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- Silkeborg Kommune 

 
Formandens beretning 
- 20. marts 2014 
 

På sidste års generalforsamling i marts havde vi næppe forestillet os den 
turbulente periode, som folkeskolen har gennemlevet det sidste år. KL 
tog det skrappe middel i brug, nemlig at lock-oute lærerne. Vi oplevede 
en uværdig forhandling med manglende dialog mellem DLF og KL. Det 
hele endte som bekendt med et lovindgreb fra regeringen. 
 
Det har efterfølgende givet stor aktivitet på mange niveauer. Under lock-
outen var der blandt landets formænd bred enighed om, at udtalelser 
skulle udsendes fra centralt hold af formand Anders Balle og 
næstformand Claus Hjortdal. Set i bakspejlet tror vi stadigt, at det var 
den klogeste strategi. 
  
Lokalt har det været væsentligt ikke at få gravet grøfterne dybere 
mellem medarbejdere og ledelse end højst nødvendigt. Der har af gode 
grunde efterfølgende været et stort mentalhygiejnisk arbejde i forhold til 
en medarbejdergruppe, som følte sig totalt kørt over. Under konflikten 
var der kontakter mellem lærerkredsens formand og formanden for 
Silkeborg Skolelederforening navnlig med henblik på lærernes 
tilbagevenden på arbejdspladsen. 
 
Folkeskolereformen 
Aftaleteksten mellem de politiske partier bag skolereformen er i løbet af 
vinteren blevet til lovgivning. Vi har fået en reform og en ramme for 
lærerarbejdstid, der på flere punkter vil ændre fremtidens folkeskole. 
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Det er en reform, som peger på øget faglighed, der skal nås gennem en 
længere og mere varieret skoledag. Samtidig går vi fra undervisnings 
mål til læringsmål, fra styring på tid til styring på opgave og et styrket 
teamsamarbejde, hvor pædagogik og refleksion over praksis skal være 
omdrejningspunktet. Som ledelsesteam kommer vi under pres i forhold 
til den enkelte skoles resultater. Udover de overordnede tre 
målsætninger er der opstillet en række kvantitative mål, hvor den 
enkelte skole vil blive ”målt og vejet”. Det kalder på god ledelse. 
 
Reformen sætter af samme grund fokus på ledelse. Fremtiden kræver 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. 
 
Bestyrelsens stemme kommer bl.a. fremtidigt gennem samarbejdet 
omkring ”Lærer- og ledelsesarbejde i forandring” 
 
Lærer- og ledelsesarbejde i forandring 
Tilbage i foråret 2012 besluttede Børne-UngeUdvalget, at Silkeborg 
Kommune ikke skulle deltage i det kommunale partnerskab med andre 
kommuner om effektiv brug af lærernes arbejdstid. Man lavede derfor en 
beslutning, hvori det hedder: ”Børne- og Ungeudvalget ønsker, at 
skolechefen undersøger muligheden for udviklingen af lærernes 
professionelle tilgang til lærerarbejdet i dialog med relevante parter.” 
 
Det blev starten på samarbejdet mellem skoleafdelingen, DLF og 
Skolelederforeningen omkring ”Lærer- og ledelsesarbejde i forandring”. I 
maj måned 2013 fremlagde fem skoler for styregruppen deres 
udviklingsprojekter under overskriften ”Lærer- ledelsesarbejde i 
forandring”. Det skete blot godt en måned efter afslutningen på lock-
outen af lærerne. Godt gået af Sorring Skole, Vinderslev Skole, Thorning 
Skole, Frisholm Skole og Balleskolen. 
 
Vores oprindelige plan fra 2012 om at lave skoleudvikling og samtidig 
udfordre OK 08 er i nogen grad blevet overhalet indenom af et 
regeringsindgreb med efterfølgende beslutning om lov 409 og i lyntempo 
gennemførelse af en skolereform. Vi håber, at de skoler der allerede var 
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i gang i foråret har fået et godt afsæt til implementering af 
skolereformen. 
 
Referencegruppens overordnede samarbejde mellem DLF, KL, 
skoleafdelingen og Skolelederforeningen med repræsentater fra 
hovedforeningerne har efter lock-outen ligget stille – alle parter har 
skullet på afstand af forårets oplevelser omkring lock-outen. Gruppen 
har efter jul været samlet for at fokusere på det videre forløb omkring 
ledelsesdelen af ”Lærer- ledelsesarbejde i forandring”. 
 
