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MÅNEDENS TWEET
@lars_aaberg1: Elsker ferie, hvor jeg 
kan rejse, opleve skønne fremmede 
steder, spise usundt, drikke lidt for 

meget vin og sove længe – men 
også i den grad at komme tilbage til 
hverdagen, omgivet af skønne børn 

og dygtige kollegaer #skolelederorg 
#Sommer2018 #Sommerferien
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Hun ville under ingen omstændigheder være 
selvstændig, men endte alligevel med at skabe  
et af Danmarks mest succesfulde rengørings
selskaber. Spørger man Birgit Aaby, behøver  
det ikke være så kompliceret at være en god  
leder. Så længe man grundlæggende husker  
at behandle andre, som man selv ønsker det.
s. 10
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Laver I meningsfuld bevægelse i undervisningen? Det 
interaktive læringsmiddel Hopspots gør det let og 

sjovt at komme i gang! Med Hopspots kan man 
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S. 06: Første valg. Både folke
skolen og folkemødet har betydning 
for sammenhængskraften i vores  
lille Danmark!

S. 10: Vokseværk. Med knofedt 
og hårdt arbejde har Birgit Aaby byg
get en millionforretning op fra bunden 

S. 20: Ny reform? Ledelseskom
missionens anbefalinger om at styrke 
den offentlige ledelse er klar – og …

S. 24: En investering. Hvad  
har to års intensiv ledelsesudvikling 
betydet for skolelederne i Odense? 

S. 30: OK’18. Kom i hus uden 
sværdslag. Lønnen er sikret, læs hvad 
det ellers betyder i de næste tre år 

S. 40: Åben skole. Et samarbejde 
mellem Aarhus Teater og lokale fol
keskoler har givet et godt fagligt og 
socialt udbytte  

S. 44: Man-machine. Selv
lærende, adaptiv teknologi er ved  
at sprede sig og måske overhale 
men neskene …

S. 50: Diplom. Foreningen har 
været fødselshjælper for en ny vide
reuddannelse, målrettet skoleledere

S. 54: Årsmøde. Der er takeoff  
1.2. november, kom med og mød alle 
de andre, hent app: SKLmøde18

S. 48: Hverdagsledelse. 

S. 52: Klumme. 

S. 57: Har fået nyt job. 

S. 58: Anmeldelser.

s. 24 s. 40

S. 34
Intelligente
maskiner keder
sig aldrig

OTTO DICKMEISS

s. 44
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Trivsel for de fleste eller 
klassetrivsel for alle?

Ring på 7199 0862 og lad os hjælpe dig med råd  
og vejledning, så du kan sikre klassetrivsel for alle. 

Med Klassetrivsel.dk kan du sikre dig og dine ansatte fuldt overblik over hvert enkelt barns trivsel på din skole  
- med visuelt overskuelige sociogrammer der giver jer den nødvendige indsigt til at handle.

Klassetrivsel.dk • 1 og samme værktøj til alle skolens faggrupper
• Kick-start trivselsarbejdet i alle klasser, og brug Klassetrivsel.dk til at understøtte skolens praksis og fælles forståelse 

i skole/hjem-samarbejdet, AKT/trivselsarbejdet, teamsamarbejdet mellem lærere og pædagoger, i ledelsesoverblikket og 
samarbejdet med skolepsykologer 

• Med klassetrivsel.dk får alle fagpersoner i alle funktioner det bedst mulige fundament til at skabe trivsel og gode  
relationer for samtlige elever, deres fællesskaber og undervisningsmiljøet 

• Klassetrivsel.dk og Uddannelsestrivsel.dk er markedets eneste trivselsværktøjer med sociogrammer, der visualiserer 
elevernes relationer i overskuelige klasse- og elevrapporter 

• Gennemprøvet til skolens virkelighed – udviklet af lærere i nært samarbejde med lærere, AKT-vejledere, skolepsykolo-
ger, skoleledere og kommunale skolekonsulenter 

• Klassetrivsel.dk er jeres eget værktøj - I kan frit designe egne undersøgelser og gennemføre dem på selvvalgte  
tidspunkter. Formuler jeres egne eller vælg mellem predefinerede spørgsmål 

• Alle rapporter kan læses og downloades straks eleven har svaret - uanset om det er en skole-, årgangs-, klasse- eller 
elevundersøgelse

skolevisioner.dk

Skolevisioner ApS | Ellemosen 3 | 8680 Ry | 71 99 08 62 |  info@skolevisioner.dk | www.skolevisioner.dk



TID TIL DIALOG  
 Jeg håber, at I alle har haft en god skolestart og er godt i arbejde 

igen efter en fortjent sommerferie. Og jeg håber og tror, at vi får en periode 
med ro på. Lykkeligvis undgik vi den store konflikt ved OK’18, og spørgs
målet om L 409 er også foreløbigt landet i det kommissionsarbejde, der nu 
går i gang. Og at vi får en tid med en ny start og med gode lokale dialoger 
om udviklingen af vores skoler.

Der er nedtælling til folketingsvalget. Også det kan man håbe på giver 
spillerum for os som ledere og professionelle, at der ikke besluttes nye 
større reformer, men at det bliver ved en række statements, der lægger op 
til et genvalg eller et nyvalg. Fx at Venstres finansminister, Kristian Jensen 
endegyldigt har aflyst partiets ambition om nulvækst i den offentlige sek
tor. Eller at Socialdemokratiet på en anden bane har sat sig det politiske 
mål, at flere skal gå folkeskole. Tak i øvrigt for det til begge. 

Efter nogle ganske hårde indkøringsår er skolereformen ved at være 
hverdag i undervisningen og organiseringen af folkeskolens tilbud. Der  
er sket mange ændringer på kort tid, men det giver resultater. Elevernes 
færdig heder og trivsel ligger højt. Vores elever er blandt de bedste i verden 
i problemløsning. De regner godt, har styr på natur/teknologi, de er blandt 
de bedste i verden til IT, de læser godt og taler fremragende engelsk. Også 
de tosprogede er gået markant frem.

Vi kan glæde os over, at folkeskolen fagligt er i front, men også at vi har 
åbnet os mere over for omverden. Vi samarbejder med foreninger og insti
tutioner om fx bevægelse og musik – med lokale virksomheder og firmaer, 
der giver indblik i andre verdener, uddannelse og arbejde. Vi har en folke
skole med dygtige lærere og pædagoger, der arbejder på at give eleverne 
den bedste undervisning og udvikling. Det kan vi også godt tillade os at 
prale lidt over – og det vil vi gøre. 

 For det er ikke nok alene at gøre det godt, vi må synlig
gøre alt det gode på vores egne platforme, på de sociale me
dier og i de lokale medier. Så forældrene ved, hvad deres 
barns skole står for, hvad vi gør, og de mange tilbud, vi har 
til deres børn. Vi må også i dialog, vi skal blive bedre til at 

lytte og selvfølgelig forventningsafstemme. Vi skal ikke 
overkommunikere, men det tager tid, og det er nødven
digt at tage os den tid også, så folkeskolen fortsat er 
langtlangt de flestes førstevalg. 

Apropos dialog: I de næste uger tager næstformand 
Dorte Andreas og jeg sammen med HBmedlemmerne 
rundt i landet på seks regionale dialogmøder. Her vil vi 
gerne drøfte dette og andre aktuelle emner om skolen  
og ledelsen af den – med JER! Så vi håber, at vi ses. 
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Se girafferne!
Mød op til de 
dialogmøder … 
Hør hvorfor?

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen
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HVIS FOLKESKOLEN IKKE FANDTES … SÅ VILLE VI HAVE ENDNU STØRRE SOCIAL ULIGHED. 

SÅDAN LØD ÉT AF BUDDENE PÅ ÅRETS FOLKEMØDE, HVOR VI STILLEDE DET MEGET VIGTIGE 

SPØRGSMÅL: HVORDAN VILLE DANMARK SE UD UDEN EN FOLKESKOLE?

Af Malene Lieberknecht  •  Foto Malene Lieberknecht og Nils Vilsbøl

 Med postkort, bannere og 
planlagte debatter tog Skolelederforenin
gen i år til Folkemødet for sammen med 
de øvrige parter bag initiativet ’Folkesko
len. Vores. Hele livet’ at sætte fokus på, 
hvordan folkeskolen igen kan blive for
ældrenes naturlige førstevalg. 

Det gjorde vi med en debatstafet, hvor 
vi stillede spørgsmålet: Hvad vil det be
tyde for hver enkelt af os og for Dan
mark, hvis folkeskolen ikke fandtes?

Inden mødet havde vi sammen med 
vores samarbejdspartnere lanceret en 
række små videoklip, hvor en borgme
ster, en forælder, en leder af en friskole, 
en virksomhedsleder, en elev og en lege
forsker hver især gav deres bud på vores 
samfund uden en folkeskole.

16 debatter og fokus på skoleledelse
Mange folkemødedeltagere gav sig tid til 
at overvære debatterne – og til at udfylde 
de postkort, vi havde med til Folkemødet, 
hvorpå folkemødedeltagerne kunne give 
deres bud på, hvordan verden ville se ud, 
hvis folkeskolen ikke fandtes: ”… så ville 
jeg ikke have haft en kandidatgrad i øko
nomi,” stod der fx på et af dem.

”Det er glædeligt, at mange havde lyst 
til at debattere folkeskolen med os. Det 
lykkedes at få sat fokus på folkeskolens 
vigtige betydning for sammenhængskraf

ten i samfundet. Blandt andet blev allian
cen ’Flere i Folkeskolen’ indgået, hvor 
fire kommuner København, Aarhus, Aal
borg og Odense samt foreningen Danske 
Skoleelever, sammen vil arbejde for, at 
folkeskolen bliver forældrenes naturlige 
førstevalg, siger Skolelederforeningens 
formand, Claus Hjortdal. 

Foruden debatstafetten deltog både 
Claus Hjortdal og næstformand Dorte 
Andreas i en lang række debatter, hvor 
de tydeligt fik talt skoleledelsens sag.

Folkeskolen leverer, men mangler  
at fortælle det
I den første af vores egne debatter lagde 
vi ud med at spørge, hvordan vi gør fol
keskolen mere attraktiv.

”Forældrene vil have ro, trivsel og fag
lighed. Det kan folkeskolen levere, men 
vi mangler at fortælle det. Vi må i gang 
med en anden historiefortælling. Jeg  
tror på, at vi med stolthed og engage
ment kan løfte folkeskolen,” lød det fra 
Claus Hjortdal.

’Samarbejde’, ’historiefortælling’, 
’kommunikation’ og ’forældreindfly
delse’ var ord, der gik igen i flere af  
dagens debatter.

”Forældre skal kunne komme ind i  
skolens maskinrum, de skal have indfly
delse og se, hvordan skolen fungerer,” 

sagde Hans Præstbro, talsperson i Foræl
dreforeningen ’Brug Folkeskolen’, hvor 
forældre frivilligt arbejder på at tale fol
keskolens sag.

Thomas Gyldal Petersen (S), borgme
ster i Herlev og formand for KL’s Børne 
og Undervisningsudvalg, udtrykte ærg
relse over, at forældre vælger folkeskolen 
fra uden at kende den. Han fremhævede 
et fælles ansvar for at løfte folkeskolen 
derhen, hvor flere vælger den til.

”Folkeskolens legitimitet afhænger af, 
at alle parter fylder deres rolle ud, så  
folkeskolen er så god, at den vælges til,” 
sagde han blandt andet og opfordrede  
til en debat, som bevæger folkeskolen 
fremad.

Vi har et ansvar for at løfte
Hvad ville der ske med fællesskabet i 
Danmark, hvis folkeskolen ikke fandtes, 
spurgte vi også om senere på dagen, hvor 
blandt andre Sarah Gruszow Bærentzen, 
tiltrædende formand for Danske Skole
elever sagde:

”Hvis folkeskolen ikke fandtes, så ville 
vi ikke have et lige så godt Danmark med 
lige muligheder for alle børn.”

Også Mette With Hagensen, formand 
for Skole og Forældre havde et bud på 
Danmark uden en folkeskole: ”Uden fol
keskolen taber vi en generation, som ikke 

LØFT FOLKESKOLEN 
MED STOLTHED 

OG ENGAGEMENT
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kommer til at opleve frihed, folkestyre og 
åndsfrihed. Vi kommer til at mangle det 
lokale samlingspunkt.”

Folkeskole eller folkets skole?
Eksisterer folkeskolen i virkeligheden,  
og er det et problem, hvis den ikke gør? 
Sarah Steinitz Andersen fra AE-Rådet kva
lificerede vores tredje og sidste debat med 
en analyse, der viser, at 1/3 af de blandede 
folkeskoler er forsvundet, og at 1/3 af aka
demikerbørnene går på privatskole.

Det satte gang i en livlig debat, hvor 
Martin Ågerup, direktør i Cepos, mente, 
at folkeskolen ikke er mere folkelig end 
fri og privatskolerne – blandt andet på 
grund af en større forældreinvolvering. 
Han fremhævede også, at folkeskolen er 
underlagt en uhensigtsmæssig styring 
oppe fra. Det hele foregik under #hvisfol
keskolenikkefandtes.

Skolelederforeningen vil fortsat sam
men med partnerskabet bag ’Folkeskolen. 
Vores. Hele livet’ arbejde for, at forældre, 

børn, medarbejdere og politikere ser be
tydningen af folkeskolen som den væsent
ligste institution i vores samfund. Fordi, 
som en folkemødedeltager skrev på et 
postkort: ”Hvis folkeskolen ikke fandtes… 
så ville vi miste den lokale sammenhængs
kraft og mulighed for at bryde den sociale 
arv. Folkeskolen er grundstenen i det dan
ske samfund – det fælles afsæt og den de
mokratiske opdragelse.” 

Malene Lieberknecht er journalist

Hvis vi ikke passer 
på, så knækker 
samfundet over i 
to; dem der har råd 
og dem, der går 
i sekunda-skoler, 
sagde Claus Hjort-
dal blandt andet i 
en af debatterne.

I Danske Skoleelevers telt byggede 
næstformand Dorte Andreas sam-
men med eleverne folkeskolen op i 
Lego. Hvordan ville den ideelle skole 
se ud, hvis man skulle begynde helt 
forfra, lød opgaven.

Jeg er så træt af at høre om den 
nedslidte folkeskole – det billede 
oplever jeg slet ikke, sagde Maria 
Blankensteiner, mor til elev i folke-
skolen og næstforkvinde i Foræl-
dreforeningen Brug Folkeskolen.

Vi tog en stak post-
kort med til Bornholm 
og opfordrede folke-
mødedeltagerne til 
at komme med bud 
på, hvor vi ville være 
uden en folkeskole. 
Det kom der tanke-
vækkende svar på.

Det blev til 16 debatter plus en lang 
række andre fine og gode samtaler om 
skole, uddannelse og ledelse, som op-
stod undervejs. Claus Hjortdal og Dorte 
Andreas tog til Folkemødet med banner 
og et stærkt fokus på skoleledelse.

