i gennemsnit koster at
undervise en elev i folkeskolen.
Ifølge sektorskrivelsen om folkeskolen i forbindelse med budget
2019 svinger det mellem 63.000
og 149.000 kroner. Disse tal indeholder udgiften til både kommunal
og regional specialundervisning.
I redskabet ’Kend din kommune –
Brug nøgletal i styringen 2018”
varierer tallene fra 65.176 kroner til
108.342 kroner. Her er udgifterne
til regional specialundervisning
ikke talt med.
Nøgletallene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet ser igen anderledes ud. De går fra 50.617 til 93.675
kroner. Her tælles udgifterne til
specialundervisning på specialskoler ikke med, men det gør undervisningen i specialklasserækker.
Den er bundet til de almindelige
folkeskoleudgifter og kan ikke trækkes ud særskilt. Alene af den grund
giver ministeriets nøgletal et skævt
grundlag for sammenligning af
kommunerne.

havde samme geografi og befolkningssammensætning – og det har de ikke.
Desuden er hovedformålet med de
kommunale budgetter, at den enkelte
kommune kan beregne, hvordan den
bruger sine penge. Derfor kan man ikke
ukritisk bruge tallene til at sammenligne
kommunerne.
”Vi er så nogle, der trækker tal ud på
tværs af kommunerne for at se, om vi kan
få øje på tendenser, men det sker ud fra
overordnede nøgletal. Derfor opfordrer vi
kommunerne til at finde nogle, der ligner
dem selv, når de vil sammenligne sig med
andre. Ellers bliver grundlaget ikke reelt,”
siger Janne Sørensen, KL.
Henrik Stanek er freelancejournalist
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SKOLELEDELSE
I RAKETFART

ET BLIK PÅ LEDELSE I DET 21. ÅRHUNDREDE
SKOLELEDERFORENINGENS ÅRSMØDE
1.-2. NOVEMBER 2018 ODENSE CONGRESS CENTER
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BEMÆRK
AT TILMELDING TIL
ÅRSMØDET INDIVIDUELT ELLER
FOR GRUPPER ER ÅBNET! SE
DET FORELØBIGE PROGRAM,
OG RESERVÉR HOTEL, FEST
OG FROKOST NU: GÅ IND PÅ

UaguSll iIfoKyeren
M
ck Se
dans

Bla
r til
on Feve
Full Mo

PS

WWW.SKOLELEDERNE.ORG >
FOR MEDLEMMER >
ÅRSMØDE 2018

Overvejer du at udstille
på årsmødet? Kontakt
venligst Kongres Kompagniet
på telefon 8629 6960 eller
via e-mail: kontakt@
kongreskompagniet.dk

SÆT 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 …
Kom og mød dine kollegaer fra hele landet og vær med, når det
går løs med en lang række spændende oplæg og debatter.
Du kan møde
•

•

•

•

•

Peter Rahbæk Juel, borgmester
i Odense, byder velkommen
Merete Riisager,
undervisningsminister (LA)
Thomas Gyldal Petersen,
formand for KL’s børneudvalg
Esben Bjerre, ordstyrer,
journalist og radiovært
Marianne Dahl Steensen,

•

•

adm. direktør, Microsoft
Danmark og formand for DI’s
digitaliseringsindsats
Ole Sejer Iversen, professor
i Informationsvidenskab ved
Aarhus Universitet
Malene Charlotte Larsen,
lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi ved

•

•

•
•

Aalborg Universitet
Imran Rashid, læge og
hjerneforsker
Jacob Bøtter, iværksætter
og digital rebel
Nikolaj Sonne, tv-vært
Og mange, mange ﬂere …

Det endelige
program
er under
udarbejdelse!
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lederlivet

AT LEDE ER
AT LÆRE
SKOLELEDERLIVET BYDER PÅ SKIFTENDE OPLEVELSER. MEST AF ALT EN KÆMPE
TILFREDSSTILLELSE VED AT VÆRE DER, HVOR DET SKER – OG GØRE EN FORSKEL.
MEN DER ER OGSÅ TIDER, HVOR MAN TÆNKER: HVAD LAVER JEG HER?
Af Grethe Andersen • Illustration Otto Dickmeiss

36 år i folkeskolen og 20 som
skoleleder rummer mange oplevelser, erfaringer og refleksioner. Hvad er det, der
gør skoleledelse spændende, interessant
og udfordrende? Hvad skal der til for
at fungere, overleve og få tingene til at
lykkes? Når man ser tilbage, men også
fremad. Jo, at lede, det er at lære. Det er
at tage erfaringer og viden med sig for at
blive endnu bedre i sit job. Hele tiden.
Da jeg var ung i lederjobbet, skrev jeg i
vores medlemsblad, dengang ’Forum for
Skoleledelse’ i dag ’Plenum’. Skriveprocessen var en del af min egen læreproces
som leder – ud fra en lyst til at skrive,
men også for at reflektere over de – ofte
stærke – oplevelser og erfaringer, jeg har
gjort mig, og i forhold til den litteratur og
forskning, der i stigende grad er kommet
ind i skoleledelse.
At skrive, læse og holde foredrag om
skoleudvikling og ledelse har været min
måde at få indsigt på, skabe overblik, udvikle egen praksis og bidrage til en debat
om folkeskolen. Det vil jeg gerne anbefale andre nye ledelseskollegaer eller jer
midt i lederlivet at gøre. Derfor tog jeg
også opfordringen op, da medlemsbladet
bad om en status nu i dag, hvor jeg så at
sige krydser mit spor.
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Fra lærer til leder
I april 1997 blev jeg ansat som skoleinspektør i landsbyordningen Grindsted
skole, børnehave og fritidsordninger –
med fine muligheder for at udvikle samarbejdet om de enkelte børn og deres
forældre, lærere og pædagoger. Det
handlede om at få skabt en samarbejdskultur med barnet i centrum, om at
bringe børn og voksne sammen og at
bringe skole og lokalområde sammen.
Jeg husker foråret tydeligt. Elever, lærere og pædagoger nød solen. Fuglesang
lød fra de flotte bøgetræer ved den gamle
landsbyskole. I skolegården på trappen ind
til en af de historiske bygninger sad musiklæreren og spillede guitar, 5. klasse sang og
dansede til ”Åh Susanne”. I datalokalet arbejdede 6. klasse ihærdigt med regneark,
4. klasse forsøgte sig med nye engelske gloser, 2. klasse var på vej hjem fra en naturoplevelse, hvor alle sanser blev anvendt.
På kontoret havde vi travlt med planlægningen af næste skoleår efter en fase
med fagfordeling, der ikke gik stille af sig nu hvor man pludselig skulle til at samarbejde i team lærere og pædagoger. Alle
oplysninger om skema, elevaktiviteter,
helhedsdage, temadage, motionsdag, lærerkurser, møder, skolefest mv. skulle ind-

skrives. Alt skulle planlægges i detaljer –
gerne med nytænkning, så vi kunne bruge
de få ressourcer på nye kloge måder.
Det var mit første lederjob og min første store lederopgave: At få skabt en fornuftig balance. Mellem på den ene side at
leve op til de 64 ( ja, også den gang var
der mange) handleplaner, som alle skoler
i Aalborg Kommune skulle realisere. Og
på den anden side at skabe en samarbejdskultur og nogle værdier, som medarbejderne kunne orientere sig efter i
selvstyrende team – i rammer, som på
det tidspunkt var præget af Ø-, U- og Ftid, der kunne opleves som noget hæmmende for udvikling.
Med en skolerygsæk, der var fyldt op
af 16 års virke som lærer havde jeg masser af idéer til nytænkning og gå-på-mod.
På min tidligere arbejdsplads var jeg projektleder for ”Skolen som kulturcenter” –
et initiativ præget af pædagogisk udvikling med højt til loftet og et fantastisk
godt kollegialt fællesskab. Det tog jeg
med – og fra starten i lederlivet og fremover, er det de positive menneskelige oplevelser, der fylder mest.
Man må blot indstille sig på, at det at
være skoleleder er et krævende job, hvor
man i højere grad må leve med asymmetri

og alenehed. Man kommer til at savne –
jeg gjorde i hvert fald – de kollegiale tætte
relationer. Så selv om overgangen fra lærer til skoleleder var fantastisk, var det
udfordrende. Især de første år som skoleleder var fyldt med hårdt arbejde og ekstremt mange arbejdstimer. Ja, det blev det
første ”forsømte forår” i en række, hvilket
også kendetegner skolelederlivet.
Kompleksitet er et grundvilkår
1. november 1999 overtog jeg skoleinspektørjobbet på Vester Mariendal skole i
Aalborg. Her var på det tidspunkt ca. 140
medarbejdere, flest lærere, men også
mange pædagoger og personale med an-

