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                Silkeborg 

 
Formandens mundtlige beretning 
- 9. marts 2018 

 

 

Kære medlemmer – velkommen. 

 
OG en særlig velkomst til alle de nye medlemmer i Skolelederforeningen, 
for igen i år er vi rigtig mange nye medlemmer. Men den kraftige 
udskiftning blandt pædagogiske ledere og skoleledere ser nu ud til at 
finde et mere naturligt leje efter ansættelsesstoppet i forbindelse med 
skolestrukturdebatten er ophørt. 
 
En skolereform, og en skolestruktur i Silkeborg kommune har fyldt 
meget de sidste år. Reformen kører på sit fjerde år og rigtig mange 
elementer er så småt ved at være dagligdag. Skolestrukturdebatten 
medførte, at der blev oprettet en række forpligtende samarbejder 
mellem skolerne – også her er vi ved at få sat gang i en række 
aktiviteter og ressourcen indregnet i lærernes årsnorm. 
 
I november 2017 var der kommunevalg, hvilket betød at Børne- 
Ungeudvalget fik fem nye medlemmer, hvoraf fire ikke har siddet i 
byrådet før. Formanden Søren Kristensen fortsætter, og skal således 
arbejde sammen med et nyt udvalg.  
 
De første udvalgsmøder i 2018 er tydeligt brugt til at finde fodfæste for 
udvalget, for valgnatten blev en sand gyser mellem rød blok og blå blok. 
Konstitueringsaftalen blev ”Børnenes aftale”. Efter en årrække, hvor 
besparelserne har betydet, at skoleområdet og institutionsområdet har 
haft meget trange kår for at løse opgaverne, er det i 
konstitueringsaftalen besluttet, at hæve udgiften på begge områder, så 
Silkeborg Kommunens udgift ligger i midterfeltet af kommuner for 
udgiften pr elev. Dette hilser Skolelederforeningen yderst velkommen. 
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Skolelederforeningen erkender, at gennemsnitsberegninger ikke er et 
mål i sig selv, men Silkeborg Kommunes udgift pr elev ligger på 
skoleområdet så lavt, at kravene i skolereformen til bl.a. en længere 
skoledag for færre penge absolut ikke hænger sammen. 
 
Vi glæder os derfor over, at der nu er politisk vilje til at finde penge til 
området. Det er Skolelederforeningens opfattelse, at der mangler 
8.000kr-10.000kr/barn for at nå op i midterfeltet af kommunale udgifter 
til skoleområdet. Det kan illustreres med, at der på en skole med 500 
børn kan ansættes 8-10 lærere til at løse den samme opgave som for 
nuværende. Det taler vidst for sig selv? 
 
Skolelederforeningen håber på, at også det nye Børne- Ungeudvalg 
fortsætter den gode dialog, som vi har ført med det afgående udvalg.  
 
Som sagt kører reformen på sit fjerde år - 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, snart skaber 
undervisningsministeren usikkerhed om læringsplatforme, snart kan 
trivselsundersøgelser afleveres på papir osv. Det er dagsordner og 
begrundelser, der ind i mellem virker hovedløse, og i den kontekst bliver 
skoleledelse en stor udfordring. Vis den danske folkeskole tillid: Det har 
den fortjent og samtidig behov for. 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 en stor tilslutning – det kræver respekt 
fra lovgivernes side for skolernes arbejde med at implementere alle dele 
af reformen. 
 
Denne passage er på nogle områder næsten identisk med ordlyden i 
sidste års årsberetning, men er desværre ikke mindre aktuel. Vi 
forlanger ikke ro omkring vores ledelsesarbejde, men blot en smule 
politisk vedholdenhed blandt forligspartierne bag skolereformen. 
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Paradoksalt var der i forbindelse med reformen et politisk ønske om, at 
der skulle være større frihed til ledelse, hvilket Skolelederforeningen 
hilser velkommen, men vi oplever desværre i forskellige sammenhænge 
en kraftig overstyring. 
 
Som formand for Skolelederforeningen deltog jeg i februar måned i KL´s 
”Børn & Unge Topmøde 2018”. Her er landets politikere, embedsmænd 
og interesseorganisationer samlet for at høre samt diskutere de nyeste 
strømninger på skole og institutionsområdet. Fra talerstolen blev det lige 
fra undervisningsministeren til repræsentanter fra forskningsområder 
fremhævet, at den kraftige styring skulle afløses af større frihed til bl.a. 
skolens ledelser – vi glæder os! 
 
Lokalt vil Skolelederforeningen fremhæve en dialogbaseret tilgang fra 
såvel politikere som skoleafdeling. Gode resultater opnås gennem dialog 
og ikke gennem mål- og kontrolstyring. 
 
Organiseringen af skoleafdelingen har de sidste par år været under 
omstrukturering med to områdeledere og en sektionsleder for 
Pædagogisk Udviklingssektion – alle med reference til skolechefen. 
Strukturen har kørt et års tid, og blandt vore medlemmer bliver der givet 
udtryk for, at konstruktionen med områdeledere og mulighed for en 
tættere sparring er en god investering for et skolevæsen af Silkeborg 
Kommunes størrelse. Der er også ved at tegne sig et tydeligere billede af 
arbejdsopgaver og snitflader for skoler og Pædagogisk Udviklingssektion. 
 

