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            Silkeborg Kommune 

 
Formandens beretning 
- 19. marts 2015 
 
 

Kære medlemmer, 

 
OG en særlig velkomst til alle de nye medlemmer i Skolelederforeningen.  
 
I løbet af de sidste par år er der skiftet rigtig meget ud i skoleledelserne 
- både på skolelederniveau og på mellemlederniveau.  Vi er en stærk 
forening, hvor det heldigvis kun er ganske få, som står uden for 
Skolelederforeningen. Vi har således en tilslutning på 98% blandt 
læreruddannede i ledelsesstillinger – og det er rigtig godt! 
 
Implementering af folkeskolereformen 
Det sidste år har været præget af hårdt arbejde for såvel ledelse som 
medarbejdere med at implementere elementer fra folkeskolereformen. Det er 
væsentligt at påpege overfor alle interessenter omkring folkeskolen, at det vil 
tage en årrække at udfolde alle elementer i reformpakken. Erfaringer fra 
Ontario – hvorfra man nationalt har hentet stor inspiration – siger, at det tager 
8-10 år inden alle ændringerne er udrullet, og der kan høstes målelige 
resultater. 
 
Der er fra alle sider i kommunen – politikere, medarbejdere og skoleafdeling – 
søgt dialog om løsning af opgaven. 
 
I foråret 2014 blev skoleledermøderne aflyst og erstattet af temamøder afholdt 
af skoleafdelingen. De skulle understøtte skolernes ledelse i at håndtere de nye 
krav i reform og arbejdstidsaftale. 
 
Desværre må vi konstatere, at skolechefens krav om formulering af et nyt 
ledelsesgrundlag og den deraf følgende aflysning af ordinære skoleledermøder 
virkede yderst uheldigt. Det skabte unødvendig frustration og pres på 
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ledelserne, men blev dog i nogen grad løst ved at udsætte færdiggørelse af 
ledelsesgrundlaget til efteråret 2014. Skolelederforeningen, 
Silkeborgafdelingen (SS) vil gerne sende et signal om, at det er væsentligt, at 
skolechefen anerkender, at ledelserne i pressede perioder ikke skal pålægges 
ekstra krævende opgaver – ledelsesgrundlaget kunne uden problemer være 
formuleret i løbet af efteråret 2014. 
 
Skoleafdelingen understøtter i øjeblikket på god vis de enkelte skoler med at 
beskrive prototyper, der skal skabe en succesfuld implementering af elementer 
fra reformen. 
  
Forud for reformarbejdet blev der mellem kommune og lærerforening indgået 
en aftale om arbejdstidsforholdene for lærerne i Silkeborg Kommune. Den er i 
løbet af vinteren 2014-15 blevet evalueret og genforhandlet, men med en 
beslutning om ikke at foretage ændringer. 
 
SS erkender, at aftalen har skabte ro omkring arbejdstiden i foråret 2014, men 
desværre lægger den også op til puljetænkning. Både 7-timers puljen og 240 
timers puljen kan være svære at håndtere på den enkelte skole for såvel 
medarbejdere som ledelse. 
 
Evalueringen er mundet ud i en vejledning om ”Skoleårets planlægning af 
undervisningsopgaven og dertil knyttede opgaver”. Den er udarbejdet af 
Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune og Silkeborg Lærerforening. 
 
SS havde gerne set, at der var en større balance mellem 
medarbejdertolkninger og ledertolkninger af aftalen og dermed en god og 
brugbar vejledning. Det er væsentligt, at grundtankerne omkring fleksibilitet, 
mindre administration og brugbare løsninger i forhold til opgavebeskrivelser 
fastholdes. Skolechefen har valgt ikke at inddrage SS, men vi havde en 
forventning om, at de skoleledere, som er udvalgt fra netværksgrupperne 
havde haft mulighed for at følge vejledningen til dørs. Det ville have 
kvalificeret den endelige vejledning. 
 
I forbindelse med reformen er der til alle skoler afsat midler og skabt rammer 
for at etablere og indrette medarbejderarbejdspladser. Midlerne til de fysiske 
ændringer blev desværre først frigivet ultimo juni måned 2014. Det har 
betydet, at en del skoler først har kunnet etablere forberedelseslokaler i 
perioden fra efterårsferien til jul 2014. 
 
Der er således gjort en række gode tiltag for at komme godt i gang med 
reformen, men der er stadig et stykke, inden målet er nået. Vi må konstatere, 
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at den seneste APV viser, at både medarbejdere og ledelser er voldsomt 
udfordret af reformens indhold, omfang og ambitioner. Der er et større 
sygefravær blandt lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere, så der skal i 
de kommende år være bevågenhed omkring justeringer af igangsatte tiltag. Vi 
skal sørge for at få videndelt på tværs af skolerne, så de gode løsninger 
spredes. 
 