Hvis vi ikke passer på, ender vi med et A- og et B-
hold, var en af holdningerne blandt folkemødedelta-
gerne, hvor en herre (med mikrofon) med otte børn  
og 20 børnebørn var med til at debattere folkeskolen. 
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NOTER

DIALOG 
Skolelederforeningen afholder igen i år regionale 
dialogmøder – kom og se girafferne!

I de kommende uger tager Skolelederforeningens 
formand Claus Hjortdal og næstformand Dorte  
Andreas sammen med HB rundt i landet for at  
møde de lokale foreninger og medlemmerne.

Ved møderne vil der være oplæg om aktuelle for
hold og politiske indsatser. Og der bliver lagt op  
til debat mellem formandskabet, HBmedlemmer, 
lokale bestyrelser og medlemmerne.

Opfølgning på skolereformen, OK’18, Ledelseskom
missionens anbefalinger, et folketingsvalg på vej, 
Skolelederforeningens værdier og ’Folkeskolen.  
Vores. Hele livet’ er blandt temaerne.

Tidsrammen er kl. 14.3016.30, og møderne finder 
sted følgende steder:

Aalborg: Mandag den 27. august
Gl. Lindholm Skole, Lindholmsvej 65 
9400 Nørresundby

Viborg: Onsdag den 29. august
Hald Ege Skole, Egeskovvej 75
8800 Viborg

Vejen: Torsdag den 30. august
Grønvangskolen, Jacob Gades Alle 16 
6600 Vejen

Ringsted: Mandag den 3. september
Ådalskolen, Eriksvej 4 
4100 Ringsted

Aarhus: Tirsdag den 4. september
Tovshøjskolen, Janesvej 2 
8220 Brabrand

Odense: Onsdag den 5. september
Agedrup Skole, Brolandsvej 16 
5320 Agedrup

København: Mandag den 10. september
Skolen på Strandboulevarden, Strandblv. 47 
2100 København Ø

Alle medlemmer af Skolelederforeningen er  
velkomne!

Tilmelding sker på foreningens hjemmeside 
> Regionale dialogmøder 2018

Et nyt læringsspil ’Trust’ er blevet 
udviklet med henblik på at inspirere 
og træne ledere, så tillid ikke bare  
er et diffust begreb, men et konkret 
aktiv, man kan bruge og udvikle.

Som bekendt binder tillid folk sam
men. Tillid er en forudsætning for en
gagerede medarbejdere og en stærk 
organisation. Og spillet handler om 
en leder, der står over for en række 
udfordringer og dilemmaer, og hvor 
deltagerne kan vælge mellem en 
række forskellige tiltag …

Spillet er digitalt og tilgås fra mobil, 
tablet og pc. Lige nu søger spiludvik
lerne skoleledelser, der vil prøve spil
let gratis af, for at tilpasse det efter 
tilbagemeldingerne  interesseret?

Kontakt: Provice Aps, se
www.provice.dk, tlf. 93 95 31 11

Konflikter 
På Søndervangsskolen i Viby og en 
række andre skoler er man i gang 
med forløbet’ Schools for Peace’, der 
har til formål at uddanne elever til at 
håndtere konflikter konstruktivt. 

Gennem øvelser, diskussioner og re
fleksioner udvikles elevernes person
lige, sociale og kommunikative kom
petencer, og de lærer at tage ansvar 
for egen og fællesskabets trivsel.  

Forløbet ’Schools for Peace’ udbydes 
af ’NonViolence Project Denmark’, 
der på verdensplan har uddannet og 
trænet mere end 8 mio. børn og 
unge i at løse konflikter konstruktivt. 

I Danmark har organisationen siden 
2016 uddannet mere end 600 læ
rere og pædagoger og 5000 elever.

Læs mere om forløbet, der inklude-
rer en workshop for lærere og pæ-
dagoger, undervisningsmateriale, 
evaluering og opfølgningsmøde,  
på www.nonviolencedenmark.com.

TRUST

MÅLFAST
Skolelederforeningen har deltaget i  
to rådgivningsgrupper, som har under
søgt Fælles Mål og fulgt op på, at 
3.000 færdigheds og vidensmål  
fremover bliver vejledende i stedet  
for bindende.

Der er konsensus blandt organisatio
nerne, i regeringen og forligskredsen 
om folkeskolen om at den nye praksis 
implementeres i skoleåret 2019/20.

I forbindelse med implementeringen 
af den nye praksis er der opstillet fem 
pejlemærker:

• Færre bindinger giver øget lokal  
og didaktisk frihed til skoler.

• Vejledningen skal forankres i  
folkeskolens formål.

• Undervisningens tilrettelæggelse  
ud fra folkeskoleloven.

• Faglige mål som central didaktisk 
kategori.

• Styrkelse af den professionelle  
dømmekraft.

Herudover er opstillet særlige pejle
mærker for implementering af Fælles 
Mål på læringsplatformene.

Skolelederforeningen finder det posi
tivt, at der nu lægges op til en styrket 
lokal dialog og gives øget rum til den 
professionelle dømmekraft, men at  
der stadig er angivet en retning. 
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®

Inventar til naturfagslokaler WWW.MMA-AS.DK        
MMA@MMA-AS.DK       
TEL. +45 86 15 11 22       
WWW.STINA.DK *)

*) stina system inventar er et varemærke ejet af mma møbler a/s

REFERENCE: KORNMARKSKOLEN – SKÆVINGE

MMA Møbler har i samarbejde med Hohenloher – Waldner leveret et innova-
tivt lofthængt medieforsyningssystem til skolens science lokale og inventar til 
biologi. Dermed har skolen sikret sig de optimale fysiske rammer for fælles-
prøven i naturfag.
 
MMA Møbler er en danskejet producent med mere end 30 års brancheerfaring.
Vi er specialiseret i inventar og møbler til undervisnings- og børnemiljøer.
 
Du har behovet. Sammen skaber vi løsningen!
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DE SENESTE ÅR HAR BIRGIT AABY TONET FREM PÅ SKÆRMEN I DR-

PROGRAMMET ‘LØVENS HULE’, HVOR FEM AF DANMARKS SKARPESTE 

IVÆRKSÆTTERE ER SAMLET. MEN FAKTISK VAR NOGET AF DET ENESTE, 

HUN VAR HELT SIKKER PÅ, DA HUN VAR UNG, AT HUN I HVERT FALD IKKE 

SKULLE VÆRE SELVSTÆNDIG. DET VAR SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER, DER 

EFTERLOD HENDE UDEN ANDRE MULIGHEDER END AT KNOKLE FOR AT 

BYGGE SIT EGET FIRMA OP FRA BUNDEN. SÅ DET GJORDE HUN.

Af Anders Ryehauge  •  Foto Jacob Nielsen

DET  
ER SÅRE 
SIMPELT
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BLÅ BOG

• Birgit Aaby
•  Født i 1968 på Mors
•  Opvokset i  

Nykøbing Mors.
•  Bor i dag i København 

med sin ældste  
søn Emil.

•  Grundlægger og ejer  
af Combi Service med 
230 ansatte én millio
ner kroner i omsætning

•  Har desuden investeret 
i 22 startups, fx Too 
Good To Go, REC  
Watches og Chriis.

•  Tidl. adm. direktør i 
Lyngby Boldklub og  
bestyrelsesmedlem  
i AG København.

•  Var i tre sæsoner med  
i ‘Løvens Hule’ på DR.

 Der går ikke længe mellem, at Birgit 
Aabys telefon giver lyd fra sig. Den ligger foran 
hende på spisebordet i lejligheden på Havnehol
men i København og skiftevis blinker, vibrerer 
og ringer. Men når man er investor i 22 virksom
heder, der spænder alt fra REC Watches til Chriis, 
er der nok at holde styr på. 

Det er investeringer, hun har foretaget i ”Lø
vens Hule”, et program på Danmarks Radio, hvor 
håbefulde iværksættere præsenterer idéer for 
hende og de fire andre ’business angels’, Chri
stian Stadil, Jesper Buch, Tommy Ahlers og Ilse  
Jacobsen. Programmet har været med til at gøre 
hende til et kendt ansigt i den danske befolkning, 
men når det næste gang ruller over skærmen,  
bliver det uden hende.

”Hvis jeg rent faktisk skal gøre en forskel for 
iværksætteri, skal jeg have tid til at kunne brænde 
for de mennesker, jeg investerer i. Så jeg blev 
nødt til at sige nej, uanset hvor meget mit ego 
gerne så, at jeg sad der endnu en sæson,” siger 
hun og fortsætter:

”Jeg har allerede dårlig samvittighed over for 
flere af dem, fordi jeg har svært ved at nå det. 
Det er lige på smertegrænsen med at finde tid  
til det hele.”

Foruden sine investeringer er 50årige Birgit 
Aaby stadig indehaver af Combi Service, det ren
gøringsselskab, hun startede som 29årig i 1997, 
og som har indløst hende kælenavnet ’Rengø
ringsdronningen’. Selvom hun i 2007 overlod di
rektørrollen til en anden og trådte i baggrunden, 
er hun stadig i daglig kontakt med de ansatte. 
Hun har den grundregel, at hun er til råd ighed 
døgnet rundt, så derfor er dagene typisk fyldt 
med møder af virtuel og fysisk karakter. Men 
hendes base er lejligheden ved Københavns 
Havn, der flotter sig fra stort set alle vinduer. 

Over spisebordet hænger en citatlampe. En 
lampe med hvide sedler med påklistrede citater, 
nogle af dem har hun selv skrevet og hængt op, 
andre har venner og familie stået bag. Hendes 
yndlingscitat er måske det mest simple af dem 
alle. If you can dream it, you can do it.

”Men jeg tror seriøst på, at man kan, hvad 
man vil. Det er bare et spørgsmål om at ville  
det nok,” siger Birgit Aaby. Om nogen er hun 
selv beviset på netop det.

Den, der ler sidst
På sin vis er der noget folkeventyrligt over Birgit  
Aabys historie. Som Den Grimme Ælling eller 
Klods Hans, der måtte overkomme nogle bump 
på vejen, før de fandt deres rette element. Der 
var nemlig ikke noget, der tydede på, at hun 
skulle få det liv, hun har, da hun voksede op på 

Mors i det nordvestlige Jylland. Hun var mildest 
talt ikke den mest flittige elev på Dueholmskolen 
og brugte mere tid på at pjække end på lekti
erne, hvilket karaktererne da også bar præg af. 
Så var det sjovere at sove længe og rende rundt 
på gader og stræder og lave ingenting med sine 
venner. Og spille håndbold, selvfølgelig, som 
det hører sig til, når man er barn og ung i Ny
købing, den største by på øen i Limfjorden. 

Hendes mor var social og sundhedsassistent, 
og hendes far var ’sådan en rigtig iværksætter
type’, der løbende prøvede forskellige projek
ter af. Mestendels drev han dog en lille butik på 
havnen, der solgte og udlejede både og bådud
styr. Der var næsten altid åbent, så det blev hur
tigt et omdrejningspunkt for familiens daglig
dagsliv og ofte spiste de aftensmad dernede.

Efter folkeskoletiden startede Birgit Aaby på 
EFG Handel og Kontor, men blev smidt ud pga. 
fravær, så i stedet endte hun på HF, for to års 
skolegang var trods alt til at overskue. Ved siden 
af tog hun arbejde hos havnekøbmanden, og  
allerede som 17årig flyttede hun i hus med sin 
ungdomskæreste. Et parcelhus på Jasminvej i 
den nordlige del af byen, men det var der nu 
ikke noget ualmindeligt ved, fortæller hun, for 
et hus på Mors ’koster jo for helvede ikke ret 
meget’. 

Med hans opsparing, hendes SU og lidt støtte 
fra forældrene gik det, og på den måde kunne 
det jo have været starten på en fortælling om et 
langt liv på Mors. Men tilfældighederne ville det 
anderledes, for hende og ungdomskæresten 
brød, og et lille års tid efter fik hun en kæreste, 
der boede i København, så som 18årig rev hun 
teltpælene op og flyttede til hovedstaden, hvor 
de sammen fandt en lille lejlighed i Sydhavnen. 

Birgit Aaby havde ikke for alvor nogen uddan
nelse og heller ikke nogen anelse om, hvad hun 
gerne ville i sit professionelle virke. Det eneste, 
hun med sikkerhed vidste, var, at hun paradok
salt nok ikke skulle være selvstændig som sin far.

”Den forestilling var …,” siger Birgit Aaby og 
holder en talepause for at understrege budska
bet eftertrykkeligt: ”… SÅ langt væk. Det var  
aldrig nogensinde planen at ende, hvor jeg er 
endt i dag. Slet ikke. Slet, slet ikke.”

Det var i den periode, at der skulle passeres 
nogle bump på vejen. Det første kom, da hun blev 
ansat i en tøjbutik på Strøget, hvor også hendes 
veninde arbejdede. Selv vidste hun godt, at hun 
’slet ikke var tøjbutikstypen’, og det opdagede 
hendes nye chef øjensynligt også, for han fyrede 
hende 14 dage senere med beskeden: ’Du du’r 
ikke til andet end at vaske trapper’. I dag kan hun 
grine af det, men dengang var det ikke den fede
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ste besked at få. Men, som hun siger: 
”Den, der ler sidst, ler bedst.”

Det næste job blev som telemarketings
arbejder og senere salgsleder hos Dansk 
Erhvervs Rengøring, men da firmaet blev 
købt af ISS, mistede hun sit job. I stedet 
fandt hun et lignende job hos Aabrink 
Rengøring, men det blev hurtigt samme 
historie, da også de blev overtaget af ISS, 
og så stod hun der nok engang. Uden ar
bejde og uden retning. 

Men så var der en ældre kollega, der 
prikkede Birgit Aaby på skulderen. Han 
havde også mistet sit job, og mente, at  
de to burde starte deres eget firma op fra 
bunden. På en eller anden måde lykke
des det ham at få lokket hende ombord.

”Palle var sådan en rigtig arbejdsmand 
i arbejdsbukser, der havde gjort rent hele 
sit liv og ikke ønskede at gøre noget som 
helst andet, og jeg hadede det i bund og 
grund, så på den måde var vi et umage 
par. Jeg ville også helst være fri for at 
være selvstændig, men jeg havde ikke 
rigtigt andre jobmuligheder, og da jeg 
først havde sagt ja, kunne jeg ikke rigtigt 
springe fra igen.” 

De jyske værdier
Dengang var Birgit Aaby blot 28 år, havde 
allerede sønnen Kasper på syv år og var 
højgravid med sin anden søn, Rasmus. 
Da Emil kom til to år senere en fredag af
ten, holdt hun kun barsel weekenden ud 

og mødte så ind igen mandag morgen. 
Sammen med sin daværende mand lyk
kedes det at navigere i både forældreskab 
og virksomhedsopstart.

”Det lyder fuldstændig skørt i dag,  
for jeg forstår seriøst ikke, hvordan det 
egentlig kunne lade sig gøre at starte 
virksomhed med tre små børn. Jeg hu
sker det slet ikke som en dårlig tid, og 
jeg har senere spurgt børnene, og det 
gør de heller ikke. Det har været noget 
med, at når de har været i skole, har jeg 
måske sovet tre timer, stået op og arbej
det, hentet dem, og så taget ud og gjort 
rent om natten, mens de sov, så de ikke 
har kunne mærke det.”

