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            Silkeborg Kommune 

 
Formandens beretning 
- 3. marts 2016 
 
 

Kære medlemmer, 

 
 
Vi må endnu engang konstatere, at vore medlemmer i 
Skolelederforeningen, Silkeborg-afdelingen (SS) har gennemlevet et 
markant år som skoleledelser. Siden sidste generalforsamling har der i 
Silkeborg Kommune været ét punkt, som har fyldt rigtig meget, nemlig 
BørneUnge-Udvalgets (BUU) proces og forslag til ”Skolestrategi 2021”. 
 
Det forløbne år har derfor været kendetegnet ved en meget høj aktivitet, 
og det har været nødvendigt med adskillige flere bestyrelsesmøder end i 
første omgang planlagt. Vi har haft medlemsmøder for at afstemme 
holdninger til BUU´s forslag, vi har haft medlemsmøde med hjælp fra 
hovedforeningen omkring vores ret og pligter i forbindelse med anden 
struktur. Bestyrelsen ser tilbage på et år, hvor rigtig mange i løbet af 
året har kvitteret for det arbejde, der er udført. Tak for det! 
 
Skolestrategi 2021 
Skolelederforeningen glædede sig over, at BUU valgte en meget åben 
proces omkring arbejdet med Skolestrategi 2021. I foråret 2015 var der 
muligheder for, at borgere, forældre, elever, fagprofessionelle og faglige 
organisationer kunne bidrage med ideer til det politiske kommissorium 
for strategien. Der har ikke på noget tidspunkt i processen været tvivl 
om, at der har været en kvalitets dagsorden og en økonomisk 
dagsorden.  
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I efteråret 2015 fremkom BUU med et forslag med 9 selvstædige 
skolefællesskaber, som blev sendt til høring.  
 
SS har i sit høringssvar givet positive signaler i forhold til dannelse af 
skolefællesskaber, men samtidig fremhævet at skolefællesskaber ikke er 
svaret på løsning af kommunens økonomiske problemer på 
skoleområdet. Skolefællesskaberne kan give kvalitet omkring en række 
forhold, men rationaliseringseffekten må ikke overfortolkes i relation til 
økonomien. 
 
Høringsfasen viste en meget stor afstand mellem BUU’s forslag og 
skolebestyrelsernes ønske for den fremtidige skolestruktur i Silkeborg 
Kommune. Forslaget er taget af bordet, og i skrivende stund har 
politikerne lagt skolevæsenet i et vacuum, hvor usikkerhed præger 
skoleledelserne. 
 
Det er SS’s klare opfattelse, at det havde været meget ønskværdigt, om 
beslutningerne som planlagt var blevet truffet på byrådsmødet ultimo 
januar 2016. En forlængelse af perioden bringer næppe mere kvalitet i 
beslutningen. Vi må nu afvente den endelige beslutning om en ændret 
struktur frem mod sommerferien. 
 
Der har i efteråret blandt Skolelederforeningens medlemmer været en 
indstilling til, at vi naturligvis må udvise tålmodighed og leve med de 
usikkerheder, der er/var indbygget i BUU’s forslag. Usikkerheder 
omkring ansættelsen som skoleleder eller mellemleder, jobindhold, 
fysisk placering, samarbejdspartnere mv. Sådan må det være i en 
forandringstid. Men det bekymrer os, at denne periode er forlænget frem 
til sommerferien – det skaber næppe det gode psykiske arbejdsmiljø. 
 
Bestyrelsen for SS oplever, at der fra BUU’s side har været stor 
lydhørhed omkring foreningens holdninger og input i forhold til en ny 
skolestruktur. Bestyrelsen har således haft to gode og konstruktive 
møder med BUU i perioden med forslaget omkring skolefællesskaber. 
Det første møde i forbindelse med forslaget om 9 skolefællesskaber og 
ligeledes i forbindelse med BUU’s henvendelse med 9 spørgsmål til 
skolebestyrelserne. 
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SS vil arbejde for, at den samlede ledelsestid på kommunens skoler fastholdes 
i den nye skolestruktur.  Vi forventer, at opgavesammensætningen bliver 
anderledes, for vi møder helt klart nye opgaver for at leve op til intensionerne i 
skolereformen – altså skal der fjernes nogle af de nuværende opgaver. Dette 
vil vi gerne i dialog med skolechefen omkring. 
 
Arbejdet med skolestrukturen har bevirket, at der er ansættelsesstop i forhold 
til ansættelse af skoleledere og pædagogiske ledere frem til beslutningen om 
en ny struktur er taget. Det betyder en lang række vakante stillinger i vores 
skoleledelser. Det er helt klart uholdbart i en forandringstid, at ledelseskraften 
trækkes væk fra skolerne. Flere skoleledere er således pålagt ledelsen af en 
ekstra skole, hvilket langt fra er holdbart, hverken for ledere eller personale. 
Forlængelse af beslutningsperioden på skolestrukturen gør absolut ikke dette 
bedre. SS har et ønske om, at vi hurtigst muligt kommer i gang med at 
ansætte skoleledere og pædagogiske ledere, så ledelserne kan komme på fuld 
styrke igen.  
 
Skolernes økonomi 
SS er yderst bekymret på hele skolevæsenets vegne omkring de 
økonomiske betingelser for at drive skole i Silkeborg Kommune. 
Betingelser der efterlever kravene i skolereformen. Vi forventer, at der 
tages politiske beslutninger, som fremadrettet kan sikre kvaliteten på 
kommunens skoler. Kvalitet sikres kun ved, at der skabes en økonomi så 
skolerne kan leve op til skolereformens krav. Balancen mellem krav og 
økonomi skav være til stede. 
 