Hvad kalder kommunens kvalitetsrapport på? 
Kvalitetsrapporten er byrådets mulighed for at følge skolernes evne til at 
løfte opgaven inden for de udstukne mål og økonomiske rammer. 
Kvalitetsrapporten med baggrund i tal fra skoleåret 2016-2017 har 
været til udtalelse i skolebestyrelser og netop i disse dage til politisk 
behandling.  
 
Skolelederforeningen glæder sig over, at der ude på skolerne gøres et 
godt stykke arbejde for at sikre børnenes trivsel. Her yder vi godt.  
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Kradser man lidt i tallene må vi desværre konstatere, at tidligere 
rapporters konklusion om et godt fagligt ydende skolevæsen nu 
begynder at vise en vigende tendens på en række parametre. Silkeborg 
Kommunes skolevæsen har stadig en løfteevne over middel, hvilket vi 
også skal forvente på baggrund af befolkningens socioøkonomiske 
sammensætning. Men løfteevnen er vigende og vi scorer lavt i forhold til 
kommuner, som vi normalt sammenligner os med. 
Der er vigende tendens på følgende områder: 

- Læseresultaterne i både indskolingen og på mellemtrinnet er 
faldende. 

- Fastholdelse af karaktergennemsnittet ved Folkeskolens Prøver er 
faldende på de fleste områder. 

- Målsætningen om at 95% af en årgang gennemfører en 
ungdomsuddannelse er et stykke fra at blive nået. 

- Medarbejdernes adgang til supervision er mangelfuld. 
- Skolernes ledelse mangler tid til i tilstrækkelig grad at give 

feedback på medarbejdernes pædagogiske praksis. 
- Manglende kompetencedækning i fagene. 

 
Det er Skolelederforeningens helt klare opfattelse, at de sidste 5-8 års 
besparelser nu nødvendigvis begynder at vise sig på resultaterne. 
I perioden siden sidste kvalitetsrapport 2014-2015 er udgiften pr. elev 
ifølge kvalitetsrapporten faldet med 2053 kr./barn. 
 
Skolelederforeningen anbefaler, at BUU prioriterer kerneopgaven i stedet 
for spektakulære politiske projekter. Vi kunne forestille os, at ekstra 
midler kanaliseres mod elever, der har det fagligt svært, samt mod 
elever der er rigtig dygtige, men ikke får udfordret sit potentiale. Med 
andre ord vil vi sikre at ”Alle børn bliver så dygtige, som de kan”. 
Kvalitetsrapporten viser, at kommunens skoler generelt vil kunne 
profitere af en sådan politisk prioritering. 
 

Regeringens ledelseskommission. 
Ledelseskommissionen kommer med anbefalinger til at styrke 
ledelseskvaliteten i den offentlige sektor, når forhandlingerne om OK 18 
er overstået. 
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Vi hæfter os ved nogle af de foreløbige anbefalinger, som kommissionen 
har ladet sive ud i offentligheden. 
Kommissionens arbejde viser bl.a.,  

- at der er behov for ledelse tættere på kerneydelsen, 
- at ledelsesspændet bør nedsættes, 
- at der de senere år kan være omstruktureret for hårdt i det 

offentlige. 
Det bliver spændende om stat og kommuner fremadrettet følger 
anbefalingerne for dele af kommissionens arbejde vil kræve anden 
tænkning, men også ressourcer. 
 
Ledelsesvilkår i Silkeborg Kommune  
Vi oplever en skoleafdeling, som ønsker at støtte skolerne arbejde og 
udvikling. Vi arbejder i gode og meningsfyldte læringsnetværk for både 
skoleledere og pædagogiske ledere.  
 
I løbet af skoleåret 2017-2018 har skoleafdelingen udarbejdet en tre-
årig plan for arbejdet med ”Professionel kapital”. Skolelederforeningen 
giver sin fulde opbakning til forløbet, men vil samtidig påpege at øgede 
samarbejdsrelationer mellem lærerne og mellem lærere og ledelse 
kræver at det gennemsnitlige undervisningstimetal for vore 
medarbejdere nedsættes, så vi kan give mulighed for i langt højere grad 
at bygge undervisningen på fælles teamsamarbejde. Den nuværende 
ressource til lærerne er ikke tilstrækkelig – det gennemsnitlige 
undervisningstimetal ligger for højt. 
 
Hovedforeningen lavede i november 2017 en Vilkårsundersøgelse blandt 
medlemmerne. Desværre er besvarelsesprocenten i Silkeborg Kommune 
kun på 40,2% og dermed ikke valid i forhold til at drage entydige 
konklusioner. Besvarelserne giver dog et indtryk af generel tilfredshed 
med arbejdet som leder i Silkeborg Kommune. Dog ser det ud til, at tid 
til at løse ledelsesopgaven og mål og ressourcer i forhold til løsning af 
den pædagogiske opgave ikke er afstemt med hinanden. Dette 
underbygges ligeledes af kvalitetsrapportens tal og udsagn. 
 