dre baggrunde: Ergo- og fysioterapeuter,
PMF’ere, teknisk-administrative medarbejdere, håndværkere og rengøringsassistenter.
Så det var ikke blot en lærerkultur, men
en flerfaglig og tværfaglig kultur, jeg blev
leder for, hvor det – igen – handlede om at
balancere faglighed og fællesskab. Nu blot
i større målestok. Jeg blev teamleder for
en teamledelse bestående af viceskoleinspektør, afdelingsleder og SFO-leder. Der
var tre afdelingsledere i SFO’en, to ledende terapeuter samt en teknisk serviceleder. Så i alt var vi 10 på lederaftale.
Den første tid som ny leder var et friskt
pust. Man er en person, de andre har lyst
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til at lære at kende. De første 100 dage
er ”ren eufori”, som viceskoleinspektøren sagde til mig. En fase, hvor engagementet er i top. Glæden over at være den
udvalgte til jobbet, nysgerrigheden, oplevelsen af muligheder for at gøre tingene
på andre måder, og mennesker, der viser
sig fra deres positive side. Ja, man kan
måske tale om en naturlov i en organisationslæring.
De første MUS-samtaler rummede alle
de historier, myter og virkelighedsopfattelser, som den enkelte havde behov for
at beskrive. Kulturen foldede sig ud med
sine ritualer, sprog, og begreber. Når
klokken ringer til time var det tid for den
sidste kop kaffe for nogle medarbejdere,
andre tilbragte pausen i AV-rummet i
køen ved kopimaskinen. Vester Mariendal Skole var præget af en enorm forskellighed og kompleksitet, og som ny leder
observerer man skarpt.
Alene på lærerværelset eller personaleværelset, som vi til nogens fortrydelse
omdøbte det til, synliggjorde samtalen
omkring bordene mangfoldigheden. Her
var de nybagte bedstemødre, der talte om
priser på barnevogne mv. Der var ”hanbavianbordet”, hvor ironi, sarkasme, smådrillerier og frække vitser karakteriserede
tonen. De, der fyldte køleskabet op med
bokse med grønsager, nu hvor minusbrød-kuren herskede. Bordet med kvinder iklædt dyre rober og smykker, hvor
samtalen drejede sig om sidste kulturoplevelse eller næste udenlandsrejse. De ældre. De unge, nye. Sådan er det også i dag.
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Ved rygebordet var der en særlig tone,
og der var enighed om, at de udgør et folkefærd for sig selv. Så da vi afskaffede rygningen på personaleværelset, var stemningen ikke god. Det var den heller ikke,
da lærernes faste julefrokostdag blev flyttet, så alle medarbejdere kunne deltage.
Ledelse er stort og småt, og kulturer indeholder vaner, stolthed, selvforståelse,
identitet, sociale og kollegiale forhold,
dygtighed, fremdrift og det modsatte.
I alt det skal du navigere, give medvind, udvikle og forandre, lede og fordele. Som leder står du med en rationalitet, du må holde fast i, ellers bliver det
en anden, der skal have tjansen. Heroverfor er der en gruppedynamik med roller,
afhængighed, magt, realisering, alliancer,
sympatier og konflikter, der dominerer
og kan resultere i modstand mod forandring. Og der er ikke kun rationalitet,
men følelser på spil. Følelser, som ikke
kun indvirker på den sociale dagligdag –
de udgør selve dagligdagen.
Forandringer og forhindringer
Der var 85 medarbejdere, da jeg her
for tre år siden forlod Vester Mariendal
skole. Så det blev til næsten to årtier med
masser af spændende samarbejde og udvikling. Men som man kan regne ud, stod
en af de absolut mindre rare ledelsesopgaver langt fremme i køen. Som følge af
effektivisering og omstrukturering i kommunen måtte vi skære på driften, og år
efter år måtte vi i ledelsesteamet udpege
overtallige lærere, pædagoger og med-

hjælpere. Det var svært, og det påvirkede
selvfølgelig kulturen og klimaet. Ikke
desto mindre hører det med til lederopgaven.
Er kompleksitet et grundvilkår, er forandring det også. For medarbejderne og
ikke mindst som ledere og ledelsesteam.
Hvis ikke det altid har været sådan i folkeskolen, har det i hvert fald været det
i de sidste 20-30 år. Og min vurdering
er: At kæmpe mod forandringer er at
kæmpe mod vindmøller. En grundlæggende fysisk lov er, at et legeme i ro, forbliver i ro. Men når til gengæld lederen
og organisationen er i bevægelse, gælder
en anden lov: Et legeme i bevægelse har
tendens til at blive i bevægelse.
De medarbejdere, der kommer på banen vil typisk være ansvarlige medspillere, men ikke alle medarbejdere vælger
den aktørrolle. I og med at samarbejdsmønstre og velerhvervede rettigheder
brydes op, og nye, der matcher de aktuelle udfordringer, skal fastlægges, kommer modstanden og frustrationerne.
En læring, jeg tror alle ledere får med
sig, var, at omstilling og forandring skaber utryghed og angst. Det må man forholde sig til, og det kan være en vanskelig og på nogle måder smertelig proces,
specielt på skoler, hvor medarbejderstaben, roller og funktioner har været uændrede gennem mange år. Der kan være
indarbejdet traditioner og rutiner, hvor
fælles beslutninger ”gælder alle”, hvor
der sker en fastholdelse af egen viden og
fag i relation til kolleger og ledelse og

hvor – ja, oplever jeg – janteloven hindrer nytænkning og nye initiativer.
Man møder modstand. Samtaler om skoleudvikling, pædagogik og faglighed oplevede
jeg i mine første lederår ikke var almindeligt.
På det fagpolitiske plan byggede beslutningsprocesser mest på majoritetsantagelser om,
hvad der nu var rigtigt og forkert. Herudover
herskede en interessemodsætning mellem ledelse og ansatte. Der var karakteristika fra
det gamle ”lærerråd”, hvor demokrati var lig
med flertalsbeslutninger, lighedstænkning
med en iboende mistænksomhed over for
modpartens motiver.
Medarbejderrepræsentanten varetog deres
kollegers interesser som i et repræsentativt
demokrati. Lærerne burde derfor ikke gå direkte til ledelsen og ledelsen ikke gå direkte til
medarbejderne. Det gav ringe mulighed for
spontanitet og nye initiativer. Kulturens væsentligste værdier var klare aftaler og retningslinjer, gennemskuelighed og lige vilkår.
Men også forudsigelighed og fejlfindingskultur. Der kunne på forhånd skrives en drejebog
på mødets gang og hvem, der ville sige hvad
hvornår.
Ledelse er modstandsarbejde
Det blev klart for mig, at der forskel på lederens og medarbejderens univers. Det er forskellige tanke-, oplevelses- og handleverdener.
Hvor ledelsesopgaven tager udgangspunkt i
rationelle betragtninger, er medarbejderens
opgaveløsning oftere domineret af irrationelle
tilgange. At tænke i skoleplanlægning, målsætninger, principper for skolens virksomhed,
strategier, handleplaner, organisationsudvikling, strukturer og økonomi er rationelle sider
af ledelse. Over for disse står sociale, psykodynamiske og mere irrationelle processer, der
ofte præger medarbejderens arbejdssyn.
Lederen er som menneske også præget af irrationelle synsvinkler, men basalt set er ledelsesopgaven anderledes end medarbejderopgaven. Når omverdenen forandrer sig, burde det
smitte af på personer, faglighed og praksis.
Det nytter ikke at stå stille. Det ved man som
leder og er også ansat til at udfordre. Men
blandt medarbejderne oplevede jeg en kultur,
der var mere eller mindre udviklingsinteresseret. Og det sidste giver selvsagt udfordringer,
når man – som ikke mindst relativ ung, ny leder – gerne vil udvikle og forbedre forholdene.
Man møder modstand. En stor forandring
var det fx, da lærerne skulle arbejde i team
med hinanden og skolens øvrige pædagogi-

