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     Silkeborg Kommune 

 

Formandens beretning 
- 17. marts 2017 

 

 

Kære medlemmer 

 
OG en særlig velkomst til alle de nye medlemmer i Skolelederforeningen.  
 
Det tredje år med skolereformen, og i Silkeborg Kommune er vi kommet 
ganske godt fra start med elementerne i reformen. Der bliver arbejdet 
med synlige læreprocesser, bevægelse i løbet af skoledagen, 
læringsledelse, den åbne skole, den samlede skoledags struktur og 
andre elementer fra reformteksten. 
  
Desværre er der til stadighed uforståelige kommentarer fra specielt 
nationale politikere, som vil pille elementer ud af skolereformen snart er 
det ikke nødvendig med bevægelse i de ældste klasser, snart er 
skoledagen for lang, snart skal alle møde indenfor bestemte fastlagte 
rammer osv. Det er dagsordner og begrundelser, der ind i mellem virker 
hovedløse, og i den kontekst bliver skoleledelse en stor udfordring.  
 
Lad os nu få lov til at få dagligdagen til at fungere inden for de udstukne 
rammer – alt andet skaber usikkerhed blandt børn, forældre og 
medarbejdere. Skolelederforeningen ønsker en stærk Folkeskole med 
stor tilslutning – det kræver respekt fra lovgivernes side for skolernes 
arbejde med at implementere alle dele af reformen. 
 
Alt imens, vi i Silkeborg Kommune arbejdede hårdt for at få elementerne 
i skolereformen til at fungere, så blev der lagt an til en ny skolestruktur i 
kommunen. 
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Perioden med skolestrukturdebatten medførte ansættelsesstop, hvilket 
gav endnu større pres mod skolernes ledelse med vakante stillinger, 
konstitueringer og skoleledere der varetog jobbet på flere skoler. 
Arbejdspresset blev på nogle skoler uanstændigt højt. 
 
Så ja - kære medlemmer - hvis I føler, at der ind i mellem ikke har 
været plads og tid til meget andet end skolelivet, så er følelsen 
velbegrundet. 
 
Skolestrategi 2021 
I juni måned 2016 blev den nye skolestruktur så besluttet.  
 
Forud lå en heftig debat om 9 skolefællesskaber og transport af børn for at 
optimere klassestørrelser. Dette havde imidlertid ikke den nødvendige 
opbakning blandt forældrene og skolebestyrelserne, så politikerne faldt fra én 
efter én. 
 
Resultatet blev ganske få strukturelle ændringer. To små skolefællesskaber er 
dannet. I nord er der skabt én skole med udgangspunkt i Vinderslev Skole, 
Sjørslev Skole og Kjellerup Skole og i vest bliver Kragelund Skole og Funder 
Skole til én enhed pr 1. august 2017. 
 
Politisk er der desuden på baggrund af skolebestyrelsernes høringssvar 
etableret en ramme for samarbejde i forpligtende fællesskaber. 
 
Skolelederforeningen konstaterer, at mange timers arbejde på mange niveauer 
ikke har givet en styrkelse af skolernes robusthed – hverken pædagogisk eller 
økonomisk, hvilket var BUU’s overordnede mål. Der har ikke været det 
politiske mod til at tage de nødvendige beslutninger. Dette kommer klart til 
udtryk ved den efterfølgende proces omkring en ny tildelingsmodel, hvor den 
velkendte tankegang én lærer – én lektion – ét fag bliver styrende, for at sikre 
uensartede klassestørrelser. OG den pædagogiske vision efter 
skolestrategidebatten toner ud i det uvisse! 
 
Skolernes økonomi 
Dele af reformindholdet har lagt skolernes økonomi under pres. Nationalt og 
kommunalt blev der foretaget nogle økonomiske mellemregninger, som 
desværre har affødt en underfinansieret skolereform. 
 
Kommunalt byggede beregningerne på et undervisningsgennemsnit på 735 
timer, og vi må konstatere at gennemsnittet ligger betydeligt højere. Det giver 
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pres på den daglige undervisning, men også pres mod de opgaver, som ligger 
ud over samværet med børnene og forberedelsen til undervisningen. I en 
forandringstid kræver det stor mødeaktivitet med de ansatte for at dreje 
organisationen i den retning, som imødegår skolereformens intentioner.  
 
