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Formandens beretning 
- 15. marts 2012 
 

Økonomi 
På skoleområdet er den sidste fase af besparelserne i Mulighedskataloget 
effektueret pr 1. august 2011. Skoleåret 2011-2012 er således det første 
år, hvor besparelsen giver fuld gennemslagskraft. Pr 1. januar 2012 er 
skolernes fleksibilitet og råderum ligeledes formindsket, idet økonomien 
omkring bygninger og udearealer er flyttet over til”Ejendomscenteret” 
 
De decentrale muligheder for at fortage investeringer eller spare op er 
desværre nu også indskrænket fra +/-10% til +/-5%.  
 
Disse tiltag giver efter foreningens mening i fremtiden færre muligheder 
for at foretage langsigtede investeringer, der i den sidste ende ville have 
givet kommunen en bedre udnyttelse af ressourcerne. 
 
Der er bogstavelig talt blevet markant længere mellem lærere og 
pædagoger på den enkelte skole. Der undervises mange steder efter 
folkeskolelovens minimumstimetal. Holddelingstimer og 
specialundervisningstimer ligger på et absolut minimum – på nogle 
skoler uacceptabelt lavt. 
 
Skolelederforeningen kan være endog meget bekymret for, at den 
mangelfulde ressource til folkeskolen i Silkeborg betyder, at gode 
læseresultater, gode resultater efter folkeskolens afgangsprøve, gode 
resultater på specialundervisningsområdet mv. ikke holder i fremtiden. 
Det må som minimum være målet, at alle kommunens børn mindst kan 
undervises efter folkeskolelovens vejledende timetal, samt at der kan 
tildeles holddelingstimer, så både dygtige elever og elever der skal have 
ekstra hjælp får de rigtige udfordringer i løbet af skoledagen. 
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Skoler, der har haft svært ved at få skoleåret 2011-2012 til at hænge 
sammen, har dog fået tilført en smule ilt, idet der pr 1. januar er 
foretaget korrigerende handlinger, så der er overført 6 mil. til skolerne. 
 
Skolelederforeningen må endvidere konstatere, at der hele vejen rundt 
på skolerne er trådt hårdt på bremsen for at være sikre på, at den 
enkelte skole har kunnet efterleve sparekravene. Det betyder, at vi i 
Midtjyllands Avis 9. marts kunne læse at ”Folkeskolerne har overskud på 
39 millioner kroner”. 
 
Det er desværre et rigtig træls budskab at sende ud til læsere, som 
måske kun læser overskrifter. Reelt har undervisningsdelen brugt 99% 
af deres budgetter. Og som skoleafdeling ligger vi altså samlet under de 
+5% af det samlede budget på 900 mil. kr. 
 
Det er Skolelederforeningens opfattelse, at en strammere styring kan 
blive meget svær at efterleve. Vi forventer ligeledes, at skoleledelserne 
inddrages i dialog med skolechefen omkring anvendelsen af det 
økonomiske råderum. 
  
Ny løn 
Forhåndsaftalen for skoleledere 
En tidligere beslutning om at forhandlingsparterne skolechefen og den 
lokale Skolelederforening i løbet efteråret 2011 skulle gå forhåndsaftalen 
for skoleledere efter i sømmene er afsluttet. 
 
De centrale forhandlinger blev afsluttet foråret 2011 og gav minimale 
lønforbedringer, da lønudviklingen på det offentlige område har 
overhalet det private område. Ledere på løntrin 46 har pr. 1. januar 
2012 fået en mindre stigning. 
 
Denne vinters forhandlinger på store overenskomstområder har ligeledes 
også vist en generel stor løntilbageholdenhed.  
 