ske personale. Men man møder også manglende kompetencer til selvudvikling. Det er
dog kun få, der ikke evner det, men til gengæld flere, der ikke har viljen til at forandre
sig og til forandring. Der er mennesker, der
vil bruge al deres energi til at kæmpe mod
forandring – også selv om man som leder gør
sit bedste for at motivere, begejstre og inspirere.
Her bliver ledelse modstandsarbejde. De
dage, hvor modstanden er størst, har man
lyst til at ignorere fænomenet som en irriterende hændelse. Men det er netop i den situation, der er allermest brug for en leder/ledelse. At agere i feltet rationalitet/irrationalitet
er særdeles vigtigt – og vanskeligt. Det er, når
man som leder forstyrrer kulturen, at de
egentlige værdier kommer til udtryk. Så vejen
frem for mig var at foretage en kulturundersøgelse på skolen: Hvad i kulturen er fremmende eller hæmmende for udvikling? Hvad
er de skjulte mekanismer og de uformelle hierarkier, der bremser alt, før det er i gang?
Det tager tid og er en læreproces. Hvem er
de positive betydningsbærere? Hvem er
normsættere? Hvem har egentlig magten?
Hvor er udviklingspotentialet? Er der medarbejdere, der ikke kan se sig selv i en udvikling af organisationen, men alligevel kan
bringes til at tænke i andre perspektiver? At
lede er at lære, og man bliver bedre til at navigere mellem de, der gerne vil have ting til
at ske, de som ser på at tingene sker, de som
undrer sig over at tingene skete, og så de,
der bare kæmper imod og ser de, som vil forandre tingene som deres fjende.
Du får aldrig alle med. Uanset hvad man
som leder gør, vil der være nogen, der synes
man er galt på den. Udadtil har man måske et
billede af en velfungerende skole, men indadtil er der kampe. Min erfaring er, at det kan
betale sig at gå ind i den irrationelle sfære og
sætte ord på det, der skaber en god arbejdsplads. Låget kan ryge af trygkogeren, men til
gengæld kan de mekanismer og myter, der
præger de grundlæggende antagelser i kulturen, blive konkretiseret. Og enhver skole,
ethvert personaleværelse, enhver klasse,
enhver familie, ethvert menneske har sine
fortællinger på godt og ondt – og de skal fortælles; men det er vigtigt at gøre dem til positive historier – først da kan vi komme videre.
Du må tage nogle opgør. Med det, der tapper os fra energi, og hvor vi møder den urimelige kritik. Fx markerede jeg, at jeg ikke vil anerkende budskaber som: ”Vi er mange der
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mener”. De, der har en problemstilling,
tvivl eller et dilemma, der er brug for at få
løst, må bringe det frem. De kritikpunkter,
jeg har mødt som leder, har jeg taget til
mig i det omfang, at det havde betydning
for udviklingen. Men der har også været
kritik, som har været helt i hampen, og
som jeg ikke ville stå model til.
Den anerkendende tilgang
Det var en spændende og udfordrende
tid, hvor værdi- og interessekampe kom i
spil på mange planer, men hvor det også
lykkedes at udvikle kulturen til med respekt for forskellighed og mangfoldighed. En iværksætterkultur, præget af kreativitet, innovation og en stor lyst til at
samarbejde om nye tiltag lige fra læringsstile til Big Band.
Vester Mariendal skole kom på det pædagogiske, organisatoriske og ledelsesmæssige landkort. Det var til at blive i
godt humør af de mange, der positivt
henvendte sig om studiebesøg på skolen,
aftaler om foredrag og workshops-bestyrer, ønsker om artikler til tidsskrifter og
ønsker om flere eksempler fra skolens
udvikling af evalueringskultur, elevplaner, organisering i selvstyrende team,
udvikling af en rummelig skole med AKTteam, holddannelse og andre former for
undervisningsdifferentiering.
Det har afgørende betydning med en
visionær og kompetent skoleforvaltningsstab, der formåede at kvalificere og understøtte såvel politiske beslutninger som
skoleledernes arbejde med at sikre at beslutningerne blev omsat til praksis: ”Fælles Skolebeskrivelse” var kronen på værket, efter 8 års aktivt arbejde med de
kommunale handleplaner. Det gjorde, at
vi i Aalborg faktisk var rigtig godt med,
og på nogle felter endda var på forkant
med udviklingen.
Mest af alt var jeg glad for at opleve, at
de pædagogiske medarbejdere i større og
større grad respekterede, understøttede
og glædede sig over hinandens succes. Det
havde en afgørende positiv betydning for
vores kultur og samarbejdsklima på skolen, og så havde det vel at mærke en lige så
stor afsmittende effekt på børnenes/skoleelevernes lærings- og udviklingsmiljø.
En vigtig erkendelse er, at forandringsledelse går hånd i hånd med anerkendende ledelse. Det blev for alvor en posi-
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tiv spiral, da succeserne begyndte at vise
sig. Så begyndte min bedste tid som leder. Ledelsesteamet var velfungerende,
der var højt til loftet på forvaltningsniveau
såvel som på skolen. Samarbejdet med og
blandt medarbejderne byggede på tillid,
gensidig respekt, plads til forskellighed,
og at det gerne må være sjovt. Det var tilladt at fejle – så man kan gøre brug af erfaringerne. Det var også tilladt at være stolt
og begejstret – dyrke succeserne.
Vi opmuntrede til åbenhed i debatterne. Vi værdsatte forskellighed. Vi stod
ikke i vejen for hinandens udvikling. Der
var kort vej fra idé til handling. Møder gav
mening og var effektive. Forældrene var
velinformerede af deres børns team, og
de blev set som ressource og medspillere.
Jeg vil påstå – og hørte det fra de ansatte –
at arbejdsmiljøet blev bedre og bedre.
Som ledelse søgte vi at være rollemodel med en velfungerende teamledelse.
Ledelsesstilen var innovativ med plads til
nytænkning. Teamledelsen fungerede
som konsulent/coach, men var også
dem, der samstemt satte målene og ledte
beslutningsprocesserne, som skulle føre
til målene ved at mestre en hensigtsmæssig organisationsplan, opgavefordeling
og ved at intervenere i processen uden at
overtage opgaveløsningen. Vores besøg
rundt på skolen skulle opleves som motiverende frem for kontrollerende.
Tænk positivt og komplementært
Som skoleleder skal man kunne indgå i
hurtigt skiftende kontekster og give slip
på tidligere opfattelser og selvopfattelser.
De mange nutidige krav og forventninger
betinger, at alle medarbejdere løbende
har brug for personlig, faglig og social
udvikling. Ledelsen har derudover brug
for at være et hestehoved foran i et forsøg på at forudse, i hvilken retning udviklingen skal og kan gå.
Man må kunne kigge i krystalkuglen –
scanne omverdenen – og gætte på, hvad
der er på vej. Så er der ikke noget bedre
end når skolen modtager et nyt sæt kommunale handleplaner eller nye tiltag fra
Undervisningsministeriet end at kunne
sige: Nå, det er vi allerede i gang med.
Det giver en følelse af at være på forkant
med udviklingen. For den enkelte medarbejder har det en god psykologisk virkning. Vi kan selv, vi sætter selv positivt

dagsordenen. Ledelse er så også at lede
opad og også ad den vej skabe sikkerhed
for, at de mange, tit velmente krav og opgaver er til at håndtere.
Ledelse er sjovt, når vi står sammen
om de fælles opgaver og løfter i flok. Men
det er ikke ensbetydende med lyserød
idyl, halleluja og pædagogisk rundkreds,
hvor alle nikker eller går i takt. Der er altid meget på spil, og meget kan ændre sig
pludseligt fra idyl til kaos. Det er med ledelse som meget andet her i livet: Vi bør
skønne på og nyde det, når det går godt.
Et af mine mottoer blev: ”Den tid, der
går godt, kommer ikke skidt tilbage”. Jeg
værdsatte dagligt de gode oplevelser, den
gode stemning, gå-på-modet, der hele tiden var der – og de tillidsfulde videbegærlige, livlige børn.
Ledelsesfagligt har jeg altid haft en vision og mission som pejlemærker, de følges op af en gennemtænkt strategi ud fra
mål og delmål. Det er en del af min oplevelse af passion i jobbet, det er sjovt og
spændende at forfølge mål. Ofte er det
forbundet med nogle store komplekse
udfordringer, hvilket jeg har det godt
med. Jeg må indrømme, at jeg keder mig,
når hverdagen bliver triviel. Jeg er ambitiøs på såvel egne som andres vegne. Måske har jeg været for ambitiøs, haft for
mange bolde i luften – villet for meget.
Det er ét af ledelsesdilemmaerne.
Belært af erfaringer må lederen fokusere på det væsentlige ved at sige fra over
for tomgang og sørge for at tage sig tid til
at tænke og tage ansvar for organisationens, teamledelsens og egen læring. At
skabe retning for skolens kollektive energi
ved at fokusere på det væsentlige og udsulte det uvæsentlige sker ved eksempelvis at flytte energien og opmærksomheden fra det negative til det positive.
Når vindene blæser kraftigt bygger
nogle vindmøller andre læhegn. Der er
brug for begge dele. Et læhegn til beskyttelse er en tryg foranstaltning. En velfungerende teamledelse, hvor vi ”passer på”
hinanden er en vej til at skabe den tryghed, vi som ledere har brug for. Ligesom
enelæreren er død, så er enelederen det
også, for man kan ikke som skoleleder
rumme hele organisationens behov for
ledelse. Ingen har fået alle dyder på et
fad, så der er brug for komplementære
ledelsesteam til at løfte opgaven i dag.

SELVREFLEKSIVITET
Afklar dine værdier, behov
og motivationsfaktorer:
• Hvad består din drivkraft af?
• Hvad er vigtigt for dig i dit
arbejdsliv?
• Hvad motiverer dig?
• Hvornår trives du bedst?
• Hvad sætter gang i din
ambition?
• Hvilke mål sætter du dig?
• Har du forbilleder/modbilleder
som kompas og pejlemærker
• Hvad er dine stærke/svage
sider?
• Hvordan tackles konﬂikter
og modstand?
• Hvordan tackles pressede
situationer?
• Ligger dine egne værdier i
forlængelse af dine ledelsesværdier

PRIORITERINGER
•
•
•
•
•

Afsindig vigtigt …
Bare vigtigt …
Con amore – når der tid …
Delegeres ud …
Elimineres – drop det …

PAS PÅ DIG SELV!
• Hvordan sikrer du balance
i din tilværelse.
• Hvordan sikrer du energi
og overskud.
• At sige til og fra.
• At prioritere.
• Gode netværk.
• Skab pauser og frirum
for dig selv.
• Uanset hvad du gør, vil
der være nogen, der synes
du er galt på den.
• Store oplevelser følger som
regel uventet tilgang.
• Ros dig selv – så er du da sikker
på at få anerkendelse.
• Retfærdiggørelse er ikke
nødvendigt.
• Kritik handler som regel
om kritikeren selv.
• Lær af det, der kan læres af.