Der er ikke meget ved Birgit Aabys 
umiddelbare fremtoning, der afslører 
hendes ophav som morsingbo. Den hur
tige dialekt er mere funderet i de mange 
år i København med  forretningsmøder 
og raske beslutninger. Men når hun skal 
pege på, hvorfor lige netop hendes lille 
rengøringsfirma i årene efter opstarten 
voksede sig så stort og succesfuldt, til
skrives øen i det nordvestlige Jylland en 
stor del af æren. For alle og en hver kan 
starte et rengøringsselskab, siger hun, 
men hvis det skal blive en succes, hand
ler det om fundamentet.

”Jeg tror, det har meget at gøre med  
de værdier, jeg havde med. De jyske vær
dier. Herovre skal alt skrives ned i 24 af
snit og printes i 24 kopier, fordi man ikke 
kan regne med, hvad folk siger. I Jylland 
er et håndslag ligesom et håndslag, man 
holder, hvad man lover, og man køber 
ikke noget, før man har tjent pengene. 
Jeg tror, de værdier er vigtige.”

I den første tid i Combi Service fordelte 
hende og partneren det således, at de 
begge to gjorde rent om natten, og om 
dagen prøvede hun at skaffe dem kunder. 
Hendes ambition var at skaffe så mange 
kunder, at hun kunne ansætte nok perso
nale til selv at slippe for at gøre rent. Lige 
så langsomt lykkedes det at få lempet 
flere og flere kunder ind.

”Det var da hårdt arbejde, men på den 
anden side også meget simpelt. Det var 
bare at tage ud til folk og spørge: ’Skal  

EN TIKKENDE BOMBE

Da Combi Service var i sin 
spæde begyndelse, stod fir
maet over for en potentiel 
skandale, da det blev afsløret, 
at en af rengøringsassisten
terne havde stjålet telefoner 
for 492.000 kroner hos en af 
deres største kunder. Dengang 
var Birgit Aaby lige omkring  
de 30 år og stadig grøn som 
leder. Hun troppede op på  
direktørens kontor og sagde: 

’Nu skal du høre. Jeg afdra
ger de 492.000 kroner hver 
måned, så du får pengene til
bage. Men så skal du beholde 
mig som kunde.’ Det lykkedes 
og blev en både moralsk og 
økonomisk sejr for hende:

”I princippet skulle jeg ikke 
afdrage en skid, for ifølge kon
trakterne var det den ansatte, 
der selv skulle stå til ansvar. 
Men personligt kunne jeg ikke 
holde ud, at det var noget, der 
var gjort i vores navn. Så jeg 
afdrog hver en krone, og vi 
har dem stadig som kunde  
i dag, og det har jeg tjent på  
i det lange løb.”

KLOGE ANSATTE

Birgit Aaby har oplevet mange 
ledere, der har travlt med at 
fremhæve sig selv. Men det er 
en misforstået tilgang, mener 
hun, for man er ingenting uden 
sine medarbejdere: 

“Lad nu de ansatte vokse  
og ansæt for guds skyld folk, 
der er dygtigere end dig selv. 
Mange er bange for at gøre 
det, for så fremstår de måske 
selv mindre dygtige, men det 
er jo en af de vigtigste opgaver 
som leder hele tiden at an
sætte nogen, der kan lige lidt 
mere end en selv. Jeg tror vir
kelig, det er noget, mange le
dere i dagens Danmark kunne 
lære meget af. Det gør ikke 
noget, at du ikke er den dyg
tigste som chef. Det handler 
om at kunne ansætte dygtige 
mennesker omkring dig, sørge 
for at motivere dem og lade 
dem vokse. Så er du dygtig.  
Så er du faktisk den dygtigste 
af dem alle sammen.”
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Hemmeligheden bag Combi Service er, at jeg har behandlet  
mine medarbejdere ordentligt og ikke har presset priserne.  

Det er så simpelt, det er så nemt, og det er derfor, jeg siger, at alle kan 
gøre, hvad jeg har gjort. Problemet er, at mange bliver grådige, så snart  
de kommer til penge. Så vil de have flere og kan næsten ikke få nok.

vi ikke gøre rent ved jer?’, give dem et  
tilbud og så gøre det godt.”

I det hele taget er det ikke de store,  
forkromede ledelsesstategier Birgit Aaby 
trækker frem, når hun fortæller om sin  
erfaring med at svinge taktstokken. Det er 
langt mere de jordnære, og måske i virke
ligheden gammeldags værdier, der er i fo
kus. Selv beskriver hun det som ’i virkelig
heden meget, meget simpel ledelse.’

”Det er filosofien om at være ordentlig, 
og det siger jeg også altid til mine medar
bejdere, om det er assistenter eller direk
tører: ’Du skal behandle andre, som du 
gerne selv vil behandles. For så kan det 
ikke gå galt.”

Det har i praksis resulteret i, at Combi 
Service igennem årene altid har ligget i 
den dyre ende af skalaen over rengørings
selskaber. Selv om Birgit Aaby har oplevet, 
at det generelt har været mere reglen end 
undtagelsen i branchen, at man presser 
den, hvor man kan. Man presser priser ne, 
man presser medarbejderne.

”Der er masser billige rengøringsselska
ber, men det tror jeg simpelthen ikke på. 
Der kommer bare et tidspunkt, hvor den 
ikke kan presses længere, og resultatet 
mange steder er, at der er møgbeskidt.  
Så det at gøre rent skal ikke være et spørgs
mål om at gøre det billigere, end de andre, 
men om at gøre det ordentligt. Det vil folk 
gerne betale for. Vi er tit længere om at få 
kunder, men når vi får dem, har vi dem til 
gengæld for evigt,” siger hun.

Om succes: ”Du kan ikke sidde derhjemme og håbe på, at de gode ting sker. Som regel er det dem, 
der knokler hårdt, der også bliver heldige. Så vil du være heldig, så arbejd, så bliver du det også.”
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Det er ud fra samme filosofi, at Birgit 
Aaby flere gange har slået offentligt på 
tromme for, at man skal opfatte sine  
ansatte som vigtigere end sine kunder.

”Som rengøringsassistent bliver du 
ofte behandlet rigtig skidt i branchen. 
Der er ikke nogen, der snakker med dig, 
medmindre du skal have skæld ud, og 
det betyder, at der er rigtig meget ud
skiftning. Jeg har altid sørget for at be
søge dem, drikke kaffe med dem, give 
dem påskeæg og julegaver. Hvis man  
som rengøringsassistent bliver behand
let ordentligt, gider man også yde en  
ordentlig indsats. Og det betyder, at man 
automatisk behandler kunderne ordent
ligt i sidste ende. Det er jo …,” siger Bir
git Aaby og nagler endnu en gang poin
ten fast: ”… Såre simpelt.”

Give slip på tøjlerne
Det er dog ikke alt, der har været så ligetil. 
Der har været tidspunkter, hvor arbejds
presset har haft personlige omkostninger, 
hvor Birgit Aaby har følt sig utilstrækkelig, 
presset, ligefrem udbrændt. Hvor hun har 
siddet i sin bil efter arbejde og tudet uden 
rigtigt at vide, hvorfor.

”Jeg har haft mange gange, hvor jeg 
har ringet til min mor og sagt: ’nu tror 
jeg, at jeg dør!’ Så har hun været nødt til 
at kom me over nogle dage, så jeg ikke 
skulle brænde sammen. Det har absolut 
ikke kun været sjovt, for det kan også være 
super ensomt at være i toppen af en virk
somhed og knokle så meget for det. Jeg 
har været single i mange år, og det skyldes 
helt klart, at alt har handlet om arbejde og 
mine børn, og så er der bare ikke mere tid 
til rådighed,” siger hun.

Det var på et tidspunkt, da de to sidst
nævnte platforme – karriere og børn – 
kolliderede, at Birgit Aaby ramte sit per
sonlige lavpunkt og tog det hele op til 
efterrevidering. Anstødsstenen blev mø
det med en coach, der spurgte hende, 
om hun egentlig følte sig som en god 
mor. Lige netop det spørgsmål trickede 
noget i hende, og hun lykkedes kun med 
at få fremstammet et brødbetynget ’nej’, 
før hun brød sammen. 

”Jeg følte mig slet ikke tilstrækkelig i 
den periode. Jeg følte, jeg var gået på 
kompromis med alle mine værdier og 
havde sindssyg dårlig samvittighed. Det 
gik op for mig, at jeg var nødt til at lave 

om på nogle ting og fokusere på det vig
tige,” siger hun.

I sidste ende betød det, at hun i 2007 
tog beslutningen om at overlade tøjlerne  
i sit eget firma til en anden. Forlade direk
tørstolen til fordel for en mere passiv in
dehaverrolle. I dag kalder hun den beslut
ning for det mest definerende øjeblik for 
Combi Service. Ment i positiv forstand.

”Når man sidder der og kender alle  
detaljerne og har haft snuden i sporet så 
længe, så ender du paradoksalt nok med 
på en måde at miste overblikket. Da jeg 
sad på stolen til sidst, var jeg løbet sur i 
det. Hver gang nogen kom med en ny idé, 
sagde jeg bare automatisk: ’Nej, det har vi 

Birgit Aaby behøver ikke flere penge, det er ikke det, hvad det handler om, det er ikke, hvad der 
driver hende: ”Men anerkendelse driver mig. Det driver mig, at folk har det godt, at folk synes, 
det er et rart sted at være, og det gør mig stolt, at vi har kunder, der har været her i lang tid,  
og medarbejdere der synes, at vi er fede at arbejde for ...”
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prøvet’. Jeg var så fed up, at jeg var nødt 
til at komme væk. Jeg var træt af rengø
ring, jeg havde gjort det for meget for 
længe, og jeg syntes ikke, det var sjovt 
længere,” siger Birgit Aaby og fortsætter:

”Mange ledere bliver siddende for 
længe, fordi de ikke tør slippe tøjlerne, 
men jeg tror, man på et tidspunkt er nødt 
til at trække sig væk, for så kan man rent 
faktisk blive en større hjælp. Man kan ikke 
blive ved med at tilføre noget nyt. Hold 
kæft, hvor har jeg lært meget af at smutte, 
om alt muligt, jeg ikke anede, at jeg skulle 
vide noget om. Jeg kan støtte Combi Ser
vice langt bedre i dag, fordi jeg ikke er 
med i alle detaljerne, men kan sætte mig 
op i helikopteren og hjælpe med at drive 
og støtte. Det er det bedste, jeg har gjort.”

Løvinde på skærmen
Det er ikke mindst i rollen som ’business 
angel’ – eller investor, som det slet og ret 
også kaldes – i det populære DRprogram 
’Løvens Hule’, at hendes nye erfaring er 
kommet fra. Her har hun over tre sæso
ner investeret i hele 22 startups, flest  
af alle. I seneste sæson brugte hun knap 
fire millioner kroner på syv investeringer.

”Det er, fordi jeg synes, det er pisse 
spændende, og hver gang tænker: ’Ej 
DET, skal jeg også være med til’,” siger 
hun og slår en høj latter op.

Hvis man ikke vidste bedre, ville man 
tro, at Birgit Aaby var en hardcore inve
storhaj med mange års erfaring. Men fak
tisk er historien en helt anden. Hun kom 
til at sige ja til noget, hun ikke vidste, 
hvad var, og før hun så sig om, sad hun 
midt under optagelserne.

”Jeg kunne slet ikke finde mig til rette. 
De andre snakkede om en pitch, og jeg 

anede ikke, hvad det var. Det samme 
med en app, og jeg brugte stadig beteg
nelsen ’edb’. Jeg sad bare og talte de an
dre fire efter munden og investerede ikke 
i noget,” siger hun.

Efter et par dage blev hun så trukket til 
side af Tommy Ahlers, serieiværksætter 
og nu Forsknings og Uddannelsesmini
ster, der sagde det råt for usødet: ’Seriøst, 
du bliver nødt til at tage dig sammen. Det 
er pinligt det her. Du har startet dit eget 
op helt fra bunden og kan noget, som rig
tig mange ikke kan, så nu går du ind og 
begynder at fortælle om, hvad du kan,  
og hvad du mener.’ Det blev et tiltrængt 
wakeup call.

”I virkeligheden er det jo ligesom med 
ledelse. Gå nu bare ind og vær dig selv, 
og vis hvem du er. Det er jo i bund og 
grund den autenticitet, rigtig mange sø
ger og ønsker, også iværksættere,” siger 
hun og fortsætter:

”Jeg har lært mere på tre år som inve
stor end et helt arbejdsliv. Jeg ved eksem
pelvis, at det ikke hedder edb længere,” 
siger hun og slår på ny en høj latter op: 

”Nej, jeg er gået ind i alt muligt. Fødeva
rer, apps, vinyltryk, tøj, alt muligt mærke
ligt, og jeg er blevet sindssygt meget klo
gere på investering i det hele taget. Jeg 
fandt ud af, at jeg kan hjælpe dem, og den 
anerkendelse har været virkelig rar. De 
føler, at jeg gør en forskel for dem, og  
det er blevet min drivkraft i alt det her. 
Det er i virkeligheden, hvad Løvens Hule 
handler om for mig. Jeg håber, at jeg  
kan vise til flere unge mennesker, piger, 
drenge, at hvis jeg – en simpel rengørings
kone – kan, så kan de også.” 

Anders Ryehauge er freelancejournalist

LED MED AUTENTICITET

I sin første tid som leder var 
Birgit Aaby med egne ord 
‘totalt fri hash og vindmøller, 
og nu skal vi lytte til hinanden’. 
Hun troede, at man kunne 
være den gode leder ved at  
få alle til at sætte sig sammen 
og blive enige om beslutnin
ger. Men det endte i kaos, for 
hun fik sagt en masse ting, 
fordi hun bare gerne ville gøre 
alle glade, som hun i virkelig
heden ikke kunne leve op til.  
I stedet endte hun i det mod
satte spor uden selv at opdage 
det og fik senere fortalt, at når 
hun i den periode trådte ind 
om morgenen, blev der bare 
helt stille på kontoret, for in
gen vidste, hvilket humør hun 
var i den dag. Om hun var vildt 
glad eller vildt sur: 

“Det var virkelig ‘lead by 
fear’, som betyder, at ingen 
rigtigt tør gøre noget ud over 
det sædvanlige af frygt for at 
træde ved siden af. Men det 
var jo i virkeligheden bare 
funderet i en usikkerhed i mig 
selv for at lede. Jeg var mega 
usikker dengang og i tvivl, om 
jeg var god nok, og om mine 
beslutninger var de rigtige. Det 
tog mig lang tid at lære, at det 
ikke handler om enten at være 
flink eller sur. Men om bare at 
være sig selv og lede gennem 
autenticitet.” 