Vi må da også konstatere, at det lokalt har været meget svære 
forhandlinger, idet skolechefen gennem hele forhandlingen har fastholdt 
en meget lav beløbsramme til forhandling. Det har været svært at blive 
enige om beløbsrammen. Der har været kommunale lønudgifter ved 
strukturændringer på Hvinningdalskolen, Funder og Kragelund Skoler og 
nedlæggelse af Ulvedalskolen. 
Beløbsrammen er derfor endt på ca. 127.000kr+udgifterne ved 
strukturændringer – 106.000kr. 
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Skolelederforeningen har forhandlet med følgende prioritering: 

1. Hæve lønnen for skoleledere i gruppe 1 i forhåndsaftalen. 
2. Ændre intervallerne for fuldtidsansatte i forhåndsaftalen i 

nedadgående retning – evt. ekstra gruppe 5. 
3. Generel lønstigning til alle pga. pålagte opgaver. 
4. Engangsbeløb på 4000 kr frafalder ved strukturændringer, men 

forhandles konkret. 
 
Udover nedenstående aftale har følgende temaer været diskuteret under 
forhandlingerne: 

- Bedre vilkår ved efteruddannelse. Tid til personen, der er på 
efteruddannelse/tid til teamet, der sidder ”tilbage” med 
arbejdsopgaverne. 

- Ekstra gruppe – Gruppe 5 - i forhåndsaftale for meget store skoler 
med fuldtidsansatte over 75 personer 

- Skoleledere på løntrin 52. 
 
Aftalen er endt med følgende ændringer: 
Gruppe 1: 
Grundlønsindplacering på løntrin 46 har fået et årligt tillæg på kr. 2000 
fra 1.1.2012, jfr. overenskomstforhandlingerne. 
Gruppe 1 ydes der ud over et varigt årligt pensionsgivende tillæg på kr. 
5000 (31.3.2000 niveau) fra april 2012. 
 
Voel Skole får yderligere engangsbeløbet på kr. 4000, jf. forhåndsaftalen 
(første år et antal fuldtidsstillinger, der medfører en højere indplacering). 
Aftalen omfatter ikke Gjern Skole, da skolelederen er aflønnet højere end 
forhåndsaftalen. 
Ulvedalskolen er forhandlet særskilt. 
 
Gruppe 2, 3 og 4: 
Ydes et engangsbeløb på kr. 5.000 
Aftalen omfatter ikke Sejs Skole og Kjellerup Skole, da skolelederen er 
aflønnet højere end forhåndsaftalen. 
Hvinningdalskolen og Funder og Kragelund Skoler er forhandlet særskilt, 
men følger forhåndsaftalens personaleinddeling. 
 
Gruppe 4 omfatter skoler med 75 eller flere normerede fuldtidsstillinger 
pr. 1.9. Gældende fra 1. april 2012. Det er en nedsættelse fra 80 
fuldtidsstillinger. 
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Skolechefen har desværre anvendt Forhåndsaftalens passus om at 
ændre lønninger i nedadgående retning ved strukturændringer. 
 
Skolelederforeningen har taget afstand fra dette. 
 
Aftalen træder i kraft pr 1. april 2012. 
 
Det er aftalt, at genforhandle forhåndsaftalen ultimo november 2012. 
Bestyrelsen for Skolelederforeningen vil derfor indkalde til et 
medlemsmøde oktober/november for at opsætte prioriteringer for en ny 
forhandlingsrunde. 
 
Strukturændringer 
I det forløbne år har strukturændringer på det specialpædagogiske 
område fyldt rigtig meget. En politisk beslutning om at centralisere 
området har krævet meget mødevirksomhed og er givet ikke faldet ud til 
alle medlemmers tilfredshed. Det har været en utrolig svær proces, hvor 
nogen havde udsigt til at miste og andre til at kunne konsolidere sig 
både pædagogisk og økonomisk. 
  
Nedlæggelse af Ulvedalskolen 
Efter en mildest talt uheldig plan for eller mangel på samme ved 
personaleændringer ved nedlæggelse af Ulvedalskolen har den lokale 
skolelederforening været i dialog med skolechefen om udarbejdelse af 
principper og procedurer på nedenstående områder: 

 Principper og procedure ved ansættelse af ledere i Silkeborg 
Kommune 

 Principper ved skolestrukturændringer og skolenedlæggelser for 
skoleledere og mellemledere. 