Ledelsesdelen: 
Tre forskere fra Alexandra Instituttet og VIA University College har i 
løbet af 2013 ”skygget” 6 skoleledere i to dage og lavet en mundtlig 
interview-undersøgelse af samtlige skoleledere i kommunen. Målet har 
været, at udarbejde en beskrivelse af: Skoleledelse i Silkeborg 
Kommune. Undersøgelsens konklusioner og anbefalinger skal bl.a. være 
med til at danne baggrund for et nyt ledelsesgrundlag, rolleafklaring og 
kompetencer for hhv. skoleledere og mellemledere. Hele 
kompetenceudviklingen af skoleledelser vil ligeledes blive hæftet 
sammen med det nye ledelsesgrundlag. 
 
I bestyrelsen er vi spændte på, om der kommer yderligere signaler om 
en ændret ledelsesstruktur på skoleområdet. Vi er desuden også optaget 
af hvilke ledelsesopgaver, der fremtidigt forventes løst på skolerne. 
Hænger skolernes ledelsestid sammen med de ændrede og flere 
opgaver, som lander på vore skriveborde? Vi mener ikke, at der 
fremtidigt er den rette sammenhæng mellem opgavemængde og 
ledelsestid.  Implementeringen af skolereformen i løbet af de næste 3-5 
år bliver en kæmpe ledelsesmæssig opgave, som kræver den 
nødvendige ledelsestid og støtte fra skolechefen. Vi har aftalt med 
skolechefen, at vi i løbet af det kommende halvår ser på skolernes 
samlede ledelsestid. 
 
Lærerdelen 
Vi havde den opfattelse, at skolechefen ville søge at lave en 3 parts 
aftale mellem den lokale lærerkreds, skolechefen og Silkeborg 
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Skolelederforening, der kunne eliminere de mest uheldige konsekvenser 
af Lov 409.  
 
Formanden for Silkeborg Skolelederforening måtte efter det første møde 
i forhandlingsrækken konstatere, at der ikke kunne skabes enighed om 
at lave en aftale, hvor den lokale lærerkreds, skolechefen og formanden 
for Silkeborg Skolelederforening var samlet underskrivere. 
 
Det blev som bekendt til ”Silkeborgaftalen – en rammeaftale”, som blev 
præsenteret i Arena Midt i Kjellerup den 16. januar for alle 
medarbejdere. Aftalen er indgået mellem den lokale lærerkreds og 
skolechefen. 
 
Der er specielt to områder i Silkeborgaftalen, som vi er bekymrede for at 
skulle udmønte. Det bliver for det første svært, at planlægge 
undervisning og mødeaktivitet inden for 35 timer - specielt for 
overbygningsskoler. Vi ser desuden med bekymring på, at der er aftalt 
en 7 timers pulje til fælles- og individuel forberedelse og 
teamsamarbejde. Puljetænkningen giver ikke den nødvendige fleksibilitet 
og råderum for ledelserne. 
 
Vi glæder os over, at der igangsættes en evaluering af aftalens 
brugbarhed i forhold til forårets planlægning allerede i september og 
evaluering af aftalens anvendelse i dagligdagen i november. Begge dele 
med henblik på justeringer eller opsigelse af aftalen. 
 
Løn 
I foråret 2013 indledte vi en række forhandlingsmøder med skolechefen 
og repræsentanter fra Organisation og Personale omkring 
forhåndsaftalen for skoleledere. Vi ser med tilfredshed, at skolechefen 
anerkender, at kompleksitet og ansvar er stort på skoler med bl.a. 
inklusionscentre og mere ned 95 medarbejdere. Det betyder, at 
forhåndsaftalen for skoleledere er udvidet fra 4 grupper til 5 grupper. 
Forhåndsaftalen for skoleledere udmøntes herefter pr 1. april 2013 på 
følgende vis: 
 
Forhåndsaftale for skoleledere 
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Skolelederforeningen og Silkeborg Kommune har aftalt ny forhåndsaftale 
for tjenestemandsansatte skoleledere gældende fra 1. april 2013. 
 
Forhåndsaftalen omfatter ikke skoleledere ansat på kontrakt. 
 
Forhåndsaftalen for kommunale tjenestemænd og tjenestemænd i den 
lukkede gruppe: 
Gruppe 5: Løntrin 51 + 54.000 (ny gruppe fra 95 fuldtidsstillinger) 
Gruppe 4: Løntrin 51 + 44.000 (75 – 94,99 fuldtidsstillinger. Ingen 
lønændring) 
Gruppe 3: Løntrin 51 + 25.000 (+ kr. 7.000) 
Gruppe 2: Løntrin 50 + 40.000 (+ kr. 6.000) 
Gruppe 1: Løntrin 50 + 19.000 (+ kr. 2.000) 
 
De skoleledere, der er aflønnet højere end gruppen, får ingen 
lønstigning. 
 
Der har ikke været tale om store lønstigninger, men en åbning for 
skoleledere med mange ansatte, har for bestyrelsen været et vigtigt 
omdrejningspunkt. 
 