OM AT FYRE

Det er en hårfin balance,  
om man skal give folk en ny 
chance, eller om grænsen er 
overtrådt, mener Birgit Aaby. 
Som udgangspunkt ser hun 
altid, om det er muligt ikke at 
afskedige en ansat og i stedet 
forsøge at udvikle vedkom
mende eller finde en anden, 
mere egnet, rolle: 

“Men jeg må også ind
rømme, at jeg nogle gange har 
trukket den for langt. Hvor det 
efterfølgende har irriteret mig, 
at jeg ikke stoppede det før, 
hvor jeg har givet dem så lang 
snor, at det hverken har været 
rart for dem eller mig. Hvis 
man ikke er det rigtige sted,  
er det bedre for begge parter 
at skilles med respekt. Hvis  
du spørger 10 topledere, så  
vil alle sige, at den største fejl, 
de har begået, var ikke at gå 
med første indskydelse. Når 
vedkommende skal ud, så  
skal vedkommende ud.”

Det er helt ok at fejle som leder. Så siger 
du: ’Jeg har taget fejl, men nu gør vi så-

dan og sådan’. At drive en organisation handler 
ikke om at få alle til at være enige om beslutnin-
gerne, men om at stille sig øverst, tage tjansen 
og æde aben, hvis det er nødvendigt.”
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NOTER

Får jeg en god uddannelse? Et godt arbejde? Er jeg god nok til det 
her samfund? Bliver jeg ensom? 

En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at mange unge i 8. kl. og 
resten af grundskoletiden oplever et stort pres fra skolen og sam
fundet og bekymrer sig om fremtiden.

21 % af de unge i 8. kl. føler sig pressede ofte eller hele tiden.  
53 % er pressede en gang imellem. Det gælder i særlig grad pi
gerne, hvor ca. 30 % ofte eller hele tiden føler sig pressede. 

Børnerådets undersøgelse viser også, at der er en direkte sam
menhæng mellem det præstationspres, de unge udsættes for,  
og den mentale mistrivsel, som altså rammer en del. 

De unge, som føler sig pressede, har symptomer på fysisk, psykisk 
og social mistrivsel i form af lav livstilfredshed, ensomhed, hoved
pine og ved at sove for lidt.

Læs mere på www.boerneraadet.dk

I et avisindstik i Politiken ‘Den moderne grundskole’ fortæller 
skole leder på Nøvling Skole syd for Aalborg og medlem af Skole
lederforeningens HB, Lene Burchardt Jensen, om opgaverne, ud
fordringerne og lederrollen i folkeskolen.

Indstikket blev udsendt til ca. 100.000 læsere lige før sommerferien 
med artikler med fokus på folkeskolen og de samfundsmæssige op
gaver, der løses her – samt hvad det kræver af skolens ledelse.

Artiklen nåede ud til mange flere ved deling på de sociale medier, 
og du kan også læse ‘Folkeskolen er en drivkraft – giv plads til det 
skæve og skøre og sig nej til 0fejlskulturen’ på hjemmesiden/FB.

INDKOMST
Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser en måske 
overraskende stor spredning i livsindkomster – dels mellem 
brancher og dels mellem mænd og kvinders indtjening.

Forskellen i disponibel livsindkomst – et gennemsnit af ind
komsten gennem livet fra 18 til 80års alderen, og hvor ens  
arbejdsløn betyder meget  er udregnet for 45 forskellige 
brancher, her et udvalg:

Generelt er der sammenhæng mellem livsindkomst og uddan
nelseslængde, men ikke fuldstændigt  og analysen viser, at 
mænd i nogle brancher tjener op mod 40 % mere end kvinder 
med samme uddannelse. 

Kilde: Store forskelle mellem mænd og kvinders indkomster gennem livet, www.ae.dk

I N D S T I K

PRES
•  Frisør: Mænds disponible 

livsindkomst er 13,8 mio. 
kroner, kvinders 12,7 mio. kr.

•  SOSU, pædagogassistent 
m.m.: Mænds disponible 
livsindkomst er 14,1 mio. kr., 
kvinders 12,3 mio. kr.

•  Kok og tjener: Mænds dis
ponible livsindkomst er 14,4 
mio. kr., kvinders 12,1 mio. kr.

•  Pædagog: Mænds disponi
ble livsindkomst er 14,6 mio. 
kr., kvinders 14,3 mio. kr.

•  Slagter, bager m.m.: 
Mænds disponible livsind
komst er 14,7 mio. kr., kvin
ders 12,4 mio. kr.

•  Elektriker, metal m.m.: 
Mænds disponible livsind
komst er 15,9 mio. kr., kvin
ders 12,4 mio. kr.

•  Gartner, landbrug m.m.: 
Mænds disponible livsind
komst er 16,2 mio. kr., kvin
ders 12,3 mio. kr.

•  Maskintekniker m.m.: 
Mænds disponible livsind
komst er 16,3 mio. kr., kvin
ders 12,7 mio. kr.

•  Socialrådgiver: Mænds dis
ponible livsindkomst er 16,5 
mio. kr., kvinders 16,2 mio. kr. 

•  Jordbrug m.m.: Mænds dis
ponible livsindkomst er 17,2 
mio. kr., kvinders 13,5 mio. 
kr.

•  Politi og forsvar: Mænds 
disponible livsindkomst er 
17,3 mio. kr., kvinders 14,7 
mio. kr.

•  Lærer: Mænds disponible 
livsindkomst er 17,6 mio.  
kr., kvinders 16,9 mio. kr.

•  Sygeplejerske, radiograf 
m.m.: Mænds disponible 
livsindkomst er 17,8 mio. kr., 
kvinders 16,2 mio. kr.

•  Kontor: Mænds disponible 
livsindkomst er 18,3 mio. kr., 
kvinders 14,2 mio. kr.

•  Journalistik m.m.: Mænds 
disponible livsindkomst er 
18,5 mio. kr., kvinders 17,3 
mio. kr.

•  Bygningskonstruktør: 
Mænds disponible livsind
komst er 19,3 mio. kr., kvin
ders 15,1 mio. kr.

•  Arkitektur: Mænds disponi
ble livsindkomst er 20 mio. 
kr., kvinders 18 mio. kr.

•  Psykologi og sociologi: 
Mænds disponible livsind
komst er 20,5 mio. kr., kvin
ders 19,4 mio. kr.

•  Civilingeniør: Mænds dis
ponible livsindkomst er 27,5 
mio. kr., kvinders 21,2 mio. 
kr.

•  Økonomi: Mænds disponi
ble livsindkomst er 32,9 mio. 
kr., kvinders 23,7 mio. kr.

•  Jura og politologi: Mænds 
disponible livsindkomst er 
34,9 mio. kr., kvinders 25,7 
mio. kr.

•  Medicin og tandlæge: 
Mænds disponible livsind
komst er 36,1 mio. kr., kvin
ders 30,4 mio. kr.
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EFTER ET ÅRS ARBEJDE HAR REGERINGENS LEDELSESKOMMISSION 

FREMLAGT 28 ANBEFALINGER TIL BEDRE OFFENTLIG LEDELSE. TILBAGE 

STÅR BL.A. BEHOVET FOR MINDRE STYRING OG MERE LEDELSE …

Af Malene Mølgaard   •  Foto Ritzau 

RESPEKT   
FOR OFFENTLIG LEDELSE

 Politikerne skal give offent
lige ledere mere plads og tillid. Sådan ly
der en af de mest klare anbefalinger fra 
regeringens ledelseskommission, som 
lancerede sine bud på bedre offentlig le
delse midt i juni.

Hermed har kommissionen fået sat of
fentlig ledelse på dagsordenen. Flere af 
anbefalingerne er rettet mod politikere  
og forvaltning: Forvaltningscheferne skal 
lede drift og udvikling i stedet for at foku
sere opad, og så skal politikerne styre sig 
og have tillid til ledelse. 

I stedet for detailstyring, at gribe til 
mere kontrol og dokumentationskrav og 
pr. automatik at lave lovgivning på enkelt
sager skal politikere betragte sig selv som 
den offentlige sektors bestyrelse ved at 
fastlægge mål og retning. Det er kommis
sionen ”stærkt optaget af,” hvilket innova
tionsminister Sophie Løhde (V) tog til sig, 

da hun fik overdraget de 28 anbefalinger 
på et velbesøgt pressemøde.

”En af vejene til bedre offentlig ledelse 
er, at vi politikere skal lære at styre os 
selv. Og det er sværere, end man skulle 
tro, skulle jeg hilse og sige,” erkendte in
novationsministeren.

Generelt er skoleledernes formand 
Claus Hjortdal positiv over kommissio
nens samlede anbefalinger og ministerens 
udmelding, fordi: ”Vi oplever ind imellem 
en detailstyring, der virker grotesk. Der 
skal være noget albuerum at lede på,”  
understreger Claus Hjortdal.

Mange knæk i styringskæden
For at offentlige ledere skal kunne udøve 
bedre offentlig ledelse, er det nødvendigt 
med mere fokus på udviklingen af ledelse, 
faglighed og drift. Men toplederne og le
derne i forvaltningerne oplever ifølge le
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delseskommissionens undersøgelse ikke 
altid, at det er deres opgave. I stedet orien
terer de sig ofte opad mod kommunaldi
rektøren og byrådet, mens skolelederne 
har fokus på at lede medarbejderne.

Birgit Lise Andersen er leder af Strand
gårdskolen i Ishøj og blev sidste år udpe
get som medlem af regeringens ledelses
kommission.

”Vi er som ledere ofte alene hjemme,” 
forklarer hun og henviser til de fravæ
rende forvaltninger, mens hun fremsiger 
et af Ledelseskommissionens mantraer: 
”Man kan ikke lede nogen, man ikke har 
kontakt med.” Derfor skal skolechefer og 
skoleledere blive bedre til at tale sammen:

”Når de leder opad, og jeg som skole
leder leder nedad, er der et missing link i 
styringskæden – og det er problematisk,” 
forklarer Birgit Lise Andersen og tilføjer, 
hvad skolelederne godt kunne bruge mere 

af: ”Udvikling af praksis sammen. Leder
udvikling, hvor man er sammen med sin 
chef, dels i ledelsesteam og i samarbejde 
med forvaltningsniveauet. Så der bliver 
plads til at træne ledelse i samarbejde  
med dem, man leder med,” siger hun.

Knækket i styringskæden bliver ifølge 
Birgit Lise Andersen særligt problematisk, 
når politikere og forvaltningsledere på 
topniveau træffer beslutninger på bag
grund af data og gennemsnit uden at få 
konteksten med.

”Hvis man er langt fra skolens virkelig
hed og bare kigger på karaktergennemsnit 
og nationale test og ikke kender kontekst 
og elevsammensætningen i en klasse eller 
sociale problemstillinger, så kan man fejl
slutte,” siger hun og understreger:

”Vi er nødt til at have dialog omkring 
data. Politikere og forvaltning er nødt til at 
snakke med os og få det nuanceret og ud

TRE HURTIGE TIL  
BIRGIT LISE ANDERSEN

Skoleleder Birgit Lise Andersen 
har været medlem af regerin
gens ledelseskommission.

1.  Hvordan har skolelederne  
fordel af, at du har været med  
i ledelseskommissionen? 
 Jeg håber, at skolelederne 
har fået en stemme – i hvert 
fald omkring vores vilkår, 
hvor ledelsesrummet er  
indskrænket. 

2.  Hvilke af kommissionens kon-
klusioner, synes du er vigtigst? 
 En vigtig sætning i vores ar
bejde er, at du ikke kan lede 
medarbejdere, du ikke har 
kontakt med. Så dér, hvor der 
er et kæmpe ledelsesspænd, 
kræver det flere ledere på 
driftslederniveau. Og den 
værdi, der ligger i det, synes 
jeg, vi har bidraget til at få  
fokus på. 

3.  Hvad håber du, der kommer  
ud af anbefalingerne? 
 Der er i hvert fald kommet 
det ud af det, at offentlig  
ledelse er blevet sat på dags
ordenen. Det er blevet legi
timt at tale om ledelse, og 
det håber jeg fortsætter.

Med innovationsminister Sophie 
Løhde (V) for bordenden fremlagde 
ledelseskommisionen sine anbefalin-
ger til fremtidens offentlige ledelse.
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Vi mangler sammenhæng mellem det 
politiske beslutningsniveau og de, der 

får det til at lykkes. Vi har brug for samarbejde 
og et fælles syn på opgaven i stedet for, at politi-
kerne detailbeslutter på skoleniveau.
 
Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

foldet, fordi de beslutninger, man træffer 
højere oppe på baggrund af data, ellers 
kan blive på et unuanceret grundlag.”

En ledelsesreform på vej?
Et vigtigt aspekt ved kommissionen –  
måske endda det vigtigste – er ifølge  
Birgit Lise Andersen at offentlig ledelse 
er kommet på dagsordenen, og at of
fentlig ledelse er en særlig disciplin.

”Det er blevet legitimt at diskutere  
ledelse som en disciplin, som man skal 
uddannes i. Diskussionen er med til at 
kvalificere ledelse og skærpe fokus på  
at videreudvikle ledelsespraksis,” siger 
skolelederen fra Ledelseskommissionen.

Som skolelederformand sætter Claus 
Hjortdal også pris på, at ledelseskommis
sionen har sat kvaliteten af ledelsen i den 
offentlige sektor på dagsordenen. 

”Jeg oplever i hvert fald, at nogle i kom
missionen har fået dyb respekt for, hvad 
offentlige ledere leverer. Kommissionen 
har fået øjnene op for, hvor svær en op
gave, det er at være offentlig leder – og at 
vi lykkes godt med opgaven på trods af  
ledelsesspænd og trange vilkår. Bare at få 
sat fokus på det, er ekstremt vigtigt,” un
derstreger Claus Hjortdal. 

I efteråret begynder udmøntningen af 
regeringens reform af den offentlige sek
tor, den såkaldte sammenhængsreform. 
Reformen lanceres drypvis fra nu i august 
til oktober og består af femseks store  
delreformer og udspil – blandt andet en 
ledelses og kompetencereform. Formålet 
er at luge ud i papirbøvl og bureaukrati 
blandt andet ved at give kommunerne 
større frihed til at løse velfærdsopga
verne og styrke ledernes rolle, som  
ledelseskommissionen anbefaler.

”Det er smukke ord på papir, men 
spørgsmålet er, hvordan det her kommer 
ud at leve,” siger Claus Hjortdal, der er 
tvivlende om, hvordan anbefalingerne  
om mindre styring kan realiseres:

”Den store udfordring bliver at over
bevise de 179 politikere i folketing og de 
mange i kommunalpolitik om, at de har 
en adfærd, der skal ændres. Hvis ikke det 
tredobbelte politiske lag, vi fx har inden 
for skoleområdet med stat, kommune og 
skolebestyrelse, afstår fra detailstyring, 
lykkes vi ikke!”. 

Malene Mølgaard er freelancejournalist

ANBEFALINGERNE 
I KORT FORM

Ledelseskommissionens 28 anbe
falinger er inddelt i syv hovedbud
skaber: 

1.  Borgeren skal i centrum – de 
offentlige ledere skal sikre, at 
værdiskabelsen for borgere  
og samfundet er det centrale 
omdrejningspunkt for organisa
tionen.

2.  Politikerne skal have tillid  
til ledelse – politikere skal be
tragte sig selv som den offent
lige sektors bestyrelse og fast
lægge mål og retning.

