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Formandens beretning 
- 14. marts 2013 
 

Lærer- og ledelsesarbejde i forandring 

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”. Fra 
bestyrelsen har Alan Holmgaard Christensen siddet i projektgruppen og jeg har 
deltaget i styregruppens arbejde. Ydermere tak til Peter Mortensen for 
deltagelsen og arbejdet i projektgruppen. 
 
Vi er gået ind i projektet med inspiration fra Otario i Canada og projekter i 
Singapore, hvor dialog mellem de involverede parter har ført til mærkbare 
positive ændringer af skolesystemer. 
 
Sommeren og efterårets møder gjorde det også klart, at vi ramte plet med 
temaet: ”Lærer- og ledelsesarbejde i forandring” for på samme tidspunkt har 
regeringen tilsyneladende arbejdet på sit reformforslag til fornyelse af 
folkeskoleloven og KL på sine tanker omkring forhandlingsforløbet omkring OK-
13. 
 
Undervisningsminister Christine Antorini har også i samme periode lanceret Ny 
Nordisk Skole. Naive sjæle havde måske forventet, at Ny Nordisk Skole skulle 
være en ”dialogisk vugge” for nye tanker, som kunne danne baggrund for 
ændringer i en fornyet Folkeskolelov. Men det er tilsyneladende udvikling for 
de deltagende skolers skyld, og ikke så meget for den overordnede helhed -
Folkeskoleloven? 
 
Er vi blevet overhalet indenom af stat og KL? 
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Svaret kan næppe gives i dag, men jeg håber vitterlig, at den dialog, der er 
igangsat på de skoler, som vælger at arbejde med temaet ”Lærer- 
ledelsesarbejde i forandring” giver god mening og udvikling for skolen. Jeg 
ved, at der er skoler, som har gjort sig nogle spændende pædagogiske og 
organiseringsmæssige tanker, der vil udfordre A-08. Lad os fastholde den 
kvalitetsdagsorden, som vi fælles har sat. Vi er i styregruppen ved at gøre 
tanker om, hvordan vi får igangsat projekter, som fokuserer på 
ledelsesarbejdet i forandring. 
 
Men vi må erkende, at vinterens massive pres fra stat og KL mod Folkeskole 
og medarbejdere har givet en løsning med dialogen i centrum meget svære 
vilkår – og dd. er vi vel alle meget spændte på, med hvilket indhold og 
hvordan skoleåret 2014-2015 skal organiseres. 
 
0-18 årsområdet: Buskelundskolen og Gjessø Skole 
Der er igangsat to kommunale udviklingsarbejder omkring 0-18 års 
området. Skolelederforeningen følger med spænding udviklingsarbejdet 
med ”Landsbymodellen” ved Gjessø Skole og ”Klyngemodellen” ved 
Buskelundskolen. Forsøgsperioden udløber med udgangen 2013, og vi 
venter med spænding afrapporteringen og dens konklusioner. 
 
I ledelsesmæssigt perspektiv er det vigtigt for Skolelederforeningen at 
følge, hvordan organisationsdiagram, ledelsesansvar, ledelsesroller og 
bestyrelsesansvar beskrives i de to modeller, da de efterfølgende 
sandsynligvis vil blive anvendt som grundlag for den fremtidige 
ledelsesmæssige opbygning og struktur andre steder i kommunen. 
 
Trivselsundersøgelse – arbejdsmiljøet i ledelserne på 
skolerne 
Der er i 2012 lavet en Psykisk APV for skoleledere på baggrund af en 
spørgeskemaundersøgelse. 
 
I kategorierne: Krav i arbejdet, Ansvar, Samarbejdet med nærmeste 
leder og Information må vi konstatere, at der givet udtryk for en 
spændvidde fra tilfredshed til stor tilfredshed indenfor det enkelte 
område. 
 
På besvarelserne tyder det ligeledes på, at der er manglende enighed 
omkring strategiske initiativer fra politikere og direktion. Der er næppe 
tvivl om, at de senere års beslutninger omkring centralisering i Fælles 
Ejendomsdrift, Rengøringsenheden og It-afdeling har betydning for 
svarene. 
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Det er endvidere uacceptabelt, at 3 skoleledere ifølge undersøgelsen 
indenfor det sidste år er blevet udsat for trusler om vold. I den 
forbindelse vil bestyrelsen opfordre til, at man omgående søger hjælp 
hos skolechefen og personaleafdelingen. Bestyrelsen og 
Skolelederforeningens konsulenter kan ligeledes stå til rådighed i 
situationer, hvor jobbet har presset den enkelte ud, hvor det kan være 
svært at bevare overblikket. Jeg har flere gange talt med kolleger, som 
har behov for at få snakket om: ”Jamen, er det mig, der er forkert på 
den?” Vi hverken kan eller skal stå alene med disse sager. 
 