Skolelederforeningen glæder sig over, at der nu er kommunalt politisk 
bevågenhed omkring skolernes økonomiske mulighed for at løse den samlede 
opgave. Fra flere politikere fra forskellige partier gives der pt. udtryk for, at 
man gerne ser udgifterne til skoleområdet ligge på et udgiftsniveau i 
midtergruppen blandt kommunerne. 
 
Skolelederforeningen glæder sig over, at der i løbet af skolestrukturdebatten 
blev lyttet til foreningens bekymring omkring skolers manglende mulighed for 
at få krav og økonomi til at hænge sammen. 
 
På sidste generalforsamling kunne vi konstatere, at udgiften til 
folkeskoleområdet i Silkeborg Kommune lå tredje lavest af landets 96 
kommuner. Vi glæder os derfor over, at der i budget 2017 ikke er foretaget 
besparelser, men tilført midler til normalundervisningen.  
 
Der er tilført normalundervisningen 8 mill. kroner, og lavet en tildelingsmodel, 
hvor man sikrer 8% frie timer. I forhold til budget 2016 er det en stigning på 
2% på normalundervisningen. Der er desuden afsat 3 mill. kr til at få startet 
aktiviteter i det forpligtende samarbejde mellem skolerne, samt 1 mill. kr til 
Videncentrene. Alt dette er skridt i den rigtige retning. 
 
Skolelederforeningen ser dog med meget stor bekymring på, at PPR og 
specialklasserne er skåret med 1,1%. Silkeborg Kommunes skolevæsen er 
stadig et billigt skolevæsen, så vi forventer, at det politiske fokus fastholdes.  
Lad os komme væk fra kommunale bundplaceringer til gavn for kommunens 
børn. Folkeskolen skal fortsat være det naturlige førstevalg – også i Silkeborg 
Kommune. 
 
”Ny i job” 
Perioden med ansættelsesstop har betydet et kæmpe ”hul” i ledelseskraften i 
en tid med maksimalt pres for at gennemføre en reform og usikkerhed 
omkring egen ansættelse. Der er siden sidste generalforsamling ansat 6 nye 
skoleledere, og to stillinger er stadig vakante og 11 pædagogiske ledere, og 
her er der også pt yderlig to vakante stillinger – altså 21 nye personer i vores 
skoleledelser, så det betyder, at skiltet ”Ny i job” er hyppigt anvendt på vore 
skoler. 
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Skolelederforeningen må desværre konstatere, at vi nu er nået dertil, at det er 
svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft på skolelederniveau – sidst er der 
genopslag på Buskelundskolen. Lidt flere ansøgninger har der været til de 
pædagogiske lederstillinger. Omkring liggende kommuner oplever det samme 
mønster.  
 
At dygtige skoleledere og pædagogiske ledere findes indenfor kommunens 
egne rækker må ansættelserne vidne om, da en del af de ansatte kommer fra 
tidligere ansættelse i kommunen. 
 
Ovenstående giver forhåbentlig stof til eftertanke hos skolechef og direktion 
samt i Børne- ungeudvalget. Vi skal fortsat være en eftertragtet kommune at 
søge skoleledelsesjob i, for konkurrencen er hård. Løn og arbejdsvilkår skal 
være i orden. 
 
Vi må konstatere, at skolechefen endvidere har ønsket en ny struktur med to 
områdeledere. Desværre har strukturen først fået virke fra 1. marts 2017. Så 
også her kan vi bruge skiltet ”Ny i job”. 
 

Tid til ledelse 
Dagligt støder man på artikler, der beskriver vigtigheden af god ledelse – især 
i store forandringsperioder. Forskellige parametre skaber god ledelse. 
Kvalifikationer, værdier, personlighed og ikke mindst tid til den gode 
skoleledelse.  
 
Det har i perioden omkring reform og strukturdebat været 
Skolelederforeningens helt klare udgangspunkt, at den samlede ledelseskraft 
ikke måtte blive mindre snarere styrkes på baggrund af opgavernes stigende 
kompleksitet. Vi får at vide og kan læse, at læringsledelse og ledelse tæt på 
undervisning og medarbejdere er nogle af de afgørende faktorer for børnenes 
læring og trivsel. 
 