Find dig selv som leder
Som kvinde skal man give sig selv lov til
at finde en personlig ledelsesstil. Jeg har
oplevet, at medarbejderne ser fordelene
ved at have en kvindelig leder i form af
et omsorgs-gen og hvis en medarbejder
er i ”klemme” på det personlige/private
plan, er man der for dem – også med et
kærligt skub, hvis der er brug for det.
Men samtidig er det nødvendigt at være
tydelig og træde i karakter, og i perioder,
hvor man må agere som styrende og
stærk, bliver man hurtigt til en heks, tornado og selvpromoverende.
Stærke mandlige ledere ses anderledes, det er ok at være lidt macho. Hvis
mandlige kolleger omtales negativt, er
det som vatnisse og karklud. Så hver har
sit. Faktum er, at hver eneste dag er fyldt
med bøvl, og for at kunne overleve og slå
igennem, må man arbejde tæt sammen
med såvel sine modstandere som sine
støtter. Professionel anerkendelse af alle
medarbejdere samt brede skuldre er
mine to mantraer. Og saml på de gode historier. Jeg har flere gange fra piger fået
spørgsmålet: Grethe, ved du hvad jeg vil
være, når jeg bliver stor? Skoleleder! Det
er ikke så ringe endda.
Det kræver sin leder at støtte medarbejderne, samtidig med at man griber forstyrrende ind i deres tilværelse og udfordrer trygheden ved det velkendte. Så man
skal også turde, kunne og ville ledelse. Det
er et ledelsesmæssigt vilkår i dag at manøvrere i også politiske situationer og
være loyale til flere sider på en gang. Der
skal være rum og frihed til ledelse, man
skal formå at træde ind i lederrollen, der
skal prioriteres tid til ledelse og det vigtigste, man skal have lyst til ledelse.
Nogle lederkolleger vælger at opbygge
en koalition, der bakker lederen/ledelse
op – de ”holder hof ” kan man sige. Personlige relationer har stor betydning,
men selv om relationer til allierede og til
modstandere er afgørende, skal man ikke
glemme, at de, der ofte i sidste ende afgør ens succes, er dem, der befinder sig
i midten. Dem, der ikke har valgt side i
kampen om fornyelse og bevarelse er
derfor en vigtig gruppe at medtænke strategisk.
I min personlige og faglige ledelsesproces, der nærmest har været som et eventyr med såvel hjælpere som modstandere,

har jeg været derude, hvor anspændte,
udmattede, overbelastede, trættende situationer ikke kun påvirkede min ledelsesstil, men også min livsstil. Ens identitet
bliver i den grad fanget og formet af jobbet. Når man er i flow, skal man passe på
ikke at ryge i anerkendelsesfælden, hvor
man søger mere og mere anerkendelse
og har svært ved at sige nej til tilbud om
mere at lave. Man skal nyde det, når det
går godt, man ved aldrig hvornår man får
kniven i ryggen.
Det kan ske for den bedste, så det er
vigtigt med gode kollegaer i netværk, at
lytte til sig selv og omgivelsernes signaler.
Så til slut en appel: Selv om du går ind i
jobbet med hud og hår og lægger din sjæl
i jobbet, din passion, dine værdier, din
dygtighed, vil folk reagere over for én.
Ikke som den person, du mener du er,
men som den rolle, du spiller i deres liv.
Ingen er ’superleder’, og mantraet om,
at ’enten bliver man stærk eller også dør
man af det’ hverken ville eller kunne jeg
leve op til, og det synes jeg heller ikke
andre skal forsøge.
Motivet for ledelse må være at skabe
et godt være-, lære- og udviklingssted for
børn og voksne. At få folk til at gøre det
rigtige af sig selv handler på mange områder om at skabe vilkår, give slip, skabe
rum for læring og refleksion, give muligheder, give feedback og være med til at
udvikle kreativitet, strategisk tænkning
samt kompetenceudvikle. En særlig opgave er det at danne demokratiske mennesker som kulturbærer, kulturdanner
og kulturpåvirker. Ledelse er positivt at
lære, at lytte og blive klogere på sig selv,
andre, opgaven – og livet.
Det er et fantastisk spændende, krævende og opslugende job at være skoleleder. Det kan til tider også være hårdt
at være skoleleder. En slags maratonløb.
Man skal finde sig rytme. Det handler
ikke om at vinde, men om at gennemføre. Det har været et arbejdsliv og en
livsstil, jeg det meste af tiden har stortrivedes med. Det har været en gave at få
lov til ikke kun at være med til at udvikle
ens egen skole, men den danske folkeskole, som har en afgørende rolle i vores
velfærdssamfund.
Grethe Andersen er skoleleder
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OM

HVERDAGSLEDELSE

En skoleleder skriver om sine tanker, tro og tvivl om stort
og småt, når man udøver ledelse i folkeskolen ...

ANERKENDELSENS
BOOMERANG
Telefonen ringede. Det var min gode kollega Henning, skoleleder på naboskolen. Han lød temmelig ophidset. ”Har du hørt om kommunens nye strategi på
børne-ungeområdet?” spurgte han. Tjaa, den havde jeg hørt om. Det var noget
med en helhedsorienteret indsats på 0-25 års området.
”Er du også blevet udvalgt til at deltage i lederudviklingskurset?” fulgte Henning op.
”Nej, det er jeg ikke umiddelbart,” sagde jeg.
”Vær du glad for det. Det ligger på 10 aftener og 4 weekender!” nærmest råbte Henning.
”Har den kommune ingen respekt for, at ledere har et liv ved siden af deres arbejde?”
”Nej, måske er tidspunkterne ikke så opløftende,” sagde jeg med en i rolig og anerkendende
tone, ”men det er et vigtigt område, som kommunen har brug for at få udviklet, og her har lederne en central rolle.”
”Et vigtigt område? Sku’ da ikke i mine weekender,” råbte Henning. ”Hvad bilder forvaltningen sig ind?”
Da jeg kom jeg hjem, fortalte jeg min kone Mette om opkaldet fra den ophidsede Henning.
Hun smilte af mig.
”Hvis det havde været dig, havde du ikke taget det roligt,” sagde hun underfundigt.
”Som leder må man bidrage med den nødvendige tid for at få et velfungerende børne-unge
område. Det har vi skoleledelser også et ansvar for, svarede jeg ansvarligt.”
To dage senere kom der en mail fra forvaltningen: ”Børne-ungeområdet er et af kommunens
fokusområder, og lederne har en central rolle. Både børnehusledere og skoleledere skal være
med til at udvikle området på et lederudviklingskursus. Du er blevet udvalgt til at deltage. Datoerne fremgår af den vedhæftede tidsplan.” Ganske rigtigt. 10 aftener og 4 weekender.
Jeg kunne mærke vreden boble i mig. 4 WEEKENDER og 10 aftener. Min lyst til at ringe til
skolechefen og råbe til ham ”hvad f….. han bildte sig ind at tage min sparsomme fritid” var
overvældende. Det gjorde jeg dog ikke. Jeg ringede til Henning.
”Hvad bilder forvaltningen sig ind? 4 weekender!?! 10 aftener?”
”Jamen Jens,” sagde Henning drillende roligt, ”det er jo et vigtigt område ... Nej spøg til side.
Indholdet fejler jo ikke noget, men tidspunkterne kommer helt til at overskygge det. Jeg er
glad for, at jeg ikke er alene med problematikken. Vi må snakke med skolechefen. Det kan
også være, at det ændrer sig, når han finder ud af det er meningen, at han selv skal deltage.”
Vi nåede ikke at tale med skolechefen. Da han fandt ud af, at hans navn også stod på deltagerlisten, blev weekenderne droppet.
Jens Blom
Skoleleder på Strandskolen

Forfatteren har fået mulighed for skrive under pseudonym
for at kunne udtrykke sig friere om situationer og oplevelser.

56 plenum – jun 2018

TIL SKOLER

Tilbuddene gælder til og med den 15. juni

Kontorartikler

Elektronik

Møbler

Lager

Køkken & catering

Rengøring

Studiekalendere 2018/2019

Spar

25 %
på alle Mayland
studiekalendere
studie

Se hele udvalget og
bestil på lom
lomax.dk/mayland
Online

www.lomax.dk

Ring
Sjælland: 47 36 80 00
Fyn/Jylland: 63 15 25 25

Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl i såvel tekst som priser, mål, farver mv.

E-mail

salg@lomax.dk

Lomax

Gratis levering

Elsenbakken 37
3600 Frederikssund

ved køb for min.
kr. 800,- ekskl. moms
(kr. 1000,- inkl. moms)

Fokus på det, der virker!

Vi vinder guld i dannelsen
af fremtidens borgere

Danske elever er blandt
de bedste i verden til IT

Danske børn
læser godt

Danske skoler er de bedste i verden til at forberede
eleverne til et liv i et demokratisk samfund. Vi er
nummer et! 94.000 elever i 8. klasse fra i alt 3.800
skoler deltog i den seneste undersøgelse i 2016.