Nyt ledelsesgrundlag 
Som tidligere anført blev der skabt en uheldig tidsmæssig placering for 
etablering af et nyt ledelsesgrundlag.  
 
SS har desuden fået flere henvendelser omkring en mangelfuld proces for 
mellemledere omkring deres inddragelse i formuleringen af ledelsesgrundlaget.  
 
Det er endnu uklart, hvordan skolechefen vil udmønte Pipe-linetænkningen på 
kommunens skoler, hvor der pt. er meget stor forskel på, hvordan tænkningen 
kan udleves på hhv. en én- to- eller tre-sporet skole. 
 
Reformen sætter fokus på ledelse tæt på skolens kerneydelse. Fremtiden 
kræver derfor en ændret ledelsesrolle, hvor ”tæt-på ledelse” bliver en 
afgørende faktor. Det kræver, at vi ser på ledelsens organisering og fordeling 
af roller og kompetencer. Det er endnu uklart, hvilke ledelsesmæssige og 
administrative opgaver, der ikke skal ligge på skoleledelsernes bord i 
fremtiden.  
 
SS noterer sig, at der ikke er signaler om, at den samlede ledelsestid skal 
nedsættes på kommunens skoler. Der er på den anden side heller ikke signaler 
om at, ledelsestiden skal udvides. Det betyder, at opgavesammensætningen 
skal være anderledes. 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. 
 
På baggrund af medlemsmødet i november anbefaler SS, at der tænkes i en 
organisering, hvor ledelse tæt på kerneydelsen understøttes af faglige 
vejledere med udgangspunkt i det pædagogiske læringscenter – distribueret 
ledelse. SS påpeger, at der er stor forskel på skolernes mulighed for at have et 
tilstrækkeligt antal faglige vejledere, og at ledelsen på de små skoler er nødt til 
selv at være en del af denne opgave.  
 
Voldgiftssagen fra Odense 
En voldgift har slået fast, at det er grunduddannelsen, der afgør om en 
indskolingsleder er ansat efter LC-Lederforums eller BUPL’s overenskomst. 
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Det er vigtigt for SS, at mellemledere i Silkeborg Kommune har den fornødne 
didaktiske indsigt og kompetencer i forhold til fritidsdelen til at kunne lede 
såvel SFO som undervisning i den ønskede retning i relation til kommunens 
lærings- og trivselspolitik. 
 
SS anbefaler, at den enkelte skole i stillingsopslag vurderer, hvilke 
arbejdsværdier, færdigheder og prioriteter, der kræves i indskolings-/ 
mellemlederstillingen set i forhold til den samlede ledelse. Herefter anbefaler 
vi, at man ansætter den bedst kvalificerede. Indtil eventuelle 
strukturændringer er på plads i forbindelse med ”På vej til folkeskolen 2021”, 
vil der være ansættelsesstop i ledelsesstillinger ved kommunens skoler. 
 
Lederstillinger i Silkeborg Kommune 

I de sidste to beretninger til generalforsamlingen har SS fremhævet 
bekymringer over, at der i vakante ledelsesstillinger er trukket ledelseskraft fra 
andre skoler. Samtidig har konstitueringerne været længere, end vi kan ønske. 
Skolechefen har taget vores første bekymring ad notam. Der har i de sidste 
stillinger været konstitueret lærere i ledelsesstillingerne, men stadig er det 
meget lange konstitueringsperioder. Ved fratrædelser må der kunne laves 
nogle kortere ansættelsesforløb. Vi opfordrer derfor medlemmerne til i god tid 
inden fratrædelse at informere skolechefen om dette, så der hurtigst muligt 
kan genansættes. 
 
Vi må desværre konstatere, at flere stillinger har været i genopslag, og at 
antallet af ansøgere er betænkelig lavt – under 10 ansøgere. Er Silkeborg 
Kommune stadig en attraktiv kommune at søge skolelederstillinger i……? 
 
SS glæder sig over, at uenigheden med kommunen om, hvordan aflønningen 
af kontraktansatte skoleledere skal foregå, er løst. 
 
Vi har hele vejen igennem fastholdt – ifølge overenskomstaftale - at 
udgangspunktet ved kontraktansættelse er den forhandlede forhåndsaftale 
+15%. 
 
Dette har kommunen nu erkendt er den rigtige fremgangsmåde ved 
kontraktansættelse.  
 
På vej til folkeskolen 2021 
Primo marts 2015 er forældre, medarbejdere og ledelser blevet 
præsenteret for politikernes oplæg ”På vej til folkeskolen 2021”. Der er 
lavet en proces, hvor borgere og fagprofessionelle kan komme med ideer 
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til en fremtidig strategi for at fastholde kvaliteten i undervisningen 
samtidig med, at den økonomiske ramme beskæres.  
 