Vi må imidlertid konstatere, at mange medlemmer oplever den nye 
tildelingsmodels angivelse af ledelse, som værende en hån mod vores 
ledelsesarbejde. Den samlede ledelseskraft er blevet mindre og signalværdien 
er til at tage at føle på. Der må være gået ”regneark” i argumentationen? Vi 
respekterer ønsket om synlighed i koefficienter omkring beregning af vores 
ledelsestid, men i dette tilfælde er al sund fornuft overskredet. 
 
Ovenstående betyder, at en skole med 1000 forældre, 720 børn i 
undervisningsdelen og 439 børn i fritidsdelen skal ledes 2,56 ledere. Eller ca. 
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30 medarbejdere pr leder. Til sammenligning har skolechefen ansat to 
områdeledere for at lede 25 skoleledere! 
 
Skal vi konkludere, at ledelsestid omkring skolechefen er vanskeligere at få til 
at nå sammen end ledelsestid omkring skolen? 
 
Vil signalet omkring for lidt ledelsestid i fremtiden tiltrække flere 
velkvalificerede ledere til kommunen? 
 
Overvejer skoleafdelingen mon at ændre de pædagogiske leders indsats i 
forhold til gode, men ambitiøse forløb om læringsledelse i netværk og de 
pædagogiske lederes engagement i fælleskommunale aktiviteter? 
 
Løn 
Skolechefen har luftet et ønske om at lave en forhåndsaftale for de 
pædagogiske ledere. Foreningen har afventet et forslag fra skoleafdelingen. Vi 
er imidlertid endt ved, at lønsamtalen fortsat ligger mellem skoleleder og den 
pædagogiske leder og forhandles gennem Skolelederforeningen. 
 
Forhåndsaftalen for skoleledere er ikke forhandlet endnu, men venter på 
forhandling. 
 
Skolelederforeningen er uforstående overfor lønniveauet for områdeledere – i 
det kommunale regi kaldet sektionsledere. Vi har forhandlet lønniveauet en 
smule op, men må konstatere at lønforskellen mellem skoleledere på de 
største skoler og områdelederne er 12.000kr. 
 
Det er således pt. svært for lønførende organisationer – DLF og 
Skolelederforeningen - at få naturlige spring fra lærerløn til pædagogisk 
lederløn til skolelederløn til områdelederløn. 
 
Èn ting er sikkert: Løn bliver en vigtigere parameter i fremtiden, end det har 
været tidligere inden for vores område. 
 
Så ordentlige arbejds- og lønforhold – tid til ledelse bliver fremtidens 
konkurrenceparametre. 
 
Mon Silkeborg Kommune vil være med her?   
 
Styrkelse af den administrative opgaveløsning 
I forlængelse af skolestrukturdebatten blev der fastsat et krav om styrkelse af 
den administrative del af skolernes ledelse.  
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En arbejdsgruppe har i løbet af vinteren arbejdet videre med modeller for den 
administrative ledelse. Modeller som blev lagt i mølposen under 
skolestrukturdebatten, men genoplivet efter afslutningen på strukturen. 
 
Det er Skolelederforeningens opfattelse, at proces og arbejdstid på opgaven 
ikke har stået mål med ændringerne. Skolelederforeningen bakker op omkring 
en stærkere support fra økonomisektionen. 
 
OK 18 
De kommende måneder vil der blive afholdt møder om forslag til krav ved OK 
18. 
 

 
”Folkeskolen. Vores. Hele livet.” 
Centralt har Skolelederforeningen sat kampagnen ”Folkeskolen. Vores. Hele 
livet” i gang. Det er med henblik på at styrke Folkeskolen, da flere på 
landsplan søger de private skoler. 
 
I Silkeborg har der gennem de sidste år været en svag stigende søgning til de 
private skoler. Forholdene landet over er meget forskellige. Specielt 
København Kommune er søgningen til de private skoler stor. 
 
 
 
Tak for opbakningen fra medlemmer i det forløbne år. 
 
Hermed vil jeg overgive den mundtlige beretning til generalforsamlingen. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Bo Damgaard 
Formand 
 
 
 