1.800 danske 8. klasseelever deltog ligesom børn
i 20 andre lande i 2013 i den første
internationale undersøgelse af skolebørns
computer- og informations- kompetence (ICILS).
Vi ligger i feltet lige efter nummer et.

PIRLS er en international undersøgelse af
læsekompetence i 4. klasse. I 2016 deltog mere
end 340.000 elever fra 50 lande. Danmark lå med
547 point klart over gennemsnittet på 500 point.

Danske børn regner rigtigt
og har styr på natur/teknologi

Danskerne taler
fremragende engelsk

TIMSS tester niveauet for elever i 4. klasse i både
matematik og natur/teknologi.
Danske elever præsterer signiﬁkant bedre end
den internationale referencescore på 500 point.

Education First står bag en undersøgelse, der
måler engelskkundskaberne i de
ikke-engelsktalende lande. Her blev Danmark
nummer tre ud af 80 deltagende lande.

Med venlig hilsen

Læs mere om vores projekt på
www.verdensbedstedanskeskole.dk

Casper Rongsted,
Kasper Myding og
Rasmus Schiellerup

HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf • Foto Privat

Jeg har
været i
ledelse i nok år
til at vide, at det
kræver, at jeg selv
skal gå aktivt ind
og sige, hvordan
skal min organisation være, så jeg
ikke er den eneste,
der kan gøre alt.

GITTE KJÆRSGAARD
58 år, skoleleder på
Skælskør Skole, Slagelse
Kommune, fra 1. marts.

Skælskør Skoles nye skoleleder
Gitte Kjærsgaard er ikke helt ny i lederstolen.
Hun har siden 1. december 2017 været konstitueret skoleleder på skolen.
”Allerede i 2006 besluttede jeg mig for, at
jeg skulle være viceskoleleder og ikke øverste skoleleder. Jeg har haft dårlig hjerte og
var helt klar over, at det ikke var nogen god
idé med et job, der kunne stresse mig. Jeg
var meget glad for mit job som viceskoleleder på Nymarkskolen i Slagelse, og jeg havde
tænkt mig at fortsætte med det,” siger Gitte
Kjærsgaard.
”Men jeg er fra det område, hvor Skælskør
Skole ligger og kender en del folk på skolen.
De havde i et år været uden leder pga. lederens fravær. Og jeg ville gerne hjælpe den
”vicer”, der sad ”alene” tilbage, så jeg aftalte
med min leder på Nymarkskolen, at jeg godt
kunne lånes ud. Jeg skulle så være her, indtil
de havde fået ansat en ny skoleleder.”
Skolens ansatte insisterede på, at Gitte
Kjærsgaard ligeså godt kunne søge stillingen
og blive som leder. Hendes modargument
lød: ”Vrøvl, jeg er på vej mod de 60, og I skal
have en ung dynamisk leder, som kan sætte
gang i en masse ting, gå forrest osv.”
”Men det betyder også noget, hvor man er
i sit liv. Ud over det dårlige hjerte har jeg haft
brystkræft, og mine ene forælder er død for
nylig. Så der var i opbrud i mit liv på mange
måder, jeg trængte nok til at finde ud af,
hvad jeg nu skulle. Det blev så medvirkende
til, at jeg alligevel endte med at søge jobbet
efter at have tænkt mig om i rigtig, rigtig lang
tid. Jeg havde det godt med at være på skolen, og min kompetencer kom godt i spil,”
fortæller hun.
”Nu er jeg så midt i en ny udfordring, som
jeg egentlig selv ikke havde set komme. Det
passer også bedre til mig at udfordre − selvynk giver ikke noget godt liv. Og det er der,
jeg er. Jeg er ved at udfordre mig selv.”
Det er ikke sådan, at Gitte Kjærsgaard ser
sig selv som gammel.
”Men med hensyn til årene fremover, tænker jeg, at jeg er hvert fald nødt til at organisere mit lederliv, så jeg kan være i det. Også

selv om jeg ikke løbe 180 km/t 60 timer om
ugen. Jeg har været i ledelse i nok år til at
vide, at det kræver, at jeg selv skal gå aktivt
ind og sige, hvordan skal min organisation
være, så jeg ikke er den eneste, der skal gøre
alt. Uddelegering og gode, dygtige mennesker omkring ledelsen er vigtigt.”
Hun fortæller, at skolens personale generelt trænger til ro og en klar retning.
”Det er selvfølgelig også en overskuelig
årrække, at de hænger på mig. Jeg kan nå
at få ro på og få lavet noget struktur osv.,
og så kan der komme en ung frisk leder og
tage over. Det er klart, at der har man noget
andet og tungere at byde ind med, når man
nærmer sig de 60. Jeg bliver ikke skræmt af
Kennet og Kennets far eller af, at der er nogen ansatte, der bliver sure på mig. Jeg kan
godt sætte en retning og sige præcis, hvad
jeg gerne vil have.”
Det vigtigste for Gitte Kjærsgaard er at få
sammenhæng og klarhed i organisationen.
”At få skabt sammenhæng mellem, hvad
vi mener og hvilken retning, vi skal gå, så
hele organisationen har et fælles narrativ og
handlemønster. Klarhed ned gennem organisation og klarhed både i holdninger og hvem
gør hvad.”
Hun oplever, at måden at tænke ledelse
på er blevet anderledes de seneste fem år.
”Behovet og presset for at få sammenhæng i
skolen i det hele taget gør, at jeg er ude blandt
mine ansatte på en anden måde, end jeg har
været før. Da jeg startede som leder i 2000,
var jeg på besøg i klasserne for at følge undervisningen med efterfølgende sparring,
og så var det nærmest det. I dag er jeg meget
mere i samspil med f.eks. hvilke mål, underviserne sætter. Der er flere krav om − og mere
behov for − at jeg ved, hvad der foregår
fagligt, hvilke resultater og desuden meget
mere direkte opfølgning, kontakt, sparring
osv.”
SKÆLSKØR SKOLE i Skælskør har ca. 400
elever og ca. 36 pædagogiske medarbejdere.
Skoleledelsen består ud over skolelederen af
en viceskoleleder og en SFO-leder.
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ANMELDELSER

HOMO
ROBUSTUS
Robusthed, skrøbelighed
og det generøse lederskab
Ole Fogh Kirkeby
Gyldendal Business
186 sider, 150 kr.

Filosof Kirkeby er
denne gang dykket ned i tidens stigende efterspørgsel
efter ’robuste’ medarbejdere
og ledere. Hårdføre typer, der
tåler mosten og kan klare et
omskifteligt, presset arbejdsliv. I bogen undersøges det,
hvad der kan ligge bag fænomenet, og ikke mindst hvad

REUVEN FEUERSTEIN, LOUIS H. FALIK OG REFAEL S. FEUERSTEIN

Om Reuven Feuersteins læringsteori og metode
til forbedret kognition

RELATIONSPROFESSIONSSERIEN

MEDIERET LÆRING
OG HJERNENS
FORANDRINGSEVNE

Med bidrag af Shmuel Feuerstein
Forord af H. Carl Haywood
Dansk introduktion af
Micki Sonne Kaa Sunesen

MEDIERING
Medieret læring og
hjernens forandringsevne
Af Reuven Feuerstein, Louis H.
Falk og Rafael S. Feuerstein.
Dafolo Forlag
262 sider, 510 kr.
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det kan føre med sig.
Forfatteren vurderer, at ønsket om robusthed dækker
over en camoufleret individualisering af arbejdslivet. Der
er tale om et fravalg af skrøbelighed og at kunne vise
usikkerhed, tvivl eller endnu
værre svaghed. Noget, som ellers kan bidrage til refleksion
og øget kvalitet i opgaveløsningen. Men i stedet for at
overveje, om man nu gør det
rigtige, så er essensen i dag
snarere: Gør det nu bare…
Semantisk bruges robusthed
i flere sammenhænge, men
har en fremtrædende plads
i fx evolutionærbiologiens
tanke om ’survival of the fittest’, altså en form for medfødt egenskab, men ses også
i fx militære sammenhænge
som en egenskab, der kan
fremdyrkes gennem hærdning, træning mv. Begge dele i
et konkurrenceforhold. For os
i arbejdslivet med kollegaerne.
Kirkeby kritiserer tanken
om, at robuste mennesker
skulle være et godt svar eller

den rette løsning på de stadig
mere komplekse udfordringer,
da konkurrenceaspektet kan
føre til eksklusion af menneskeligt samvær og kommunikation. Det fører for ham ikke
alene til individualisering, i stil
med tanken om at være ’ene,
men stærk’, det fører til dehumanisering.
Han peger særligt på, at såkaldte robuste ledere risikerer at lede uden empati, uden
at lytte, uden at få nuancerne
med – hvilket fører til mistrivsel blandt medarbejderne og
en bagatellisering af deres oplevelser og vurderinger. Det
giver hverken fornyelse eller
effektivitet.
Kirkeby peger på, at robusthed også kan findes i form af
ledere, der også vil forandre
og nå resultater, men som har
deres egen skrøbelighed present og derfor magter dobbeltheden i at gå foran og beslutte,
men samtidig vise anerkendelse og generøsitet over for
forskellige tilgange og tanker.
De ledere, der når længst,

er de, som overvinder deres
skrøbelighed uden at kræve,
at andre gør det samme. De,
som stiller deres erfarings intensitet i fællesskabets tjeneste. De, som lader tvivlen få
plads og komme medarbejderen og arbejdspladsen til
gode, og som påtager sin ansvaret for, at flest mulig udlever deres talenter, og at flest
mulig trives.
Bogen styrke er, at den er
velargumenteret, og at det
lykkes Kirkeby at beskrive
vanskelige indsigter og erkendelser i et forbilledligt klart
sprog. Til gengæld fortaber
han sig i sprogligt-etymologiske sammenhænge, selv om
det da er rigtigt, at man kan
blive klogere af at dykke ned
i ordenes oprindelige betydninger. Bogens svaghed er, at
den er noget teoretisk og lidt
virkelighedsfjern.