SS hilser det velkommen, at politikerne har tænkt i en involverende 
proces, men er yderst bekymret for den økonomiske ramme, som stilles 
til rådighed for fremtidens skole i Silkeborg Kommune. 
 
Lærer- og ledelsesarbejde i forandring 
Der har været et vacuum i arbejdet med ”Lærer- ledelsesarbejde i forandring”. 
Lock-out-støvet har skullet lægge sig, men der er fortsat god dialog mellem 
den lokale lærerforening, Skolelederforeningen, KL og skoleafdelingen. Vi 
søger sammen at finde de bedste løsninger på fremtidens udfordringer på 
skoleområdet i Silkeborg Kommune. Der er ikke altid enighed, men alle ønsker 
at understøtte dialogen! 
 
I løbet af foråret 2014 blev rapporten ”Skoleledelse tæt på eller langt fra” 
offentliggjort. Analysen af samtlige skolelederes udsagn omkring egen 
ledelsespraksis har dannet udgangspunkt for en række tiltag: 

 Nye netværksgrupper med ændret arbejdsbeskrivelse – en 
læringsorienteret dagsorden. 

 Nyt ledelsesgrundlag med en pipe-line som grundtænkning. 
 Nye tanker omkring skoleafdelingens rolle i forhold til at understøtte 

ledelsernes arbejde ude på skolerne. Herunder ansættelse af faglige 
ledere og en anden organisering af konsulenterne. SS vurderer, at 
ansættelsen af faglige ledere betyder et løft i forhold til arbejdet i 
netværk. 

 Baggrund for etablering af kompetenceløft for skoleledelser. 
 
På samme vis som for ledelse påtænkes det i efteråret 2015 at lave et 
professionsudviklingsprojekt for lærergruppen. Det bliver Alexandra-Instituttet 
som skal løse opgaven. 
 
Løn 
I skrivende stund er OK15 til afstemning blandt medlemmerne.  
 
Den generelle lønstigning i overenskomstperioden udgør 5,47 % incl. 
reguleringsordning. 
 

 Udvidelse af forældreorlov til faderen. 
 Øget frihed ved børns hospitalsindlæggelse 
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 Forhøjelse af ATP 
 
Lederoverenskomsten: 

Lønstigninger pr. 1.4.2016 (grundbeløb) 
• Til ledere på grundlønstrin 46 + 4.200 kr. forhøjes grundlønnen 

til løntrin 46 + 11.000 kr. 
• Til ledere på grundlønstrin 48 forhøjes grundlønnen til  

              løntrin 48 + 2.000 kr. 
• Til ledere på grundlønstrin 49 forhøjes grundlønnen til  

              løntrin 49 + 2.000 kr. 
• Til ledere på grundlønstrin 50 forhøjes grundlønnen til  

              løntrin 50 + 2.000 kr. 

 

Alle med fuldt gennemslag, hvilket betyder, at den enkelte får tillægget 
lagt til løn ovenpå andre løndele, medmindre der lokalt er aftalt 
modregning. 
 
Den politiske strategi med at hæve de lavest lønnede mellemledere er 
lykkedes. 
 
Lokalt har der ikke været forhandlet løn i det forløbne år omkring vores 
forhåndsaftale for skoleledere på øverste niveau. 
 
Skoleledernes fremtidige tilhørsforhold 
Der bliver pt. arbejdet på forskellige modeller, som beskriver, hvordan 
skoleledere og mellemledere kan indgå i en selvstændig forening under 
LC-lederforum. 
 
SS har en forventning om, at der er en afgørelse på skoleledelsernes 
fremtidige tilhørsforhold efter DLF’s kongres efteråret 2016.  Vel og 
mærket en løsning, der sikrer, at vi ikke står i samme situation som 
efter OK13. En frigørelse fra DLF kræver en række vedtægtsændringer 
forelagt på DLF’s kongres.  
 
Årsmødet i København – oktober 2014 
Generalforsamlingen 2014 pålagde bestyrelsen at planlægge turen til 
Skolelederforeningens Årsmøde i København. Tak til arrangementscheferne 
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Lone Stig Andersen og Peter Mortensen for tre veltilrettelagte dage, hvor 
foreningen var vært onsdag aften til spisning og rock-musical. 
 
Tak til alle jer medlemmer, der bakker foreningen op, og tak til bestyrelsen, 
der ud over de mange opgaver i skoleledelserne på egen skole også prioriterer 
at arbejde for fællesskabet. 
 
Hermed vil jeg overgive den mundtlige beretning til generalforsamlingen. 
 
 
 
 