Kontraktansættelse af skoleledere 
Skolechefen har besluttet, at ansætte skoleledere på kontrakt med den 
begrundelse at skabe større fleksibilitet. Det betyder, at der i løbet af det 
sidste år er ansat skoleledere på kontrakt på Balleskolen, Voel Skole og 
Resenbro Skole. Kontrakten tager udgangspunkt i forhåndsaftalen + 15 
% lønkompensation i forhold til en tjenestemandsansættelse. 
 
I dette forår er der opslået skolelederstillinger på Langsøskolen, 
Hvinningdalskolen og på Bryrup Skole. Det har ikke været muligt, at 
blive enig med skolechefen omkring opslagslønnen på disse 
kontraktansættelser. Der er ikke i stillingsopslagene taget udgangspunkt 
i forhåndsaftalen + 15 %, men lønkompensationen på 15 % gives med 
udgangspunkt i en lavere opslagsløn. 
 
Vi har foretaget indsigelse mod lønfastsættelsen på de tre sidste skoler, 
da vi finder det uacceptabelt, at Silkeborg Kommune ikke vil overholde 
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intensionerne omkring kontraktansættelse. Ifølge overenskomstens § 4 
omkring fastsættelse af grundløn, er vi helt klart af den opfattelse, at det 
er den hidtidige løn, der er udgangspunktet for kontraktansættelse med 
mindre arbejds- og ansvarsområde er ændret væsentligt. OG det er de 
ikke! Ifølge hovedforeningen er en tjenestemandsstilling i forhold til en 
kontraktansættelse ikke dyrere for kommunen, så derfor er kommunen i 
færd med at foretage en ren besparelse. Selv med en opsigelse af 
forhåndsaftalen gælder overenskomstens regler fortsat. 
 
Skolelederforeningen anbefaler skolechefen, at skoleledere ansættes 
som tjenestemænd. Alderssammensætningen blandt kommunens 
skoleledere indikerer ligeledes, at der i løbet af en 5 års periode vil opstå 
flere vakante stillinger, så den ønskede fleksibilitet vil automatisk opstå. 
 
 
Konstitueringer 

”Det er med stor bekymring, at vi i bestyrelsen har måttet konstatere, at 
skolechefen igen i år har hentet ledelseskraft ud af skolers ledelsesteams 
for at flytte ledere til konstitueringer. Opgaver og stigende kompleksitet 
bevirker, at en skoles evne til at løse opgaverne kræver, at alle 
ledelsesteams er intakte og med fuld ledelseskraft. 
 
Arbejdsmiljøet og arbejdsglæden forsvinder, hvis ledelsesteamet hele 
tiden er på overarbejde, fordi der mangler ledelseskraft pga. midlertidige 
flytninger. 
 
Teamledelse er en af forudsætningerne for, at vi kan løse vores opgaver 
på skolerne. Vi finder det uhensigtsmæssigt med de sidste par års 
mange konstitueringer og anbefaler, at der ved stillingsledighed 
omgående iværksættes et ansættelsesforløb på skoler med vakante 
stillinger.” 
 
Ovenstående er hentet fra formandens beretning 2013. I bestyrelsen er 
det ikke med mindre bekymring, at vi i det forløbne år, ligeledes har 
oplevet et massivt pres mod ledelserne, fordi der trækkes ledelseskraft 
ud af skoler til dækning af ledelsesopgaver på andre skoler. I det 
forløbne år har skolechefen villet dække ledige skolelederstillinger på 
Resenbro Skole, Langsøskolen og Bryrup Skole. Det har betydet at Ans 
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Skole, Hvinningdalskolen og Kjellerup Skole i længere perioder har 
måttet løse opgaverne med formindsket ledelseskraft. 
 
Vi må stadig appellere til og anbefale, at der ved stillingsledighed 
omgående iværksættes et ansættelsesforløb – også selvom vi gerne 
agerer som et fælles skolevæsen. 
 

Skoleledernes fremtidige tilhørsforhold 
Konflikten omkring OK 13 har udfordret Skolelederforeningens ståsted. 
Allerede på repræsentantskabsmødet i 2012 blev det besluttet at arbejde 
for en frigørelse fra DLF. Det er fulgt op af en beslutning på det 
ekstraordinære repræsentantskabsmøde i 2013 efter konflikten. Her blev 
det besluttet at lægge yderligere tryk på at forfølge mulighederne for en 
organisering alene for ledere. Det skal ske gennem forhandling, og på en 
måde så skolelederne fastholder aftale- og forhandlingsretten. 
 
Der har det sidste halvår været nedsat en analyse og udviklingsgruppe, 
som har til opgave at komme med anbefalinger til hovedbestyrelsen. 
 
Hermed vil jeg overgive den mundtlige beretning til generalforsamlingen. 