Der har ligeledes været lavet en spørgeskemaundersøgelse for 
mellemledere. Vi må desværre konstatere, at tekniske problemer og en 
lav besvarelsesprocent ikke gør det muligt at anvende undersøgelserne 
for skolelederne eller for skolechefen. 
 
Det er rigtig uheldigt, og vi vil opfordre til, at trivslen i det enkelte 
ledelsesteam sættes på dagsordenen ude på skolerne. 
 
Generelt har vi i det forløbne år oplevet et stigende pres mod både 
skolelederen og skoleledelserne. Presset opleves i stigende grad fra 
børn, forældre og medarbejdere. 
 
Skoleafdelingen har endvidere specifikt iværksat interview undersøgelser 
omkring arbejdsmiljøet på to skoler i kommunen. I de fremkomne 
rapporter, har det fremgået, at medarbejdere kunne besvare spørgsmål 
og komme med udsagn anonymt - undtagen tillidsmand og 
arbejdsmiljørepræsentant. Vi erkender, at der er et asymmetrisk forhold 
mellem medarbejder og leder, men Skolelederforeningen tager kraftigt 
afstand fra den anvendte metode ved arbejdsmiljøundersøgelser, der 
danner baggrund for en leders videre skæbne.  
 
Medlemsmøde 1. november 2012 i Ans 
Forhåndsaftalen for skoleledere contra ”enkeltopgave aflønning” blev 
diskuteret. 
 
De fremmødte anbefalede, at bestyrelsen fortsat arbejder for at 
fastholde forhåndsaftalen for skoleledere. Dog er der et ønske om, at 
skabe et trin i forhåndsaftalen, som tilgodeser skoleledere med mange 
ansatte. 
 
Overenskomstkravene til OK-13 blev gennemgået på medlemsmødet.  
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15. februar 2013 indgik de kommunalt ansatte overenskomstforlig med 
KL. Denne del af overenskomsten træder dog først i kraft, når alt er 
forhandlet på plads – også lærernes tjenestetid. 
 

Forliget opererer inden for en ramme på 2,16 % de kommende 2 år. 
Heraf udgør de 1,91 % generelle lønstigninger – forudsat altså, at 
reguleringsordningen udmøntes som forventet. Derudover indeholder 
forliget bl.a. 0,25 % til organisationsforhandlinger og mulighed for 
delpension. 

"Overenskomstfornyelsen bærer præg af den økonomisk krise, og med 
de nuværende prisstigninger er det næppe nok til at sikre reallønnen. Til 
gengæld kom arbejdsgiverne ikke igennem med forringelser i form af at 
afskaffe valgfriheden for 6. ferieuge og indskrænkninger i TR-
beskyttelsen, så alt i alt er det tilfredsstillende", siger 
Skolelederforeningens formand Anders Balle. 

Der er en række delelementer i forliget, bl.a. giver aftalen mulighed for 
delpension, så kommunalt ansatte som 60-årige kan gå ned i arbejdstid 
og få suppleret lønnen med pensionsudbetaling.” 

 
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. 
 
Som tidligere nævnt er en god teamledelse 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. 
 
Skolechefen har bebudet, at der fremtidig vil blive ansat skoleledere 
efter en kontraktansættelse. Skolelederforeningen har anbefalet 
skolechefen, at en skoleleder ansættes som tjenestemænd. 
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Seniorordninger 
På opfordring fra medlemmer er bestyrelsen i gang med at se på 
forskellige seniorordninger. 
 
Inden for perioden 2-4 år vil der sandsynligvis være 15 ledelsesstillinger 
ledige i Silkeborg Kommune og 5-8 år yderlig 10-15 ledige 
ledelsesstillinger. 
 
Det kan derfor blive en udfordring at rekruttere nye ledere samt en 
mulighed at lave seniorordninger. 
 
KL har udarbejdet en vejledning: ”Rammeaftale om seniorpolitik” 
Rammeaftalen arbejder med 3 typer af seniorordninger: seniorstillinger, 
generationsskifteordninger og fratrædelsesordninger. Bestyrelsen har 
haft indledende drøftelser med skolechefen og går i forhandlinger om 
generelle ordninger i løbet af foråret. 
 
Bestyrelsen kan dog anbefale, at det enkelte medlem kontakter vores 
konsulenter samt læser vejledningen, hvis man ønsker at etablere en 
senioraftale. 
 
Hermed vil jeg overgive den mundtlige beretning til generalforsamlingen. 
 