Det vil forhåbentlig i fremtiden være med til at skabe gennemsigtighed 
og tryghed for den enkelte leder. 
 
Specialundervisningens generelle område 
Den lokale Skolelederforening har ikke været involveret i 
arbejdsgruppen, som til skolechefen har udarbejdet en indstilling til 
dannelse af partnerskabet på specialundervisningens generelle område 
mellem Thorning Skole, Sølystskolen og Dybkær Specialskole.  
 
Specialundervisningens specifikke område 
Vi har derimod været involveret i den sidste del af arbejdsgruppens 
arbejde på specialundervisningens specifikke område. At udmønte den 
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politiske beslutning har været en stor udfordring. Det har specielt været 
ledelsesforholdene i forbindelse med etablering af satellitklasser, der har 
skabt udfordringer. I den politiske beslutning hedder det: 
 
”Der etableres satellitklasser på distriktsskoler i den udstrækning, det giver 
mening. Hensigten med at etablere satellitklasser er at tilbyde elever 
undervisning i specialklasser tættere ved deres hjemmemiljø. Som en 
sidegevinst spredes den specialpædagogiske viden, man har på 
inklusionscentrene, ud på flere distriktsskoler. Det primære personale, der 
underviser i satellitklasser, er ledelsesmæssigt tilknyttet inklusionscentrets 
ledelse, men med et udstrakt samarbejde med den distriktsskole, som 
satellitklassen er placeret på. Etableringen af satellitklasser sker i en dialog 
med de distriktsskoler, det måtte dreje sig om. Den ledelsesmæssige 
konstruktion skal evalueres løbende med en samlet evaluering efter et år.” 
(Citat fra bilag A vedr. den politiske beslutning af 04.01.2011) 
 
Dilemmaet i at lede satellitklasser som beskrevet ovenstående er:  

1) at satellitklassens personale er tilknyttet Inklusionscentret 
og som sådan ledes af Inklusionscentrets leder, mens 
personalets dagligdag er på en distriktsskole med en anden 
ledelse. Satellitklassens personale vil i særlige situationer have 
brug for umiddelbar ledelsesopbakning, især hvis/når en 
elevkonflikt udvikler sig.  
2) Satellitklassens elever skal, i den udstrækning det giver 
mening, integreres i distriktsskolens dagligdag og 
undervisning. Denne integration kan kun ske sammen med 
distriktsskolens ledelse. 
 

Der er efter Skolelederforeningens opfattelse en indbygget modsigelse i 
at effektuere den politiske beslutning. Vi vil følge de ledelsesmæssige 
udfordringer på de skoler, hvor der etableres satellitklasser og fastholde, 
at der bliver foretaget evalueringer, der fremtidigt kan justere og 
tilpasse den bedste ledelsesstruktur på området. 
 
Fremtidige strukturændringer 
Anders Balle har i foreningsbladet Plenum – januar 2011 klart meldt ud, 
”at alle stillinger i folkeskolen, der vedrører ledelse af undervisning og 
undervisningspersonale, er omfattet af LC-lederoverenskomsten, og at 
det er LC-lederforum, der har aftaleretten for disse stillingers løn- og 
ansættelsesvilkår.” Endvidere ”er det selvfølgelig kommunens ret at 
ansætte den bedst kvalificerede ansøger til lederstillingerne, og hvem 
det er, kan – uanset baggrund – altid diskuteres.” 
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Fremtidens 0-18 års-område er under etablering. 
Det bliver derfor spændende at følge udviklingsarbejdet med 
”Landsbymodellen” ved Gjessø Skole og ”Klyngemodellen” ved 
Buskelundskolen set i ledelsesmæssigt perspektiv. 
 
Næste byrådsperiode vil uden tvivl blive genstand for strukturændringer 
på 0-18 års-området, hvor ændrede enheder for børnehaver og skoler vil 
blive diskuteret både med pædagogisk udgangspunkt og med et 
udgangspunkt omkring ressourceoptimering. 
 