Denne bog er måske i første omgang ikke en
naturligt ”must have” af litteratur i skoleledelsens kontor
eller i PUC’s samling af pædagogisk litteratur?
Når du så har læst den,
er der alligevel meget godt,
interessant, relevant og veldokumenteret materiale om medieret læring og hjernens forandringsevne. Såfremt læseren
når til denne erkendelse, er det
værd at købe bogen, idet den
på fornem vis kan bidrage til viden, refleksion og forhåbentlig
kritisk praksisændring i tilgangen til børn og unges læring.

I bogen præsenterer den israelske professor Reuven Feuerstein den menneskelige
hjerne som værende påvirkelig og foranderlig gennem
hele livet. Dermed gør han op
med tidligere tiders tænkning
om, at hjernen udvikler sig på
en bestemt måde frem til et
bestemt tidspunkt, hvorefter
udviklingen holder op.
Centralt i Feuersteins tænkning er, at deltagelse i socialt
samspil, hvor mediering indgår, har en omfattende betydning for hjernens udvikling.
Gennem flere konkrete cases
illustrerer han, hvordan medi-

ering kan se ud i praksis. Feuersteins forskning er i tråd
med den viden inden for
neurovidenskaben, som ved
hjælp af hjernescanningsteknologi har påvist, at en række
hjernefunktioner kan modificeres gennem hele livet.
Hans forskning skaber også
et begrundet håb om, at vi bliver i stand til bedre at forstå
forholdet mellem hjerne, udvikling og læring. Bogen henvender sig til alle med interesse herfor og kan med
fordel læses af forskellige fagfolk som psykologer, konsulenter, lærere, pædagoger,

Michael Diepeveen
Redaktør

sygeplejersker og socialrådgivere, ligesom den kan bruges
på uddannelserne inden for
disse fagområder.
Bogen har 13 velskrevne og
interessante kapitler, inklusive
den danske introduktion ved
Micki Sonne Kaa Sunesen. Den
er også forsynet med en kommenteret bibliografi og en omfattende litteraturliste.

SØREN
VOX T E D

FA G L I G L E D E L S E
I OFFENTLIGE
O R G A N I S AT I O N E R

HANS REITZELS FORLAG

LEDELSE
TÆT-PÅ
Faglig ledelse i
offentlige institutioner
Søren Voxted
Hans Reitzels Forlag
192 sider, 250 kr.

Gennem en årrække
har der været fokus på ledernes rolle som strategiske ledere, men i de senere år er
der kommet mere lys på opgaven som faglig leder. Søren
Voxted belyser i denne bog
førstelinjeledernes opgaver
som faglige ledere, og han beskriver, hvorfor der er behov
for en praksis, der tager udgangspunkt i faglig ledelse.
Søren Voxted tager udgangspunkt i en undersøgelse, som han sammen med
andre forskere har gennem-

I Sunesens kloge introduktion bliver scenen for bogen
sat, således at forståelse af bogens komplekse indhold bliver
lettere. Bogen er opbygget på
den måde, at der i de indledende kapitler præsenteres
grundtanker og grundbegreber i det feuersteinske univers.
Derefter indføres læseren i
medieringstænkningen, og

via en grundig præsentation
af de tre universelle og de ni
situationsspecifikke medieringskategorier beskrives det
herefter for læseren, hvordan
specifikke menneskelige tænkefærdigheder kan forstås,
udvikles og trænes, ligesom
der kontinuerligt igennem bogen argumenteres for, hvordan dette er underbygget af

hjernevidenskaberne.
Læs den og opdag noget
du ikke vidste eller få fornyet
og forøget din eksisterende
viden!

ført for Væksthus for Ledelse.
I undersøgelsen fulgte forskerne syv ledere i et år for
at se, hvordan de løftede deres opgaver i forbindelse med
forandringer.
Forfatterens beskrivelser
bygger især på observationer
på en integreret kommunal
institution, hvor inklusion
var nøglebegrebet for udvikling af institutionen. Med afsæt i beskrivelserne udfolder
forfatterne en lederrolle, hvor
omdrejningspunktet er, at ledelse i første række primært
skal rette sig mod den faglighed, der udfoldes i institutionen, dvs. i skolen er kerneopgaven læring, og den faglige
ledelse skal understøtte udviklingen heraf.
Søren Voxted har fundet
en række karakteristika for
faglig ledelse, og via et kapitel
om de eksisterende teorier
om frontlinjeledelse, gennemgår han disse:

ske mål til faglige løsninger.
• Faglig ledelse er forandringsledelse.
• Faglig ledelse inkluderer
strategisk personaleledelse.
• Faglig ledelse stiller krav til
dokumentation og kvalitetsstyring af faglige resultater.
• Faglig ledelse er nærværende ledelse.
• Og faglig ledelse er at delegere ansvar.

len på at være leder af ledere
og at være førstelinjeleder, og
han præciserer, at den faglige
ledelse primært er førstelinjelederens opgave.
I det afsluttende kapitel oplistes 11 forslag, der efter forfatterens opfattelse vil have
en afgørende betydning i den
offentlige sektors forandringsbestræbelser, når formålet er
at optimere resultatet af kerneopgaven.
Bogen kan varmt anbefales
som et input til diskussionen
om, hvem der varetager hvilke
opgaver i skolernes ledelsesteam.

• Sæt faglig ledelse i
centrum.
• Faglig ledelse skal varetages
af professionelle ledere.
• Faglig ledelse har kerneopgaven i centrum.
• Faglig ledelse er at omsætte
og oversætte organisatori-

Hver karakteristikum diskuteres, og der gives en række
konkrete eksempler på værdien af faglig ledel-se.
På vej gennem de ti karakteristika kommer Søren
Voxted ind på de aktuelle debatter om sammenhængen
mellem span of control og
performance. Hans observationer tyder på, at den faglige
leder med et passende antal
medarbejdere kan opnå
bedre resultater. Men han
må konstatere, at ”der simpelthen ikke findes data, der
afdækker sammenhængen
mellem faglig ledelse, kontrolspan og performance i
den offentlige sektor i Danmark”.
Herefter inddrager Søren
Voxted teorien om leadership
pipeline til at belyse forskel-

Knud Nordentoft
Senior Advisor
Cphfacilitation

Niels Petersen
Skoleinspektør
Sølystskolen og Kaløvigskolen
Aarhus Kommune
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ANMELDELSER

UDDANNELSE
OG DANNELSE
Pædagogikkens
idéhistorie
Hans Siggaard Jensen, Jens Erik
Kristensen & Ove Korsgaard
Aarhus Universitetsforlag
524 sider, 395 kr.

Hvor det videnskabelige grundlag for pædagogik, didaktik, undervisning
og læring ind imellem kan
synes noget usikkert, ja være
underlagt tidernes ideologiske
strømninger, ligger der til gengæld en lang historie til grund
for fænomenerne. Det er den,
vi får præsenteret her i en vel

illustreret, velskrevet fortælling om de pædagogiske idéers historie fra antikken til
nutiden.
Bag pædagogikken i dag
ligger 2.500 års historie med
skiftende forestillinger om,
hvordan mennesket kan, skal
og bør uddannes og dannes.
Med de erfaringer, den viden
og praksis, der opstår i forskellige epoker i tilknytning
til den humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsmæssige udvikling, der i øvrigt sker. Og de institutioner
og professioner, der bygges
op omkring alt dette.
Ethvert samfund opdrager
og underviser de nye generationer. I Danmark og andre
lande efter 2. verdenskrig
med en stigende pluralisme
og demokratisk tilgang. Den
såkaldte Blå betænkning fra
1960 er en milepæl i den historie med fokus på lighed,
enhedsskole, samarbejde mv.
Væk fra ensretning, opdeling,
revselse og sort skole. Men intet varer evigt, slet ikke i nyere tid.