Vi møder ofte artikler og forskere, 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 en periode fra politikere været ”på 
mode” at fremhæve at kolde hænder skulle gøres varme.  
 
Skolelederforeningen kan ikke være uenig, men ønsker man en stærk og 
god ledelse på vore skole, så kræver det tid og uddannelse. Også en 
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prioritering af tiden til uddannelsen. Vilkårsundersøgelsen viser, at der 
bruges mange timer/uge på ledelsesarbejdet. Hvis uddannelse lægges 
oveni det daglige arbejde er det et spørgsmål, om den ønskede kvalitet 
nås? 
 
Lønforhandlinger 
I foråret 2017 blev Skoleledernes forhåndsaftale genforhandlet med 
gældende virkning fra 1. august 2017. Det var foreningens mål, at gøre 
lønhoppet lige stort mellem de forskellige trin i den eksisterende 
forhåndsaftale. Det betød, at gruppe 2 blev hævet med 4000kr/år niveau 
31/3-2000, og gruppe 5 med 8000kr/år niveau 31/3-2000. 
 
Den nuværende forhåndsaftale for skoleledere er bygget op på følgende 
vis: 
Gruppe Antal medarbejdere Løntrin+tillæg 
1 0-29,99 50+28.000kr 
2 30-54,99 50+46.000kr 
3 55-74,99 51+27.000kr 
4 75-94,99 51+46.000kr 
5 95- 51+64.000kr 
 
Desuden fik områdelederne den samme lønstigning som skoleledere i 
gruppe 5. 
 
Lønforhandlingerne mellem skoleleder og pædagogisk leder er desværre 
blevet kompliceret af, at områdelederen skal godkende en lønstigning, 
så det i princippet ikke længere er skolelederen der kan indstille en 
lønstigning, men stigningen skal accepteres af områdelederen og 
forhandles med Skolelederforeningen. Denne forhandling ønsker 
Skolelederforeningen tilbage til skolelederen, da det er vedkommende, 
der er budgetansvarlig for den enkelte skole. 
 
OK-18 er i skrivende stund blevet en spændende affære, og for første 
gang i Skolelederforeningens historie kan vi blive en del af konflikten 
med strejke til følge. De nærmere overvejelser i den forbindelse kan 
læses på www.skolelederforeningen.org 
 
Senioraftale og skoleledelse 
Skolelederforeningen har i det forløbne år været involveret i et par 
senioraftaler. Her vil vi opfordre til, at man søger kontakt til 
Skolelederforeningen lokalt eller centralt og desuden sætter sig ind i 
Silkeborg Kommunes Seniorpolitik, som er gældende fra man fylder 
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52år. Aftalerne vil blive indgået individuelt, men mulighederne er 
mange. 
 
Hvad vil vi med skolen? 
20. september 2017 havde vi i samarbejde med den lokale lærerkreds 
og KK44, som optakt til kommunevalget, inviteret til en debataften med 
titlen: Hvad vil vi med skolen? Med udgangspunkt i både det 
dannelsesmæssige og uddannelsesmæssige aspekt nåede vi godt 
omkring skolens kerne set fra forskellige perspektiver.  
 
Mellem 110 og 120 personer var mødt frem til aftenen. Vi har aftalt at 
holde et lignende møde i efteråret 2018. Skolelederforeningen ønsker at 
udvide arrangørgruppen med BUPL, så hele medarbejdergruppen 
omkring skolen er repræsenteret. 
 
Tak for tilliden – tak for 8 spændende år 
Jeg har været formand for Skolelederforeningen i Silkeborg Kommune i 8 
spændende år fra 2010-2018. Det er en periode, hvor de væsentligste 
overskrifter har været den nye stor-kommune, som så småt var kommet 
i gang i 2007, men med kæmpe besparelser for hele den offentlige 
sektor, lock-out af lærerpersonalet i 2013, skolereform med start i 2014 
og skolestrukturdebat der afsluttede i juni 2016. Der har været nok at 
tage fat på. Herudover har der været en lang række forhold omkring 
ansættelse og afsked i forbindelse med skoleledelse. 
 
Jeg vil helt klart komme til at savne den viden og indsigt i vores 
skolevæsen, som formandsjobbet har givet. Den tætte kontakt med 
skolechef og områdeledere samt en række centrale personer i vores 
kommune har absolut været spændende og nærende for mit 
skolelederjob. 
 
Jeg vil rose det politiske niveau, hvor jeg altid syntes, at vi er blevet hørt 
og taget alvorligt. Jeg vurderer, at foreningens troværdighed er høj ude 
blandt med- og modspillere, også selvom der har været svære 
beslutninger, der skulle tages. 
 
Hermed vil jeg overgive den mundtlige beretning til generalforsamlingen. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
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Bo Damgaard 
Formand 