3.  Samarbejdssystemet skal  
forenkles – MEDsystemet skal 
have et serviceeftersyn og over
enskomster og arbejdstidsregler 
forenkles for at arbejdet kan til
rettelægges lokalt, tværfagligt, 
fleksibelt og effektivt. 

4.  Forvaltningscheferne skal lede 
driften og udviklingen af drif-
ten – data bør understøtte dia
logen mellem ledelseslag, men 
topledere skal afstå fra detalje
ret styring. Der skal være fokus 
på resultater og effekten af ker
neopgaven.

5.  Ledere skal sætte retning – at 
sprede og forankre værdierne er 
blandt lederens allervigtigste 
opgaver. Offentlige ledere skal 
være i kontakt med dem, de le
der. Mange steder er ledelses
spændet alt for stort og skal gø
res mindre ved at indsætte flere 
ledere.

6.  Ledere skal sætte holdet – at 
sætte det rigtige hold er et cen
tralt ledelsesbegreb for at ud
vikle en organisation. Ledere og 
medarbejdere, der ikke løser 
opgaven tilfredsstillende, skal 
afskediges.

7.  Ledere skal udvikle sig – offent
lige ledere skal tydeliggøre, hvor
dan de bedriver god ledelse og 
oversætter organisationens stra
tegi samt hvilke personlige vær
dier, deres ledelse bygger på. 

Læs ledelseskommissionens  
rapport, anbefalinger og undersø-
gelser på www.ledelseskom.dk
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ANNONCE

Vi har sat kontaktlærer Nicolai Sørensen,  
elevrådsformand Frida Harndahl Andersen 
samt sidste års formand Jesper Rømer Dinge-
manse stævne på Nørre Åby skole, for at høre 
hvordan de i fællesskab har arbejdet med at få 
en Arla Breaktime automat på skolen.

”Det hele startede med at vores skoleleder hav-
de sagt ja til Arla Breaktime og spurgte om det 

ikke var noget elevrådet ville stå for. Og det ville vi gerne.  Vi har ingen 
kantine på skolen, men de store elever må gerne gå over i hallens ca-
feteria og købe mad og drikke i 10 og 12 pausen, den mulighed har 0-6 
klasse ikke. Elevrådet, der har ansvaret for opfyldning, syntes fra start, 
at det var et spændende projekt. Det er en rigtig god løsning med 
ordentlige produkter som passer til skolens politik for sundhed. Alt i alt 
bruger jeg vel samlet set 1 1/2 timer om ugen på bestilling af produkter 
m.m.”, runder Nicolai af. 

Elevrådsformand Frida Harndahl Andersen og sidste års elevrådsfor-
mand Jesper Rømer Dingemanse synes begge, at Breaktime er en fed 
løsning til snacks og drikke. ”Vi startede med at snakke om, hvor den 
skulle placeres i forhold til de store og små klasser og fik et katalog 
med Arla produkter” fortæller Jesper. Ud fra kataloget lavede vi et 
spørgeskema og gik rundt i alle klasser og fortalte om Breaktime, så 

alle har været med til at bestemme og vælge produkterne ud fra sko-
lens politik om sunde drikke og snacks”, supplerer Frida. 
”Det har ikke handlet om at tjene på produkterne, men give eleverne 
adgang til at kunne købe, kolde drikke og snacks til en fair pris”, fortæl-
ler Frida og Jesper stolt.

”For at få gang i salget reklamerede vi for Breaktime på opslagstavlen 
og intranet til forældrene, og siden har den stort set været tømt hver 
dag. Aftalen er, at hvis man går forbi og ser at der mangler noget, tager 
man fat i en fra elevrådet og hjælper med at fylde op, det fungerer 
rigtig godt.

Hvis vi skal giver andre elevråd et godt råd, så er det at gribe mulighe-
den og komme i gang. Breaktime er et godt initiativ og har været en 
succes. Og så kan overskuddet bruges til elevråds- arrangementer fx 
på fredag til vores aktivitetsdag” slutter Frida og Jesper af.

Interesseret i at høre mere om Arla Breaktime?
Kontakt Lars Due Hansen på 7643 4436 eller mail 
lrhae@arlafoods.com – og hør nærmere 
om Arlas Breaktime.

Læs mere på
arlafoodservice.dk/breaktime

ARLA BREAKTIME 
– REN WIN WIN

MØD OS TIL
Årsmøde i  

Skolelederforeningen  
1.-2. november 2018
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 Over de sidste to år har skoleleder 
Mohammed Bibi på Agedrup Skole lidt uden for 
Odense deltaget i et stort ledelsesprojekt sam
men med sit ledelsesteam. Ja, faktisk har alle  
33 øverste skoleledere og ca. 80 mellemledere 
fra kommunens 36 folkeskoler været gennem 
intensiv uddannelse, sparring, coaching, kom
petenceudvikling, ledernetværk … 

Hvordan er det så gået med investeringen  
af tid, kræfter og penge? Jo, på en af de varme 
dage før sommerferien var han med til at vur
dere det toårige forløb på en afsluttende kon
ference med deltagelse af forvaltning, prakti
kere, medvirkende konsulenter og forskere. 
Ikke sådan, at nu var det hele slut, men for
løbet var formelt gennemført, og det var tid  
at gøre status.

”Det har været det hele værd! Styrken i det 
velfungerende samarbejde, vi har fået, gør vo
res skoler, forvaltning og skolevæsen stærkt. En 
af forskerne bruger ordet, at vi er blevet ’tur
bulenstolerante’, og selv om det lyder lidt som 

om alt nu preller af, betyder det, at vi kan stå 
fast med legitimitet, da vi også magter at re
flektere over og kommentere på de konkrete 
indsatser”, siger Mohammed Bibi, der foruden 
at være skole leder i Odense er formand for 
Odense Skolelederforening. 

Som det til en vis grad allerede er dokumen
teret, ved vi, at hvor lærerne er den mest afgø
rende enkeltfaktor for elevernes læring og triv
sel, er skoleledelsen den afgørende enkeltfaktor 
for hele skolens præstation og succes. Med 
Odenseprojektet bekræftes den viden, sådan 
da – vi vender tilbage til opsamlingen fra kon
ferencen og forskningen, der blev fremlagt.

Projektet ”Kvalificering af skolernes leder
skab” har med knapt syv mio. kr. i ryggen fra  
A P Møller taget udgangspunkt i flere forhold: 
Dels den store omvæltning, det er at imple
mentere reformen. Dels at skoleledernes ar
bejdsmiljø er presset. Dels at den nødvendige 
ledelses og kompetenceudvikling ikke altid 
har nok forbindelse til praksis. Og ganske sim

ODENSE SKOLEVÆSEN HAR MED ODENSE SKOLELEDERFORENING I SPIDSEN OG 

FONDSMIDLER FRA A P MØLLER VÆRET GENNEM ET KONCENTRERET LEDELSES-

UDVIKLINGSFORLØB. MÅLET HAR VÆRET AT UDVIKLE KOMMUNENS SKOLELEDERE 

AD NYE VEJE – HAR MAN NÅET, DET MAN VILLE?

Af Michael Diepeveen • Foto Hung Tien Vu

TURBULENS
TOLERANCE
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ODENSE-PROJEKTET

Det toårige udviklingsprojekt bæ
rer den fulde titel ”Kvalificering af 
skolernes lederskab  udvikling af 
professionelle ledelsesfællesska
ber, der fremmer læring og trivsel 
på folkeskolerne i Odense” og har 
haft som mål at styrke:

•  Den enkelte skoleleders leder
skab, så det bliver robust og i 
stand til at lede forandringer – 
der ikke mindst er fulgt med 
skolereformen – med et strate
gisk overblik. 

•  Skolernes ledelsesteams, så de 
arbejder med et strategisk ud
viklingsperspektiv, kendetegnet 
af effektivitet og en understøt
tende tilgang indbyrdes og i for
hold til medarbejderne. 

•  Kvalificerende og ressource
givende læringsnetværk, der  
giver inspiration i forhold  
til ledelse af skolereformen. 

 En stor satsning, der spænder  
over teoretiske oplæg og drøftel
ser, erfaringsudveksling og viden
deling til supervision og sparring 
på ledelsesmæssige problemstil
linger, og hvor der har været afsat 
mange resurser til at gå tæt på  
den enkelte leder og ledelsesteam. 

PROJEKTETS  
ORGANISERING

I styregruppen, der i perioden 
201618 har koordineret og lø
bende fulgt op på arbejdet med 
Odenses ledelsesudviklingspro
jekt, har siddet: 

•  Lene Nygaard, udviklingschef, 
Børn og Ungeforvaltningen, 
Odense 

•  Dorte Andreas, næstformand, 
Skolelederforeningen

•  Mohammed Bibi, Formand  
for Odense Skolelederforening 

•  Lars Peter Nielsen, organisa
tionspsykolog, Reflex Konsu
lenter, Odense

•  Kurt Klaudi Klausen, professor, 
Offentlig ledelse, Syddansk  
Universitet

A.P. Møller Fonden har støttet  
projektet med 6,9 mio. kr. over 
de to år.
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pelt fordi skolerne, medarbejderne og le
delserne i Odense ønsker at gøre det så 
godt som overhovedet muligt for elever 
og forældre.

Sparring og refleksionsrum 
Mohammed Bibi overtog i 2016 pladsen 
som lokalformand i Odense efter Dorte 
Andreas, der blev valgt ind som næstfor
mand i hovedforeningen – og sammen 
har de med kommunen, konsulenter og 
forskere siddet i ledelsesprojektets styre
gruppe, som har koordineret og fulgt ud
viklingsforløbet over de to år.

Oprindeligt var det Odense Skoleleder
forening, der var initiativtager til det 
stort anlagte projekt og var med til at de
signe indhold, processer og forløb samt 
skaffe fondsmidlerne. Begge mener de, 
at forløbet er gået godt på skolerne og i 
skolevæsenet som helhed  ledelsesfag
ligt og organisatorisk. Ikke mindst fordi, 
at projektet udviklede sig til et tæt sam
arbejde på tværs af hele kommunen og 
samtidig fastholdt et konkret, anvendel
sesorienteret fokus.

Mohammed Bibi kalder projektet for 
’en gave’; at det er lykkedes at skaffe fi

nansieringen og få involveret alt fra byrå
det, forvaltningen, ledelserne til skolerne, 
ja hele skolevæsenet og bruge så meget 
udviklingstid på skolelederne og skolerne 
i Odense. Det er et projekt, der har fyldt 
på den positive måde. 

”Da jeg startede som skoleleder på min 
nuværende skole i 2014, var det i en tid 
med mange forandringer med L 409, den 
dengang nye skolereform og så havde vi 
også lokalt nogle udfordringer med sam
arbejdet og på vores rammer og vilkår. 
Det var en opbrudstid, og her fik vi med 
projektet en mulighed for at følge et veltil
rettelagt program med ledelsesnetværk 
og sparring/coaching fra eksterne konsu
lenter med forskellig fag og specialistvi
den”, siger han.

Mohammed Bibi fortæller, at stort set 
alle kommunens ledelsesteam på den 
måde nu er i gang med at målrette og sy
stematisere de mange ledelsesmæssige 
indsatser, man arbejder med på den en
kelte skole. Eksempelvis inden for skole
reformens centrale ledelsesopgaver og  
dilemmaer, forholdet til forældre og 
medarbejdere, det indbyrdes samar
bejde mv.

Vi har fået skabt stærke 
kollegiale fællesskaber og 
med fortsat support fra for-
valtningen kan vi udøve god 
ledelse, hvilket jeg er sikker 
på forplanter sig i hele orga-
nisationen, siger Mohammed 
Bibi, her med sit lederteam 
bestående af souschef Chri-
stian Hovendal og afdelings-
leder Camilla Bennetsen.
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”Det er min vurdering, at forløbene har 
kvalificeret skolernes lederskab. Som 
øverste skoleledere har vi gennemført in
dividuelle sparringsforløb med fokus på 
vores ledelsesopgave. Parallelt hermed er 
alle afdelingsledere og souschefer organi
seret i netværk, som jeg hører fra mel
lemlederne, at de oplever som meget  
givende. Det har givet en systematik og 
robusthed i en hverdag, hvor vi bombar
deres med alt fra små til meget store op
gaver”, siger han.  

I projektet er der arbejdet med at ud
vikle skole og skoleledelse på mange ni
veauer, hvilket lidt populært kan koges 
ned til tre S’er: Strategi, struktur og syste
matik. Noget, der kan lyde bureaukratisk, 
men som Mohammed Bibi peger på netop 
frigør plads til det måske allervigtigste i  
lederopgaven: Nærhed, kreativitet, tilgæn
gelighed, dialog og udvikling, handling  
og resultater … 

Frihed under ansvar
Ledelsesprojektet i Odense har ikke været 
en gave til fri afbenyttelse, men en forplig
tende en af slagsen, hvor der er indgået 
aftaler med de deltagende ledere om at 
’gå all in’. Så ledernes kompetenceudvik
ling er sket i en blanding af frihed og 
tvang. Det lyder dramatisk, men ikke 
desto mindre har det været obligatorisk at 
deltage i de netværk, der er etableret på 
tværs af ledelserne. På den anden side har 
skolelederne været fri til selv at organisere 
sig og aftale møder, dagsordener mv. 

”Det, vi inden for de frie rammer bl.a. 

har udviklet, er at mødes med en fast ka
dence, så møderne er blevet effektive og 
konkrete. Ikke nødvendigvis i en stram 
DJØFsystematik, men mere kreativt vil 
jeg mene, som når fx designere og arki
tekter mødes. Forpligtetheden går også  
på at udfordre hinanden i vores arbejds
liv, også selv om det er sårbart. Høste af 
vores kollektive viden og erfaringer, og så 
vi hver især tør at sætte os på spil i vores 
personlige lederskab”.

Som Mohammed Bibi formulerer det, 
handler det om ’at lære af hinanden’, hvil
ket som bekendt er sværere end som så. 
Derfor har fokus med nogle større ord væ
ret at få udviklet nogle netværks eller re
lationskompetencer, der åbner for det.  
Så man som leder bliver mere robust i 
det daglige lederliv, og så udbyttet slår 
igennem i de planlægningsmæssige og 
strategiske dimensioner af lederopgaven.

”Systematikken i planlægningen og del
tagelse i netværkene har givet mulighed 
for at være stringente og holde fokus sam
tidig med, at der har været tid til at folde 
tingene ud, få modspil og konkrete få 
vendt, hvad betyder dette og hint for en 
selv, medarbejderne, forældre og elever. 
Vi har søgt at finde løsninger, og der har 
ikke været frit slag på alle hylder, og det 
har skærpet evnen til at se, hvad ens valg 
og fravalg betyder og at også tænke strate
gisk”, siger Mohammed Bibi. 

Projektets blanding af tillid og kontrol 
svarer til ledelsesopgaven, hvor man er 
forpligtet på indsatser og resultater, 
men også er leder af ledere og af medar

bejdere, der oftest også er selvkørende. 
Hvor projektet til dels bygger på tankerne 
i Leadership Pipeline og de fordele, der 
kan være ved at kende sine kerneopga
ver, kunne delegere og reducere komplek
sitet ved, at ikke alle gør det samme – har 
det omvendt været et hovedmål at undgå 
hierarki for hierarkiets skyld. 