Folkeskolen
Det naturlige
førstevalg
Folkeskolen
Den vigtigste
samfundsdannende
institution
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Munkemarxismen og senere ultraliberal tænkning
sætter deres spor. Reformhastigheden stiger, ja alt skal laves om hele tiden. At det eneste konsistente er forandring,
er mantraet. Globalisering,
øget mobilitet og ikke mindst
overskridelsen af den fysiske,
materielle verden via digitale
platforme, hvor alt lynhurtigt
kan spredes i ord og billeder,
skaber nye virkeligheder.
Mest spændende er det nok
at læse om den nyere tids pædagogiske idéhistorie. Den er
man jo selv formet af. Den befinder man sig jo selv midt i –
og kan ikke altid se skoven for
bare af træer. I dette værk får
man overblikket retrospektivt. Der er mange finurlige
detaljer og indicier for, at idéerne – også de pædagogiske –
så langt fra kun udvikler sig lineært, men også cirkulært.
Det er et grundigt værk, baseret på forskning med 30 siders litteraturhenvisninger og
noter. Stærkt gået af Aarhus
Universitetsforlag, der oveni
mammutudgivelsen om dansk

skolehistorie i anledning af
200 års jubilæet i 2014, nu søger at tegne de lange linjer og
beskrive de store temaer i pædagogikkens idehistorie – særligt de, som har haft betydning i dansk sammenhæng.
Eneste minus er, at udgivelserne er tykke og tunge
og svære at ta’ med i sengen.
På den anden side er det også
i denne omgang en enorm
udfordring at kondensere det
store materiale af tanker, ord,
tal, geografi, hændelser, fakta,
kreativitet og alt det iboende
modsatte, der følger med:
Oprør, uro, destruktivitet og
også det tilsyneladende overflødige, der pludselig bliver
god latin …
Pædagoger, lærere, ledere,
bønder, tømrere og jyske
knejte: Hvis du vil vide mere…
om hvad skolen i dag kommer
af, er der rigtig meget at hente
i dette værk. Hvad der så vil
komme, er op bl.a. til dig.
Michael Diepeveen
Redaktør

Folkeskolen
Det lokale
samlingspunkt

SKOLELEDERFORENINGEN
i samarbejde med skolens øvrige parter

ANMELDELSER
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
transformerer skolens praksis
Robert J. Marzano, Temmy
Heﬂebower m. ﬂ.
Dafolo

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

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

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

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

Nye design for undervisning
og uddannelse
Undervisning og læring

På ulige fod
Etniske minoritetsbørn
som et skoleeksempel

Moocs – massive open online
courses
Dafolo

Christian Horst
Aarhus Universitetsforlag

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

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

Spørgsmål og interaktion
i klasserummet
Emilia Andersson-Bakken
Dafolo

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

Om karaktergivning
Hvorfor og hvordan
(2. udgave)

Hvad vi ved om udsatte unge
Historik, omfang og årsager

Signe Holm-Larsen,
Niels Plischewski
Dafolo

Signe Hald, Bent Jensen, Bodil
Wullum Nielsen, Jan Rose Skaksen
Gyldendal

Læring eller ikke-læring?
Undervisning og læring

Undervisning mellem hensigt
og uforudsigelighed
Undervisning og læring

Læringsrejsen
Målorienteret undervisning
i indskolingen

Karsten Mellon (red.)
Dafolo

Ane Qvortrup, Tina Bering Keiding
Dafolo

Alice Olsen
Dafolo

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

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

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

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

Er du på tværs?
Om at lede og krydse grænser
i nye pædagogiske landskaber
Jesper Larsen (red.)
Ungdomsringen
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NOTER

VILKÅR
Ved årsskiftet gennemførte foreningen en ny undersøgelse, der tager pulsen på de vilkår, skolelederne arbejder under.
Tilbagemeldingerne er de samme som, da vi i 2015 og
2012 spurgte medlemmerne: Arbejdsforholdene er for
pressede, og økonomien til at drive skole er utilstrækkelig.
Knapt 2000 skoleledere fra 94 lokalforeninger har deltaget i den nye vilkårsundersøgelse, svarende til over 2/3
af alle skoleledere i folkeskolen.
Denne gang er undersøgelsen designet, så lokalafdelingerne kan udarbejde sin egen vilkårsundersøgelse og
benchmarke sig med andre kommuner.
Undersøgelsen giver et godt grundlag for at drøfte vilkårene for kvalitet i skoleledelse i den lokale skolelederforening og i dialog med forvaltning/skolechef.
Konkret har foreningen taget kontakt til kommuner, der
placerer sig dårligt for at tilbyde at understøtte det lokale arbejde med ledelsesvilkårene.
Læs hovedresultaterne fra undersøgelsen s. 30 ff.

Her 5 personlige kommentarer fra de over
100, der blev givet fra skolelederne:
”Der er udfordringer vedrørende økonomi, og der
er for stærk central styring. Den professionelle
dømmekraft bliver neutraliseret af centrale initiativer ...
”Alle intentioner, målsætninger og forventninger
er gode og velmenende, men de økonomiske og
personalemæssige ressourcer er for få til at tingene lykkes ...
”Jeg får sat ﬂueben ved mange opgaver fra forvaltningen ;-) men ellers er der kun ringe mulighed for tid til udvikling, reﬂeksion og faglig opdatering ...
”Der mangler anerkendelse af udfordringerne
ved at nå målene i skolereformen i forhold til den
økonomi, der er tildelt - og de mange opgaver, fx
med inklusion.
”Beslutninger på politisk niveau og i forvaltningen er ofte begrundet i pædagogisk udvikling,
men reelt præget af økonomisk styring ...

FØLG MED
Som led i følgeforskningen på skolereformen har UVM offentliggjort
en ny kvalitativ VIVE-rapport om de yngre elevers syn på folkeskolen,
herunder hvad der motiverer og engagerer dem.
Det er en forholdsvis snæver rapport, da datamaterialet består af observationer elever på 2. og 4. klassetrin fra kun seks klasser fordelt på
tre skoler samt fokusgruppeinterview af elever, lærere samt enkeltinterviews med forældre.
Fokus er rettet mod eleverne, da forskningen hidtil påstår, at elevers
motiverede deltagelse i skolen øger deres læring og faglige udvikling,
ligesom en oplevelse af faglig udvikling bidrager til øget trivsel i skolen. Det bekræftes i den nye rapport.
Analysen viser, hvordan god klasseledelse med tydelige forventninger
og instruktioner samt en anerkendende tilgang til eleverne kan motivere dem til at deltage i de faglige og sociale fællesskaber. Det gælder
uanset elevsammensætningen i den konkrete klasse.
Lærerne synes at lykkes bedst med god klasseledelse i klasser, hvor
andelen af udfordrede elever er relativ lav. Det kommer fx til udtryk
ved, at adfærdsregulerende teknikker effektueres med større virkning.
Observationer og interviews viser, at betydningen af det sociale
aspekt af klassemiljøerne fylder. Fx sniger konﬂikter fra frikvarterer sig
med ind i klasselokalet og demotiverer eleverne, hvis ikke det håndteres. Omvendt gør gode oplevelser eleverne trygge og parate til at
modtage undervisning.
I rapporten ses også på: Betydningen af larm og uro, elevernes ønsker
om hjælp fra lærer eller kammerater, gode lærer-elev-relationer, bevægelse i undervisningen, it, lektiehjælp, faglig fordybelse og understøttende undervisning og forholdet mellem lærerstyring og elevernes
selv- og medbestemmelse.
Læs rapporten ”De yngste elevers hverdag i folkeskolen” på uvm.dk

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

HURTIG
KONTAKT
Brug ved alle
henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen:
7025 1008 eller
• Hovedmail:
skolelederne@
skolelederne.org

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

MØD DE
ANDRE
SKOLELEDERE
FØLG MED PÅ
FACEBOOK >
SKOLELEDERFORENINGEN

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

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

POLITISK LEDELSE
Claus Hjortdal
Formand
clhj@skolelederne.org
Dorte Andreas
Næstformand
dora@skolelederne.org

Lene Burchardt Jensen
Peter Nellemann
Torben Møller Nielsen
Lars Aaberg

Jannick S. Mortensen
Konsulent
jamo@skolelederne.org
Søren Teglskov
Konsulent
sote@skolelederne.org

DAGLIG LEDELSE

MEDLEMSRÅDGIVNING
OG FORHANDLING

Sekretariatschef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org

Peter Cort
Forhandlingschef
cort@skolelederne.org

ADMINISTRATION OG DRIFT

Carsten Ancker
Konsulent
cava@skolelederne.org

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

OG PÅ
TWITTER >
#SKOLELEDERORG

Louise Z. Graugaard
Konsulent
loza@skolelederne.org
Søren Schnack
Konsulent
sors@skolelederne.org

KOM
OM MED PÅ DE
SOCIALE
MEDIER!
CIALE MEDI

OG KOM I ØVRIGT
IND I KAMPEN …

Henrik Sloth
Konsulent
hs@skolelederne.org
Nils Vilsbøl
Konsulent
nv@skolelederne.org
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NOTER

RADIKALT
En nyt samarbejde mellem myndigheder, organisationer, civilsamfund og efterretningstjeneste
skal forebygge, at børn og unge radikaliseres og
rekrutteres til voldelige ekstremistiske grupper.

Regeringen har indgået en aftale
om bekæmpelse af parallelsamfund på undervisningsområdet
med S og DF uden om folkeskoleforligskredsen. Aftalen betyder
bl.a., at alle 0.-klasse elever på
skoler, hvor mere end 30 % af
eleverne bor i udsatte boligområder, skal bestå en sprogprøve i
dansk for at starte i 1. kl.