Fokus på afsked 
Hovedforeningen har det sidste år haft fokus på afskedigelser, da der 
over hele landet foretages strukturændringer og dermed afsked eller 
ændrede ansættelsesvilkår. 
 
Men der er også en stigning i antallet af afskedigelser pga., at 
skoleledere ikke har været i stand til at planlægge indenfor de 
økonomiske rammer, der er udstukket af kommunen. Jeg har derfor 
gennem en mail – og gentager min opfordring til at lave en klar aftale 
med skolechefen, hvis det for skoler i Silkeborg Kommune kniber med at 
indpasse økonomien efter budgetrammen +/- 5%. 
 
Hovedforeningen har udarbejdet pjecerne: 
..er du OVERENSKOMSTANSAT og bekymret for at blive AFSKEDIGET 
og 
..er du TJENESTEMAND og bekymret for at blive AFSKEDIGET 
 
Begge pjecer kan læses på Skolelederforeningens hjemmeside. 
 
Personlige henvendelser 
Det sidste års strukturændringer sætter den enkelte leder under øget 
pres. Specielt nedlæggelse af Ulvedalskolen og ændret struktur på det 
specifikke specialpædagogiske område har givet personlige udfordringer 
for nogle af vore medlemmer. 
 
I sådanne processer er det svært at etablere et forløb, så alle kommer 
ud som vindere, men Skolelederforeningen må konstatere, at der på 
trods af fejltrin, har der fra skolechefen side været villighed til at løse 
personlige forhold på god vis. 
 



 

7 
 

Arbejdspresset på det enkelte ledelsesteam er steget. Foreningen har på 
baggrund af dette også haft henvendelser.  
 
Jeg vil opfordre til, at medlemmer som føler sig i klemme på en eller 
anden måde kontakter mig som tillidsmand, og har man ikke den 
fornødne tro på, at jeg kan yde den nødvendige hjælp, vil jeg henvise til 
hovedforeningens konsulenter. Her er man i rigtig gode hænder.  
 
Trivselsundersøgelse 
Silkeborg Kommune afholdt i november 2011 en trivselsundersøgelse 
blandt alle medarbejdere.  Undersøgelsen var desværre ikke konstrueret, 
så det er muligt at fortage et selvstændigt snit for skoleledere et for 
viceskoleledere/afdelingsledere og et for hele skoleledelsen. 
Desuden var spørgsmålene i undersøgelsen fastholdt i generelle 
vendinger og ikke professionsrelateret. 
 
På baggrund af henvendelser fra enkeltpersoner har 
Skolelederforeningen fundet det vigtigt, at skoleledelsernes arbejdsmiljø 
kortlægges, så skolechef og skoleledergruppen kan navigere mod det 
bedste arbejdsmiljø. 
 
BUPL, personaleafdelingen, skolechefen og Skolelederforeningen vil i 
løbet af foråret udarbejde en undersøgelse, som vil forbedre 
ovenstående mangler. En ny undersøgelse vil blive foretaget for 
skoleledelserne inden skolernes sommerferie 2012. 
 
Bestyrelsens begrundelse for at gå ind i arbejdet er helt klart for at give 
skolechefen og skolelederne et værktøj, som kan sikre et godt 
arbejdsmiljø for alle i ledelserne. 
 
Skoleledernes Årsmøde 
- Kosmos, Kaos, Kompetencer  

På generalforsamlingen sidste år blev det besluttet, at der skulle gøres en 
ekstra indsats fra lokalforeningens side, så vi kunne stille et ”større hold” til 
Årsmødet 2012 – det er lykkedes. Der deltager 20-25 personer, som drager af 
sted onsdag eftermiddag. Skolelederforeningen er værter ved en middag 
onsdag aften med efterfølgende forestilling på Folketeateret. Herfra skal lyde 
en tak til Alan, der har været tovholder på arrangementet. 
 
Der skal også lyde tak til Leif Hoven for indsatsen som kasserer for 
Skoleafdelingen.  
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Hermed vil jeg overgive den mundtlige beretning til generalforsamlingen. 
 