Mohammed Bibi peger på, at der med 
projektet og det arbejde, der er brugt på 
indførelsen af reformen m.m., er kommet 
mere ro på og mere overskud til også at 
springe ud i noget nyt. Man når jo sjæl
dent alt, man vil, eller kommer helt i 
mål. Det at være leder i et evigt forander
lige felt, i et komplekst og presset ar
bejde. har projektet gjort muligt – den 
særlige kompetence er blevet boostet. 

One size doesn’t fit all
Næstformand i Skolelederforeningen 
Dorte Andreas mener også, at det store 
udviklingsforløb viser, at det gør en posi
tiv forskel at satse på ledelsesniveauet i 
skolen. Hun lægger vægt på, at der i for
løbet har været koblinger til ledelsesteori 
og mere rene uddannelseselementer, men 
at kompetenceudviklingen primært har 
taget udgangspunkt i skoleledelsernes 
egne opgaver og problemstillinger. Fokus 
har været handson:

”Vi har satset på ledelsesudvikling på 
egne præmisser så at sige. Uden så meget 
traditionel undervisning med mange op
gaver og eksaminer, som vi kender det  
fra de mere almindelige diplom eller ma
sterforløb. Det har været centralt, at skole

Vi kan have det lange og korte lys på  
én gang. Vi er bedre til at tænke mere i 

helheder og strategier. Med projektet synes jeg, 
det er lykkedes at løfte os op over dagligdagen.
Mohammed Bibi, skoleleder og skolelederformand, Odense
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lederne tilegner sig ny viden, men det  
væsentligste er, at vi i samarbejde med 
ledelseskollegaerne skaber den viden,  
de har brug for”, fortæller hun.

Ikke at der er noget galt med meritgi
vende ledelsesuddannelse og videreud
dannelse for skoleledere, understreger 
næstformanden – tværtimod har Skole
lederforeningen med Uddannelses og 
Forskningsministeriet, UVM og KL netop 
søsat en ny særlig, national diplomuddan
nelse i skoleledelse. Men netop igen med 
et praksisnært fokus, og i udviklingen af 
den nye skolelederuddannelse har man 
også skævet til Odenseprojektet. Se mere 
herom s. 50 ff.

”Vores empiri stammer fra skolerne  
og deltagernes erfaringer som ledere. 
Hvordan kan vi tackle arbejdspresset? 
Hvordan kan vi håndtere opgaverne på 
en anden måde og tale om det sammen 
på nye måder? Bare det at komme ud  
på hinandens skoler, få præsenteret det 
man arbejder med og udveksle erfarin
ger, giver meget. På samme måde udgør 
de netværk, der er skabt for ledelserne, 
og som fortsætter efter projektets for
melle afslutning, et stærkt fundament”, 
siger Dorte Andreas.

De mange forløb i de sidste to års pro
jektarbejde baserer sig en fælles lærings
ramme, som er gennemgående for alle 
projektets indsatser og tager afsæt i prin
cipperne for aktionslæring. Men der har 
ikke været tale om ét færdigt koncept, 
som bredes ud over alle 36 skoler, men 
om sparring og rådgivning, der tager ud
gangspunkt i de udfordringer, man ople
ver på stedet.

”Eftersom skoler, ledelser og ledelser er 
forskellige, er det vigtigt at differentiere. 

Altså en systematiseret form for hjælp til 
selvhjælp, hvor skoleledelsen i en kobling 
til deres arbejde med reformen, driften og 
skoleårets planlægning også selv får arbej
det med deres ledelsesudvikling. Målet 
har været at møde skolelederne dér, hvor 
de er  i forhold til at løfte deres opgave på 
skolen, som lederteam og opfylde alle de 
mål, der er”, siger Dorte Andreas.

Effekt og spredningseffekt 
Er der kommet noget målbart ud af ind
satsen, er der mulighed for at overføre og 
sprede projektdesignet på andre kommu
ner og skoler, og hvad konkret fremover  
i Odense, nu hvor pengene er brugt?

En forskergruppe fra Syddansk Univer
sitet har fulgt projektet tætpå i de to år, 
og har hermed fået en unik adgang til fol
keskolen og dens ledelse, herunder skaf
fet dokumentation og analyseret under
vejs. På afslutningskonferencen var der 
også enighed om, at man har kunnet kon
statere en positiv udvikling af lederskabet 
i form af styrket problemløsning, bedre 
stafetaflevering, orienteringsevne, øget 
mod og handling, evne til at kunne om
stille, starte op, følge til dørs …

Så ledelseskompetencerne i Odense  
er blevet styrket  selv i nogle år med en 
travl hverdag, hvor der har været en vis 
udskiftning i ledergruppen, og hvor det 
er svært at holde fast i en kontinuerlig 
proces. Men det er lykkedes, lød det også 
fra de tilstedeværende skoleledere, hvil
ket tilskrives den kontinuitet, der er 
skabt. En ny praksis har også givet rum 
til at samle lederkollegaer op, der ikke 
fungerer, og måske mest af alt: At kunne 
bevare roen i det uforudsigelige … være 
turbulenstolerante.

Forskerne har søgt at skabe ny viden 
om, hvordan ledelsesudviklingen kan gen
nemføres hensigtsmæssigt. Hvordan, er 
der kommet et bud på, som fremgår af 
den afsluttende rapport, forskerne har 
udarbejdet – idet man må huske, at en af 
styrkerne i Odenseprojektet netop ikke 
har været, at nu skal alt gøres på én be
stemt måde. Men med respekt for lokale 
forskelligheder, og for at skolerne forvejen 
er veluddannede, dygtige i teorien og rige 
på erfaringer.

”Det er jo ikke traditionel uddannelses
tænkning vi har brugt, men en anden 
kobling af teori og praksis. Vi har nu invi
teret en række andre fynske kommuner 
ind i projektet, så vi håber, at vores forløb, 
følgeforskning og metode i første omgang 
kan brede sig som ringe i vandet her”,  
siger Dorte Andreas.

”For os i Odense, bliver meget båret vi
dere ved, at netværkene og samarbejdet 
fortsætter. Det vi måske har manglet, er 
de tætte relationer og fora, hvor det er 
muligt at få omsat den viden, man alle
rede har. Det har vi fået skabt nu, hvor 
fundamentet er lagt, og vi har både som 
skoleledelser og lokalforening fået en fæl
les referenceramme og et stærkere sam
menhold. Det kan helt sikkert betale sig 
at investere i ledelsesniveauet”, slutter 
Mohammed Bibi. 

Michael Diepeveen er redaktør  

Slutrapporten ”Kvalificering af skolernes 
lederskab” vil ligge på Odense Kommunes  
og Syddansk Universitets hjemmesider.

Ledelse og samarbejde er ikke kun ’et  
kærlighedsfællesskab’, vi må også kunne tåle 
at professionalisere vores indsats med øget 
målrettethed, systematik og robusthed.
Dorte Andreas, næstformand, Skolelederforeningen
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Dine elever kan være med til at gøre en forskel ved at samle ind til UNICEFs 
arbejde for verdens børn på skolens idrætsdag. Vi kalder det Moveathon. Det er 
et enkelt forløb, som består af fire trin: løb, leg, lær og giv. Det er nemt og gratis! 

Og så aktiverer det dine elever igennem indlæring, motion og velgørenhed. 

LØB FOR VERDENS BØRN
PÅ SKOLENS IDRÆTSDAG

Du kan læse mere og finde materialet på unicef.dk/moveathon. Meld din skole til 
allerede i dag.  Det er sjovt, og så giver det mening! #MoveathonUnicef



 Resultatet af urafstemningen 
i forbindelse med OK’18 blev et markant 
ja. På LC’s område sagde næsten 95 % af 
underviserlederne i LC ja til den nye tre
årige overenskomst. Også på lærerområ
det blev det et tydeligt ja, da ca. 75 % 
stemte for forliget. Endeligt blev OK’18 
stemt hjem på stort set alle niveauer af 
offentligt ansatte.

Det var en lettelse for de fleste, at ca. 
750.000 offentlige lønmodtagere dermed 
ikke skulle ud i strejke/lockout, hvilket 
kunne trække lange negative spor efter 
sig. Ikke mindst på skoleområdet er der 
brug for stabilitet og ikke nye konflikter. 
At der nu – indtil videre – er ro på, er 
også den kommission, der blev nedsat 
for at se på lærerarbejdstiden, udtryk for.

Skolelederforeningen tog ellers det hi
storiske skridt at udtage et antal medlem
mer til strejke. Primært da foreningen 
som de andre offentlige ledergrupper 
ikke kunne acceptere arbejdsgivernes 
krav om økonomisk tilbageholdenhed.  
At en række andre uspiselige krav oveni 
fra især KL også blev undgået var en bo
nus, selv om der på den anden side ikke 

blev plads til reelt at drøfte skoleledernes 
specifikke krav. 

På den baggrund er Claus Hjortdal  
tilfreds med OK’18: ”Forliget må siges  
lønmæssigt at være acceptabelt. De i alt 
8,1 % over de næste tre år giver antageligt 
skolelederne en reallønsfremgang, og 
der bliver lidt ekstra løn til fordeling 
blandt skolelederne, hvor mellemlederne 
er prioriteret. Desuden blev der aftalt  
et nyt OKprojekt, også her med fokus  
på mellemledernes forhold”, siger for
manden.

You never walk alone
Et samlet formandskab og en samlet ho
vedbestyrelse anbefalede et JA til OK’18, 
og Claus Hjortdal er derfor glad for, at 
det blev et meget tydeligt ja i urafstem
ningen. Også at stemmeprocenterne ved 
afstemningen lå i den høje ende, idet ca. 
60 % af de stemmeberettigede LCunder
viserledere har stemt. 

”Vi kan konstatere, at der internt 
blandt medlemmerne har været et stort 
sammenhold, hvor de, der ikke i første 
omgang stod over for at skulle i konflikt, 

OVERENSKOMSTERNE ER SIKRET DE NÆSTE TRE ÅR. SAMFUNDET SLAP FOR EN UDMARVENDE 

KONFLIKT, OG LØNMÆSSIGT BLEV RESULTATET TILFREDSSTILLENDE, VURDERER FORENINGEN.

Af Michael Diepeveen • Grafik OTW A/S

OK TIL OK’18 

OK’18
LEDEROVERENSKOMSTEN

30 plenum – aug 2018

ny overenskomst



OK?

JA!

OK?

NEJ?

OK’18
LEDEROVERENSKOMSTEN

var parate til støtte og bakke de strej
kende op. Jeg tror, at alle vores medlem
mer føler de leverer markante resultater, 
selv om der bliver rationaliseret, og at 
det var uforståeligt, at vi så i 2018 yderli
gere skulle ha’ et hak”, siger Hjortdal.

Foreningen har selvfølgelig ved denne 
OK’18runde haft fokus på skoleledernes 
vilkår, og forventningen var faktisk, at ar
bejdsgiverne ville se venligt på skoleleder
nes vilkår for at drive skole. Men også på 
LClederområdet stod man over for stejle 
modparter. Foreningen har derfor priori
teret at holde et højt kommunikationsni
veau og især at mødes med lokalformænd 
fra kommuner udtaget til strejke.

Samlet set var OK’18 et uskønt forløb  
præget af økonomitænkning, hvor der 
ikke var plads til visioner og nytænkning. 
Der er også rejst tvivl om, hvorvidt den 
danske model fortsat kan bære, og S har 
fx bebudet, at de ønsker en fornyelse af 
modellen. Flere bolde er i spil: Et folke
tingsvalg forestår inden for det næste  
trekvarte år, LO og FTF har fusioneret  
til en kæmpe arbejdstagerorganisation ... 

Sammenholdet mellem alle de offent
ligt ansattes organisationer var presset 
under OK’18, hvilket ikke er nyt, men 
trods skiftende positioner holdt det  og 
uden det, var et samlet forlig ikke nået. 

Lærerkommission starter op 
Som bekendt førte måneders tovtrækkeri 
under OK’18forhandlingerne om en ny 
central arbejdstidsaftale for lærerne til 
afløsning for L409 ikke til et resultat. 

Til gengæld blev KL og DLF enige om 
at nedsætte en kommission, der skal 
komme med anbefalinger om nye ar
bejdstidsregler op til OK’21. Som for
mand for kommissionen er valgt tid
ligere børne og kulturchef i Næstved, 

der også er tidligere formand for BKF, 
Per B. Christensen. Han har fået følge  
af fem kommis sionsmedlemmer, nemlig 
en højesteretsdommer, en skolechef, en 
professor, en forskningschef og en lærer.

Det bemærkes, at der ikke er udpeget 
en skolelederrepræsentant i kommissio
nen, hvilket kunne have været en fordel, 
da lærernes arbejdstid jo er en afgørende 
brik i skolens planlægning og drift. Det 
skal dog også bemærkes, at Ulla Riisbjerg 
Thomsen, skolechef i Vejle og før det i 12 
år skoleleder på Billund kommunes stør
ste skoler, er en af de nye medlemmer af 
kommissionen. 

Claus Hjortdal hilser lærerkommissio
nen velkommen: ”Vi er glade for, at det 
er lykkedes parterne at blive enige om 
kompetente personer, som skal indgå i 
arbejdet. DLF og KL synes at være ind
stillet på et godt samarbejde, og nu ser  
vi frem til, at man kommer i gang”, siger 
formanden. 

Nedsættelsen af en kommission er et 
klart bedre scenarie end en konflikt, som 
uundgåeligt var endt med et nyt lovind
greb. Kommissionen starter sit arbejde 
her i august, idet der også er nedsat et lille 
sekretariat med kapacitet til bl.a. at regne 
på, hvad forskellige modeller kan koste. 

Michael Diepeveen er redaktør

LØNFORBEDRINGER  
FOR LEDERE

 Ud over de lønstigninger, der er 
opnået i det generelle forlig på – 
alt efter hvordan man regner – op 
til 8,1 % i overenskomstperioden, 
er der opnået en række mindre 
forbedringer af lederlønnen:
 
•  For ledere på grund lønstrin 46 

+ 11.000 kr. hæves lønnen med 
fuldt gennemslag til løntrin 46 
+ 13.500 kr.

•  For ledere på grund lønstrin 48 
+ 2.000 kr. hæves lønnen med 
fuldt gennemslag til løntrin 48 
+ 3.000 kr.

•  For ledere på grund lønstrin 49 
+ 2.000 kr. hæves lønnen med 
fuldt gennemslag til løntrin 49 
+ 3.000 kr.

•  For ledere på grund lønstrin 50 
+ 2.000 kr. hæves lønnen med 
fuldt gennemslag til løntrin 50 
+ 3.000 kr.

 Grundlønsstigningen – her anført 
for det kommunale område  
træder i kraft pr. 1. april 2019.

 OK’18forliget gennemgås mere 
nøje på hjemmesiden. Læs her 
om de generelle lønstigninger, 
der udmøntes i portioner i 2018
1920, samt andre overens
komstforbedringer.