Partnerskabet @lliancen mod radikalisering og
ekstremisme, som det hedder, vil udvikle og
støtte initiativer, der skal styrke børn og unges
modstandsdygtighed over for ekstremisters budskaber og brug af digitale medieplatforme til
radikalisering og rekruttering til terror.
Parterne bag @lliancen er PET, Medierådet for
Børn og Unge, Børns Vilkår, Dansk Ungdoms
Fællesråd, Skolelederforeningen, Efterskoleforeningen, Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet,
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, Trygfonden og Roskilde Festival Fonden.

Elever, som ikke består sprogprøven, skal gennemgå et sprogstimuleringsforløb, som foregår delvist i
og delvist uden for klassen. Aftalen
giver også staten kompetence til at
lukke skoler og ungdomsuddannelser, der i mere end tre år i træk ikke
leverer en tilfredsstillende indsats.

Tjek twitter: #Radikalisering
#Elever #Claus Hjortdal

GLO PÅ EN KO
Yoga, klosterophold, ”silent walk”, ”silent dinner” og sågar ”silent dating” er fænomener,
som vi ser ﬂere af.
Naturvejlederforeningen foreslår nu et nyt
middel mod stress og koncentrationsbesvær:
Glo på en ko …
Tanken er at man uden mobil eller andre devices, uden at skulle hverken tegne eller notere, følger en ko i en time.
Det skulle give en form for zen – som modvirkning mod al den støj og alle de distraktioner,
der ellers er.
For byboere er det med naturen sværere, men
måske man bare kan kigge op på himlen og
følge skyernes vandring?

En evaluering af en koordineret indsats mod mobning på Fyn viser, at
indsatsen virker – netop når lærere,
pædagoger, forældre og andre parter arbejder sammen om at forebygge mobning.
Det viser en evaluering af programmet ”Fri for mobberi”, der er et antimobbeprogram med fokus på at
forebygge mobning, som kan bruges i vuggestuer, børnehaver og folkeskoler.
Det er MaryFonden og Red Barnet,
der står bag programmet, der primært fokuserer på at lære børn at
kunne drage omsorg, forsvare sig
selv og andre samt have tolerance
og respekt for andre.
Evalueringen af to testgrupper - en
med børn, der har arbejdet med
programmet, og en med børn, der
ikke har – viser første gruppe har
mere empati, er bedre til at samarbejde og til selvregulering.
I otte fynske kommuner er det således lykkedes med at nedbringe antallet af elever, der føler sig udsat
for mobning, viser Undervisningsministeriets årlige trivselsmålinger.
Læs mere på www.friformobberi.dk
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Skoler udtages til kvalitetstilsyn,
hvis der er indikatorer, som skolen
ikke lever op til. Staten tilbyder vejledning og kan give kommunen pålæg om at lave en rådgivnings- og
handleplan for skoler, der ikke leverer . Som noget nyt skal handlingsplanen godkendes af UVM.
Desuden lægger aftalen pres på
forældrene gennem mulighed for
bortfald af børnecheck, hvis et barn
har mere end 15 % ulovligt fravær i
et kvartal. Fravær er ulovligt, når det
ikke skyldes fx sygdom og skal indberettes - dermed lægges presset
også på skoler og ledelser.
Både den del af aftalen, de øgede
sanktioner over for svagt præsterende skoler og de nye stopprøver
er kritisereret af Skolelederforeningen, KL og andre professionelle
parter, da der allerede er muligheder for at opfange problemerne og at samarbejde er at foretrække
frem for strafforanstaltninger.
”Alle – og ikke mindst ledelseskommissionen, der snart fremlægger sin anbefalinger - peger på, at
der er brug for mindre styring og
mere ledelse i det offentlige, herunder på skoleområdet. Men man
må altså konstatere, at det modsatte sker”, siger Claus Hjortdal.
Aftalen træder i kraft fra skoleåret
2019-20, hvis der fortsat er ﬂertal
for den efter næste folketingsvalg.

Kritik af den
digitale fornuft
i uddannelse

ADHD hos børn
og unge
Forfatter:
Brian P. Daly, Aimee Hildenbrand,
Ronald T. Brown

Forfatter: Jesper Balslev
Oversat af Lone Østerlind
Forord af psykolog og ph.d.
Christina Mohr Jensen

Kritik af den digitale fornuft i uddannelse handler om digitaliseringen af vores
samfund og uddannelsessystem igennem de seneste årtier. Bogen stiller de
enkle, men ofte ubesvarede spørgsmål: Lærer man bedre på en iPad end ved
en tavle? Kan interaktive medier erstatte den gammeldags underviser? Udvikler
man “digitale kompetencer” af at bruge mobiltelefoner og sociale medier meget?
Er der nogen målbar læringseffekt af de massive investeringer i digitalisering, vi
som samfund har foretaget?
Kritik af den digitale fornuft i uddannelse er et opgør med vores måde at tænke
om “det digitale” på og et forsøg på at opstille et mere velovervejet alternativ til
den panik, der synes at være blevet en permanent samfundstilstand: at enten
holder vi os for øjnene og hopper ombord på det digitale højhastighedstog nu,
eller også bliver vi efterladt for evigt på den forhistoriske perron.

Den finske
skole
Hvad vi kan lære af Finlands
undervisningsreformer

NYH

ED

Er man psykolog, læge, lærer, pædagog eller en anden fagperson, der til daglig
arbejder med mennesker, kan man næsten ikke undgå at høre om ADHD eller at
møde et menneske med diagnosen.
ADHD hos børn og unge giver en kort og bred indføring i den viden, der er på
området. Bogen gennemgår de forskellige måder, lidelsen deﬁneres på, hvordan ADHD udredes professionelt, og hvilke forskellige diagnoser der kan stilles.
ADHD hos børn og unge beskriver endvidere de forskellige behandlingsformer, og
hvordan barnet eller den unge sammen med sine omsorgspersoner kan vejledes
og behandlingen følges.

Den finske skole

Ledelse

– Hvad vi kan lære af Finlands
undervisningsreformer

– Alt du behøver at vide

Pasi Sahlberg

Forfatter: Pasi Sahlberg
David Pendleton
Adrian Furnham

Finland har siden 2000 været placeret i toppen af de undersøgelser, PISA laver
over 15-årige elevers præstationer i skolen. I Den ﬁnske skole – Hvad vi kan lære
af Finlands undervisningsreformer fortæller lærer og professor Pasi Sahlberg
om det ﬁnske skolesystem. Den ﬁnske peruskoulo ligner på mange områder den
danske folkeskole, men der er også store forskelle. I Finland er uddannelsen af
lærere eksempelvis tilrettelagt anderledes, ligesom lærerne nyder større anerkendelse end i mange andre lande.
Den internationalt anerkendte forfatter, forsker og underviser Pasi Sahlberg giver i denne bestseller sine tips til, hvad andre lande bør gøre for at skabe positive
resultater.
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Ledelse
Alt du behøver at vide

Forfatter:
David Pendleton
Adrian Furnham

Nøglen til stærk ledelse er at kende ledelsesopgaverne og sine egne styrker og
mangler som leder. På denne baggrund kan man samle et stærkt hold omkring
sig. I Ledelse – Alt du behøver at vide beskriver Pendleton og Furnham, hvordan
ledelse i dag strækker sig over ﬂere vigtige og komplekse områder, som få eller
ingen kan dække fuldstændigt over. De fortæller, hvad lederen skal forholde sig
til, og giver konkret introduktion til baggrunden for nogle af de anerkendte teorier og modeller, der er for moderne ledelse, blandt andet personlighedsmodellen
The Big Five og den anerkendte test baseret herpå NEO-PI-3.

FRA D. 13. AUGUST – 21. SEPTEMBER ER DER FAGLIGE DAGE I TIVOLI FOR 7.-10. KLASSE.

HANDS ON LÆRING I
DANMARKS STØRSTE
KLASSELOKALE
HVERT ÅR KOMMER MANGE TUSINDE ELEVER OG
LÆRERE TIL FAGLIGE DAGE I TIVOLI.
Her er rig mulighed for at skærpe udskolingselevernes appetit på naturfag, når der
skal observeres, undersøges og eksperimenteres i Tivolis mange forlystelser. Der
arbejdes med tyngdeacceleration, trigonometri, hastighedsberegning, tessellationer
og meget mere i den gamle Have.
For mere information se

TIVOLI.DK/DA/SKOLER/FAGLIGE+DAGE
eller kontakt

UNDERVISNING@TIVOLI.DK / SALES@TIVOLI.DK

”DET GØR EGENTLIG MERE PÅ DET LANGE SIGT END
DET KORTE, NÅR MAN SOM NATURFAGSLÆRER
KAN REFERERE TIL ELEVERNES OPLEVELSER TIL
FAGLIGE DAGE, SÅ GØR DET NOGET HELT ANDET FOR
UNDERVISNINGEN.”
Lærer, Marie Mørks Skole

”DER ER RIGTIG MANGE AF DE FORSØG ELEVERNE
LAVER HERINDE, MAN KAN BRUGE DIREKTE I
UNDERVISNINGEN.”
Lærer, Ådalens Skole

OPGAVERNE TIL FAGLIGE DAGE UNDERSTØTTER ARBEJDET MED NYE FÆLLES MÅL.