Kommunernes Landsforening (KL) har i december 2015 udsendt en 
ressourceoversigt for ”Nettoudgifter pr elev til folkeskoler inkl. 
specialtilbud, regnskab 2014” over alle landets kommuner. Silkeborg 
Kommune ligger tredje nederst, hvilket betyder at der er 93 kommuner i 
landet, som bruger flere penge på deres skolevæsen end Silkeborg 
Kommune!!! Der mangler således 100-110 mill. kroner for 
udgiftsmæssigt at være en gennemsnitlig kommune. 
 
Hvis Silkeborg kommune var en udgiftsmæssig gennemsnitlig kommune 
på undervisningsområdet ville det på en skole med 500 elever betyde 
ansættelse af 8-10 personaler mere til at løfte den samme opgave. Det 
må efter SS’s opfattelse give grobund for kraftige politiske refleksioner? 
 
Skal en kommune af Silkeborgs størrelse have et anlægsbudget på 250 
mill. kroner pr år? Hvordan ligger Silkeborg Kommune på KL’s 
ressourceopgørelser på andre af kommunens kerneområder? Skal den 
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samlede kommunale ressourceprioritering revurderes? Vi håber på svar 
på spørgsmålene! 
 
SS opfordrer til, at der vises politisk handlekraft, så der bliver balance 
mellem kvalitet og udgiften for at opnå denne kvalitet. 
 
SS er nervøse for, at skolernes trængte økonomi desværre ikke har 
BUU’s fulde bevågenhed, da det samlede skolevæsen præsterer godt og 
over middel på en lang række områder. MEN den udvikling vil ikke 
fortsætte, hvilket så småt kan ses i skolernes kvalitetsreporter 2015, 
hvor bl.a. kommunens tidligere gode læseresultater er for nedadgående. 
SS er af den opfattelse, at der øjeblikkelig skal tages hånd om skolernes 
mulighed for at kunne efterleve krav og forventninger til skolereformen. 
 
BUU’s egne tal for skolernes såkaldte ”frie timer” viser med al 
tydelighed, at ressourcer til den supplerende undervisning, 
inklusionsopgaven, kompetenceudvikling og udvikling af Det 
Pædagogiske Læringscenter samt vikarudgifter ganske simpelt er en 
uløselig opgave for op mod halvdelen af kommunens skoler. I løbet af de 
kommende år vil denne tendens forstærkes. Det er ikke holdbart! 
 
Det er SS’s normale holdning, at vi som skoleledelser løser en bunden 
opgave indenfor en given økonomisk ramme, som byrådet har besluttet. 
Som skoleledelser er vi pr. definition parate til at tage ansvar for at 
gennemføre forandringer, men vi må også sige fra, hvis der ikke er 
balance mellem tid, økonomi og kvalitet.  
 
Vi piber ikke, MEN bunden er nået, og panikløsninger uden hold i 
pædagogiske velovervejede begrundelser vil desværre brede sig på 
skolerne. Konsekvensen er, at vi har medlemmer som presses ud i 
uholdbare løsninger, hvor lærings- og trivselsopgaven ikke kan løses – 
det er utilfredsstillende. 
 
Ledelsesgrundlag igen, igen…. igen?!? 
På vandrørene høres det, at direktionen barsler med at alle kommunens 
afdelinger skal formulere et nyt ledelsesgrundlag! Skoleledelserne har de 
to seneste år formuleret et ledelsesgrundlag. Først i 2014 og dernæst i 
2015! 
 
Først var det Pipe Line tænkningen, så var det Mercuri Urval tænkningen 
og så er det Direktionens tænkningen…! 
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Skolelederforeningen opfordrer til, at skoleledelserne fritages for endnu 
engang at skulle bruge tid på og i proces om et ledelsesgrundlag. 
 
Implementering af folkeskolereformen 
Et år efter skolereformens ikrafttræden – august/september 2015 – stod 
politikerne i kø for at lave ændringer i rammerne for reformen. Et stærkt 
pres fra forældre og elever omkring bl.a. skoledagens længde, 
lektiecafeer mv. har givet en lang række politikere gummiarm, så det nu 
er muligt med en række dispensationer på dele af reformen. 
 
SS kunne ønske sig mere is i maven hos politikerne på Christiansborg, 
så landets skoler fik mulighed for at tilpasse sig og justere forholdene 
omkring den længere og mere varieret skoledag. Et til stadighed 
vekslende grundlag for at gennemføre reformen giver af gode grunde 
usikkerhed ude på skolerne. Skoleledelserne skal den ene dag 
argumentere og gennemføre dele af reformen for dernæst at skulle 
argumentere for ændringerne – det giver svære betingelser for god og 
kontinuerlig skoleledelse.  
 
 
Tak for opbakningen fra medlemmer i det forløbne år. Fra formandens side er 
der en særlig stor tak til bestyrelsen, der ud over de mange opgaver i 
skoleledelserne på egen skole også prioriterer at arbejde for fællesskabet. I 
det forløbne år har der været kraftigt bud efter jer. 
 
Hermed vil jeg overgive den mundtlige beretning til generalforsamlingen. 
 
 
Bo Damgaard 
Formand 
 
 
 
 