OK’18 flyttede ikke bjerge, men en total 
strejke/lockout blev undgået, lønnen er  

sikret, og jeg mener derfor, at vi må glæde sig over 
det, vi har fået, frem for at se på det modsatte.
Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen 
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Waterlogic drikkevandskøler
- et vigtigt værktøj til en sundere livsstil.

Færre sygedage

Mere produktiv

Vandet bliver 
lettere tilgængelig

Mindre stress

Skån miljøet

Hvorfor er der behov for 
drikkevandskølere på skolerne?

-Det bliver mere fristende at drikke vand.
-Vandet bliver lettere tilgængelig.
-Reducerer behovet for sukkerholdige drikke.
-Vandet er rent,koldt & frisk.

Hvad gør en Waterlogic 
drikkevandskøler for jer?

Tænk grønt, tænk Waterlogic
drikkevandskølere
1 liter vand tappet fra den danske hane giver 
op til 2000 gange mindre CO2 fremfor 1 liter 
fl askevand. CO2-udslippet fra 1 liter kildevand 
(købt på 2 halvliters vandfl asker) svarer til 
CO2-udslippet fra at køre 1 km i en bil.

CO2 udslippet fra det danske forbrug 
af fl askevand (inkl. produktion af 
plastikemballagen) er over 25 millioner kilo. 
Det svarer til at alle Danmarks 2,3 mio. biler 
kørte 94 km hver dag.

Hos Waterlogic oplever vi en høj efterspørgsel 
på drikkevandskølere, der kan klare kapaciteten 
til skolerne og denne efterspørgsel kan vi med 
garanti tilfredsstille.
Waterlogic er Danmarks største leverandør 
af drikkevandskølere.

Drikkevandskølere tilpasset til
skoler og SFO

Ved brug af koden ’Plenum’ ved 
henvendelse, får du 1 kasse drikkedunke 
gratis, når du lejer eller køber en 
drikkevandskøler hos os.

Post@waterlogic.dk
+45 70 23 80 55

Skoleannonce.indd   1 18/01/2018   08.04
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INTERNET OF THINGS-TEKNOLOGIEN ER I RIVENDE UDVIKLING! FRA SENSORER, 

DER OPSAMLER DATA OM ALT FRA FYSISKE FORHOLD OG ÆNDRINGER I 

BEVÆGELSESMØNSTRE TIL ”INTELLIGENTLIGGØRELSE” AF VORES DAGLIGE 

HJÆLPEMIDLER. IOT HAR OGSÅ BETYDNING FOR SKOLEN, LÆRING OG LEDELSE ...

Af Mark Sørensen • Illustration Otto Dickmeiss

IOT 
I FOLKESKOLEN
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 Primo juni inviterede Skole
lederforeningen i samarbejde med IT
Branchen og Aarhus Kommune førende 
IoTeksperter, skoleledere og vidensper
soner til et seminar på Børsen i Køben
havn til en snak om, hvordan teknolo
gien kan introduceres til folkeskolen i 
form af særlige undervisningsforløb.

Ideen bag projektet er at ruste ele
verne til at forstå, bruge og tage stilling  
til udviklingen inden for IoT, og alt hvad 
der følger med, for at skabe nysgerrighed 
og se på anvendelsesmuligheder. 

IoT-undervisningsforløb
For Skolelederforeningen er ambitionen 
klar. Inspirationsdagen markerede start
skuddet for det, der på sigt kan blive til 
konkrete IoTundervisningsforløb og ma
terialer til brug i landets folkeskoleklasser. 

Det kan fx været at koble undervisnin
gen til fysiske enheder, der indsamler 
data, som eleverne efterfølgende kan be
handle. De fysiske enheder (sensorer) er 
en naturlig del af IoTteknologien og gør, 
at eleverne er i stand til at arbejde med 
data, indsamlet i deres egne omgivelser. 
Dette aspekt af undervisningen kan øge 
elevernes evne til at forstå og tage stilling 
til de data, der omgiver dem. 

Ambitionen er, at denne tilgang til da
tabehandling og undervisning vil øge ele
vernes data og teknologiforståelse, samt 
understøtte en innovativ tilgang til un
dervisning i folkeskolen.

For Claus Hjortdal i Skolelederforenin
gen og én af initiativtagerne bag projek
tet, er det afgørende, at folkeskolen er 
nysgerrig på nye teknologier, som har 
potentiale til at forme vores samfund og 

hverdag indenfor en overskuelig fremtid.
”Vi bør alle tage stilling til den teknolo

giske udvikling og tilegne os en grund
forståelse af dets muligheder og natur. 
Derfor er vores endelig mål at sætte IoT
teknologi i en pædagogisk sammenhæng 
og udvikle undervisningsforløb, der un
derbygger elevernes evner til at benytte 
teknologien på nye og kreative måder”, 
siger han. 

At Skolelederforeningen søsætter et IoT
projekt skal ses i lyset af den generelle og 
brede forståelse for vigtigheden af at lade 
eleverne være medskabere og innovatører 
gennem autentiske og innovative lærings
forløb. Det er ambitionen, at IoTlærings
forløb i denne sammenhæng vil kunne ru
ste eleverne yderligere i forhold til nogle 
af de kompetencer, fremtidens arbejds
marked vil efterspørge. 
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IoTteknologien kan potentielt set udfor
dre elevernes evner til at tænke kreativt 
og til at gå på opdagelse i deres egne om
givelser i jagten på data, der kan omsæt
tes til ny viden. 

Digital dannelse og  
teknologiforståelse
I skyggen af de nylige sager om deling  
af private videoer og lignende samt det 
øgede fokus på persondata, der er, er  
der fokus på vigtigheden af, at digital 
dannelse indgår som en del af de under
visningsforløb, som Skolelederforenin
gen i samarbejde med CFU (Centre for 
Undervisningsmidler) nu står overfor  
at skulle understøtte udviklingen af. 

“Det er afgørende, at vi formår at gøre 
eleverne bevidste om, hvad data er og 
hvordan data bør behandles. Så vi skal 
både arbejde med elevernes nysgerrig
hed, men samtidig udvikle deres kritiske 
sans”, siger Claus Hjortdal. 

At Skolelederforeningen går forrest for 
at samle dygtige interessenter til projek
tet og måske bane vejen for, at IoT kan 
blive et reelt tilvalgsfag i folkeskolen er 
helt på linje med det forsøgsprogram, 
som Undervisningsministeriet har sat i 
EUudbud, og som har til formål at sikre 
elevernes teknologiforståelse i folkesko
len frem mod år 2021.

Forsøgsprogrammet, der er initieret af 
Undervisningsministeriet, fokuserer på 
at styrke kompetencerne i folkeskolen til 
at arbejde med og undervise i teknologi
forståelse i sektoren. Desuden indgår der 
i forsøgsprogrammet et klart ønske om, 
at alle elever lærer at forholde sig kritisk 
til teknologi og forme den frem for blot 
at bruge den.

Det politiske ønske om at øge teknologi
forståelsen i folkeskolen, og udviklingen 
af undervisningsforløb med fokus på IoT
teknologi vil kunne støtte op om at sætte 
teknologiforståelse på skoleskemaet. Lige
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3 HURTIGE TIL 
CLAUS HJORTDAL

Hvorfor IoT i folkeskolen?
”Vi vil ruste eleverne til at 
forstå, bruge og tage stilling 
til den teknologiske udvik
ling anno 2018”

Hvordan IoT i folkeskolen?
”Vi vil sætte IoT teknologien 
i en pædagogisk sammen
hæng og udvikle undervis
ningsforløb, der underbyg
ger elevernes evner til at 
benytte data på nye og  
kreative måder”

Hvornår IoT i folkeskolen?
”Vores ambition er at få  
udviklet og afprøvet IoT  
undervisningsforløb på ud
valgte skoler inden skole
årets udgang”.

som fra politisk side vil det være et klart 
mål for “IoT i folkeskolen” at skabe incita
ment til at højne det generelle kompetence
niveau i arbejdet med teknologiforståelse i 
folkeskolen samt at skabe en kritisk forstå
else af teknologien hos eleverne.    

Erfaringer fra Coding Class
Med projektet “IoT i folkeskolen” vil Skole
lederforeningen og de øvrige interessenter 
forsøge at stå på skuldrene af de erfaringer, 
som IT-Branchen fik i forbindelse med pro
jektet ’Coding Class’, der netop har intro
duceret kodning og kreativitet på skemaet 
i folkeskolen.

Via Coding Class får elever, hoved sage
ligt i 6. klasse, mulighed for at prøve kræf
ter med at kode gennem et udarbejdet  
læringsforløb. IT-Branchen, der står bag  
Coding Class, og som lagde lokaler til ”IoT  
i folkeskolen” har som hovedmål at få børn 
til at tænde på at skabe med it og teknologi 
og samtidig få en bedre forståelse for den 
verden, som omgiver dem nu og i frem
tiden.  

Parallellerne mellem de to projekter er 
derfor til at få øje på og Martin Exner, der 
er projektansvarlig for Coding Class ser da 
også muligheder i IoTprojektet. Plenum 
spurgte ind til hans tanker herom, da vi 
mødtes til inspirationsdagen på Børsen  
i starten af juni i år. Martin Exner siger:

”Dette projekt kan kickstarte en vigtig 
bevidsthed blandt elever, der handler om, 
at børn har et kritisk kendskab til tekno
logi. Der er i dag et kæmpe fokus på, at 
børn skal være kreativt skabende med it. 
Nu er næste skridt, at de skal blive i stand 
til at ændre hverdagen via idéer og opfin
delser de selv skaber og som kan opsamle 
analysérbar data. Jeg så gerne, at flere 
kommuner hoppede med, og at itvirk
somhederne tilsvarende støttede op, som 
tilfældet var i Coding Classprojektet.”

Også IT-Branchen ser et stort potentiale 
i at udvikle undervisningsforløb, der ru
ster eleverne til at imødegå en tiltagende 
digital fremtid. Mette Lundberg, direktør 

for politik og kommunikation hos IT-Bran
chen udtaler følgende om projektet “IoT i 
folkeskolen”:  

”Det er vigtigt, at vi gør os erfaringer 
med, hvordan vi udvikler børns digitale 
kreativitet. Vi skal lære børnene at være 
skabende og innovative med teknologi, så 
fremtidige generationer ikke bare ender 
som superbrugere, der ikke ved, hvad  
der gemmer sig bag skærmens blanke 
overflade. Det handler både om at ruste 
børnene til at være på toppen af situatio
nen i en stadig mere digital verden og  
at sikre Danmarks fremtidige konkur
renceevne”.

Opstart i efteråret 2018
Projektet ventes at blive konkretiseret in
den længe, idet målet er at engagere ud
valgte skoleklasser i en afgrænset projekt
periode. Derved kan der på sigt trækkes 
på de konkrete erfaringer fra et sådan 
caseprojekt, hvis det besluttes, at projek
tet på et senere tidspunkt skal skaleres  
op og udvides til folkeskoler landet over.

“Det er vigtigt at få udviklet og testet 
IoTundervisningsforløbene og undervis
ningsmaterialet så hurtigt som muligt. På 
den måde kan vi beslutte, om det er no
get vi skal gå videre med og brede ud til 
skoleklasser landet over, ligesom man  
har set det med Coding Class. Lige nu er 
der stor opbakning til projektet fra både  
Itbranchen, Aarhus kommune, CFU og 
mange flere, og derfor ser vi det som af
gørende hurtigt at få sat et skib i søen og  
få testet det”, siger Claus Hjortdal.

Næste skridt er at starte projektet både i 
forhold til styring af projektet, men også i 
forhold til den økonomiske del, så vi på sigt 
kan gøre undervisning i IoTteknologi på 
landets folkeskoler til en realitet.  

Mark Sørensen er kommunikations - 
konsulent i MS Komm unikation 

Læs mere om projektet på 
www.iotifolkeskolen.dk

HVAD ER IOT? 

Internet of Things (IoT) 
betegnes som ”et netværk 
af alle elektroniske enheder 
i stand til at indsamle og 
dele data via sensorer”. Et 
eksempel kunne være, at 
man opsamler data om
kring bevægelsesmønstre i 
et klasselokale, laver må
linger af Co2 niveauer eller 
indhenter data omkring 
støjniveauet. Disse data 
kan herefter behandles og 
analyseres af eleverne og 
indgå som en del af et un
dervisningsforløb. 

Kilde: www.iot.dk 
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NOTER

Sanktioner fylder i regeringens nye ghettoudspil. 
Skoler, der ikke leverer resultater, skal lukkes. Ele
ver, er ikke består stopprøver i 0. klasse, skal gå 
om. Forældre til børn, der ikke dukker op til test  
og prøver eller har mere end 15 % ulovligt fravær, 
mister børnechecken. 

Og så vil … ledere i kommunale daginstitutioner 
eller folkeskoler fremover kunne få op til et års 
fængsel, hvis de undlader at underrette myndig
hederne om bekymrende forhold hos et barn, fx 
ved mistanke om vold og overgreb.

I et fælles debatindlæg i Politiken advarer Anders 
Bondo Christensen og Claus Hjortdal mod at tro, 
at man kan straffe sig til en bedre praksis. 

Det kræver tid, ressourcer og hårdt arbejde, når 
man vil vende udviklingen. Og ikke alene sko
lerne, men social, bolig og beskæftigelsespoli
tikken spiller her en rolle for at løse problemerne. 

Læs debatindlægget ’Straf fører ikke til bedre 
praksis på skolerne’ på hjemmesiden. 

###
Skolelederforeningen har sat sig på 
hashtagget #styringstyranni, så brug det, 
hvis du deltager på Twitter i debatter om 
overdrevne styringstiltag, mere bureau
krati, nye centrale topdown tiltag …

Fx har næstformand Dorte Andreas før 
sommer bragt et indlæg om undervis
ningsminister Merete Riisagers ønske  
om at registrere og fastsætte måltal for 
skolerne brug af uuddannede vikarer.

”Vi har ikke brug for mere styring og øget 
bureaukrati. Skolerne har brug for ledelse 
og mere frihed, så vi kan bruge den tid, 
der er, klogest muligt”, skriver Dorte  
Andreas bl.a. på Twitter.

Ligetil 
Med bogserien ’Ledelse ligetil’ har Skole
lederforeningen og Dafolo Forlag nu søsat  
en række udgivelser, der trykkes i ”lomme
format”, hvor aktuelle ledelsesudfordringer 
behandles kort og konkret. 
 
Serien præsenterer den nyeste tænkning 
om skoleledelse fra uddannelseseksperter 
og behandler emner som pædagogisk  
ledelse, data, ledelse tæt på, forvaltnings
ledelse, forandringsledelse mv.

Følgende bøger i serien er indtil videre  
aftalt til udgivelse: 

•   Pasi Sahlberg:  
Fire strategier til en bæredygtig skole  

•   Viviane Robinson:  
For mange forandringer, for få forbedringer 
 

•   Russell Quaglia:  
Skolelederens stemme 

Udgivelserne i ’Ledelse ligetil’ vil være let
læste, praksisorienterede og skal også så 
vidt muligt flugte med indholdet i den ny 
skolelederuddannelse.

Medlemmer af foreningen får 15 procent  
rabat. Ved køb af en fysisk bog i serien får 
man bogen med gratis som ebog. Ønsker 
man at købe et antal bøger, udarbejdes et 
særskilt tilbud.

Hvem byggede pyramiderne? Eller måske 
bare den store bygning nede på torvet?

Dansk Arkitektur Center udbyder projektet 
’Arkitekturundervisning i HELE Danmark’ 
med forskellige undervisningsforløb tilrette
lagt til indskoling og udskoling. 

Forløbene løfter udvalgte fags mål samt un
derstøtter elevernes relation til lokalområdet 
gennem autentiske oplevelser med byen og 
naturen. Så tag på byvandring!

Information: dac.dk/arkitekturundervisning-
i-hele-danmark

–  A R K I T E K T U R  –

 ?

STRAF
Nye tal fra ATP viser, at 40 % af  
pigerne født i 2018 kan forvente at 
blive 100 år. Og hvor en nyfødt pige i 
dag vil leve knap to år længere end, 
hvad hidtidige modeller anslog,  
lever drenge 3,7 år længere.

ATP’s nye beregninger viser, at: 

•  40 % af kvinder, der er født i 2018, 
forventes at runde 100 år.

•  29 % af mænd, der er født i 2018,  
forventes at runde 100 år.

•  En kvinde født i 2018 forventes at  
leve 95,6 år mod før anslået 93,4 år.

•  En mand født i 2018 forventes at  
leve 92,4 år mod før 88,7 år.

Opmærksomme iagttagere har nok 
bemærket, at folkepensionen pt. hæ
ves til 70 år, og at man selv skal spare 
enten længere eller mere op end tid
ligere for at kunne holde niveau …

LEVETID

FA RV E L 
Efter ca. 12 år i Skolelederforenin
gen er konsulent Søren Schnack 

gået pension. Han ønskes alt godt 
fremover og en stor tak for det 
gode arbejde og samarbejde!
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TIL SKOLER

Kontorartikler Køkken & cateringMøbler LagerElektronik Rengøring

Tilbuddet gælder til og med den 30. september

 Mobilfri skole  
– Øget trivsel og bedre læringsmiljø
Flere undersøgelser peger på, at mobilfri skoler oplever en øget trivsel samt et bedre lærings-
miljø. Det er baggrunden for, at Lomax har udviklet en nem og sikker måde til at opbevare  
mobiltelefonerne i klasselokalet. Lige nu er der tilbud på serien MobileSafe.

Læs mere eller bestil på lomax.dk/mobilesafe

Varenr. Beskrivelse Førpris TILBUD
356051 MobilSafe - 15 døre 2999,- 1199,-

• 15 rum / 15 døre 
• 4-cifret kodelås inkl. master nøgle 
• Totalmål HxBxD: 652x652x120 cm
• Rumstørrelse HxLxD: 100x210x95 mm
• Leveres inkl. bolte til ophæng

Gratis levering 
ved køb for min.  

kr. 800,- ekskl. moms
(kr. 1000,- inkl. moms)

Lomax
Elsenbakken 37
3600 Frederikssund

Online
www.lomax.dk

Ring
Sjælland: 47 36 80 00
Fyn/Jylland: 63 15 25 25

E-mail
salg@lomax.dk

Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl i såvel tekst som priser, mål, farver mv.                                                                                                                                              
                                                   

Kun 

1199,-
SPAR 60%

Begrænset antal



I AARHUS-OMRÅDET ER ETABLERET ET SAMARBEJDE MELLEM TEATER OG SKOLE. 

LYSTEN DRIVER VÆRKET, MEN OGSÅ MEGET LÆRING BLIVER SAT I SCENE PÅ NYE 

MÅDER FOR LÆRERE OG ELEVER. HERUNDER UFORMEL LÆRING I FORM AF STØRRE 

SENSIBILITET I FORHOLD TIL AT SE OG TOLKE TEKSTER OG HANDLINGER …

Af Ida Krøgholt   •  Illustration WTO

 Hvad der startede som et til
bud fra Aarhus Teater om et danskfagligt 
kompetenceløft til en række folkeskoler, 
blev til et større partnerskab, hvor teatret 
sammen med skolelederne har udviklet 
en model for samarbejdet, som skal 
sikre, at lærernes møde med teatret  
omsættes til praksis ude på skolerne.

Med støtte fra A.P. Møllerfonden un
dersøger projektet ’Ej blot til lyst’, hvor
dan dansklærere kan bruge teater og 
scenekunst i deres undervisning. Læ
rere fra seks partnerskoler står i lære 
hos teatrets tre pædagoger, der alle er 
uddannet både som folkeskolelærer og 
teaterpædagog eller skuespiller. De har 
været i observatører til teatrets under
visning af deres egen klasse, og på sko
len har de eksperimenteret med at un
dervise eleverne med teatrets metoder. 

Aarhus Teater har sat ’Ej blot til lyst’ 
på skinner, for at inddrage publikum på 
nye måder. Men én ting er at lave en ny 
recept for teatret, en anden at få skoler, 
som allerede kan være spændt hårdt for 
til at se egen fordel i at gå med i dette.  
Så selv om samarbejdsmodellen som ud
gangspunkt var som skabt til den åbne 

skole, skulle der flere justeringer af struk
turel og økonomisk art til, før projektet 
for alvor fungerende, som det gjorde her 
sit i tredje og sidste projektår. 

Hvad får skolen ud af det?
Som tilknyttet til projektet har jeg bl.a. 
stået bag følgeforskningen – det vil sige in
terviewe, gennemføre undersøgelser, eva
luere og give feedback til projektledelsen. 
I forskningen bruger vi Etienne Wengers1 
begreber om praksisfællesskaber, situeret 
læring og lærende partnerskaber som 
ramme, når vi skal vurdere resultatet af 
den samarbejdsmodel, vi har udviklet  
og løbende revideret, jf. figur 1.

Wengers pointe er, at deltagelse ska
ber læring, og at læring udveksles mel
lem deltagerne i et praksisfællesskab, 
der er et domæne af viden. Når fælles
skabet fungerer, vil deltagernes fælles 
viden vise sig som en særlig praksis i 
form af de rammer, redskaber og fortæl
linger, man deler. Et læringsfællesskab 
er kendetegnet ved, at man er villig til  
at dele praksis. 

Wenger bruger begrebet legitim perifer 
deltagelse til at analysere praksisfælles

skaber, og det kan her præcisere ’Ej blot 
til lyst’s hensigt, som netop er at få læ
rere og elever til at flytte sig fra en mere 
perifer til en fuldbyrdet brug af teater og 
scenekunst i danskundervisningen. For
skellen mellem perifer og fuld deltagelse 
kan også forklare forskellen mellem de 
klasser og skoler, der er tæt på at lykkes 
med at knytte an til den nye praksis og 
dem, der af forskellige grunde skal ar
bejde hårdere for at blive deltagere. 

Den viden, vi har indsamlet om ud
byttet af ’Ej blot til lyst’, er bl.a. hentet 
fra samtaler og evalueringer med skole
ledere, løbende observation af elevforløb 
og interviews med samtlige lærere. Hvad 
lærerne angår, har vi set en markant ud
vikling i måden, de griber danskunder
visningen an på, hvilket er beskrevet i  
følgeforskningens slutrapport maj 2018 2. 

Praksis og læringsfællesskabernes be
tydning for kompetenceløftet er ikke til 
at tage fejl af. Mange af skolerne har nu 
fuld deltagelse. Når lærere sammen laver 
planer for, hvordan teatermetoderne kan 
bruges i deres praksis, når de overværer 
hinandens undervisning med de nye me
toder i klassen, når lærere introducerer 
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og videregiver metoderne til danskfaglige 
kollegaer som endnu ikke har været på 
kursus, og når de tager deres klasse med 
i teatret, så er det tegn på, at de indgår  
i et praksisfællesskab og er villige til at 
dele praksis med hinanden og teatret i  
et lærende partnerskab. 

De skoleledere, som tager del i ’Ej blot 
til lyst’ fortæller, at de har observeret et 
usædvanligt lærerengagement, når pro
jektet skal kvalitetsvurderes, hvilket hæn
ger godt sammen med, at de fleste lærere 
fortæller meget lystbetonet om deres  
deltagelse. Det er ret usædvanligt for et 
projekt af denne art, der ellers typisk vil 
appellere til de enkelte allerede teater
kyndige ’ildsjæle’3, mens ’teaterfrem
mede’ lærere måtte have sværere ved  
at se en mening med teatersamarbejdet.

Men her forholder det sig altså ander
ledes. En af skolelederne fra en partner
skole fortæller ligefrem, at hans situa
tion ikke er at få medarbejderne overtalt 
til at deltage, men at de omvendt ”bliver 
kede af det, hvis de ikke får en plads”. 
Med til denne fortælling hører, at skole
lederne generelt er bevidste om forde
len ved, at så mange lærere som muligt 

indgår i projektet. Som en leder formu
lerer det: ”Der skal volumen til, for at 
det bliver bæredygtigt”. En tredje leder 
supplerer: ”Det her skal udnyttes – vi 
har fået et fælles nyt sprog på skolen”. 
Så tilbagemeldingerne er positive

Fagligt og socialt udbytte
Selv om ’Ej blot til lyst’ primært er rettet 
mod danskfagets læringsmål, er det også 
dets effekt i forhold til tungere problem
stillinger som inklusion og det psyko
sociale miljø på skolen, som optager  
skolelederne. I den forbindelse vægtes 
elevernes uformelle læring højt. Som  
en leder bemærker det, er elevernes  
deltagelse afgørende for, om og hvordan 
projektet forankres på skolen. På samme 
måde tilkendegiver en anden leder, at 
børnene skal ses som projektets omdrej
ningspunkt – idet han bemærker, at ”det 
ultimative jo er, at eleverne deltager, uden 
at man beder dem om det”…

Interessen for uformel læring og elev
deltagelse, som kommer til udtryk hos 
skolelederne, spejles i følgeforskningen, 
hvor vi har registreret tegn på indfly
delse på elevernes praksisfællesskab, 

også i de uformelle læringsrum i frikvar
teret. At ’sætte noget i scene’ er i flere  
af indskolingsklasserne blevet en del  
af børnenes måde at lege på, og der er 
eksempler på, hvordan eleverne henter 
inspiration herfra, når de sprogliggør  
deres oplevelser. En lærer bemærker, at 
børnene er begyndt at udtrykke sig på 
nye måder: ”Vi er fx begyndt at høre  
bemærkningen ’jeg så, han sagde stop’, 
altså at du ikke længere bare siger ’stop’, 
men med hele din krop viser: jeg vil ikke 
det her”. 

Ved at tage danskfaget ud i deres livs
praksis, viser eleverne tegn på situeret 
læring og på et praksisfællesskab, der 
ikke kun tilhører skolen, men er en del  
af deres egen praksis. Lærerne er op
mærksomme på dette, bl.a. fordi de sy
stematisk laver elevobservationer og har 
fået øje på, hvordan læringen også fore
går i elevernes hverdagskommunikation. 
Samtidig kan man se, hvordan nogle af 
de nye kommunikationsmønstre i klas
sen, som i eksemplet ovenfor, har en psy
kosocial afsmitning. Lærerne bliver 
bedre til at ’læse’ eleverne og eleverne 
får større sensibilitet i forhold til at se og 
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fortolke tekster og handlinger – og bliver 
derfor også bedre til at læse hinanden. 

Et aspekt af ’Ej blot til lyst’ er at yde 
hjælp til såkaldt ’svage’ elever, der nor
malt deltager perifert i undervisningen  
af enten sproglige eller psykosociale år
sager. Disse elever får en anden adgang 
til faget, end de plejer, hvilket sætter 
gang i forskydninger af roller og positio
ner i klassen. En lærer fortæller fx om, 
hvordan de nye metoder kan få elever  
til at skifte bane: ”De meget sprogligt 
dygtige sidder jo hele tiden med fingeren 
i vejret. Men der er mange af de andre, 
som ikke er så sproglige, som har fundet 
ud af at – jamen, jeg kan faktisk også”. 
Perifere deltagere kan altså blive legitime 
deltagere i danskfaget, idet lærerne får 
flere greb til at inkludere dem med.

Justeringer i projektet undervejs
Samarbejdsprojektet ’Ej blot til lyst’ er et 
flagskib inden for skole og teatersamar
bejde. Da projektet blev startet op, var 
målet, at 2.250 elever og 450 dansklæ
rere skulle gennemgå det teaterpædago
giske forløb. Hurtigt drøftede man dog, 
om strategien om at række ud til så 
mange, frem for at give et eksklusivt til
bud til færre, satte en begrænsning for, 
hvor grundigt lærerne kunne blive løftet. 
Med andre ord: Med den valgte model 
kunne man risikere, at lærerne ville blive 
i en perifer bane og ikke i tilstrækkelig 
grad føre kompetenceløftet ind i skolen. 

Følgeforskningens surveys og inter
views efter år 1 støttede til dels op om 
disse anelser. Lærerne var generelt me
get inspirerede og engagerede i kurset, 

men når det kom til at få prøvet praksis 
af i klassen derhjemme, haltede mange 
bagefter. En spørgeskemaundersøgelse 
fra projektets år 1 viste at 44 % af lærerne 
vurderede tid som den største forhin
dring for implementering af teatermeto
derne i danskfaget, mens andre 44 % så 
knaphed på ressourcer som den største 
trussel mod forankring på skolerne.

Et flertal på 63 % havde en forventning 
om, at de ”i nogen grad” ville udvikle de
res egen undervisningspraksis på bag
grund af ’Ej blot til lyst’, mens 32 % var 
længere i retning af fuld deltagelse og 

markerede, at de ”i høj grad” ville bruge 
den nye praksis. Gennem interviews med 
lærerne blev det endnu tydeligere, at det 
store flertal gerne ville, men endnu ikke 
rigtig følte sig klar til at tage den nye 
praksis i brug, og man kan konkludere, 
at praksisfællesskabet ikke var et helt  
velfungerende domæne endnu.

Mellem år 1 og år 2 blev partnerskabs
strukturen derfor taget op til revision. 
Der var tydeligt, at ’Ej blot til lyst ’kunne 
tilføre nye arbejdsformer i dansk. Men 
praksisfællesskabet var i for høj grad ret
tet mod den enkelte lærer og klassen, 
mens det indbyrdes teamsamarbejde 
mellem dansklærere på skolerne haltede. 
Man erkendte, at projektstrukturen mu
ligvis ikke lagde tilstrækkeligt op til idéen 
om mesterlære. Den model, forløbet føl
ger i dag, har derfor en struktur, der for
pligter lærerne på samarbejder i teams. 

Samtidig var det ikke alle skoleledere, 
der aktivt havde påtaget sig partnerska
bet, og det var nødvendigt at få drejet 
skolernes forventninger, så skolerne ikke 
gik rundt med en forestilling om, at tea
tret ville komme med en fri ydelse. Der 
var behov for en mere forpligtende inve
stering. For at få vendt situationen, var 
der brug for skoleledernes støtte, og for 
at lærerne fik legitimitet til at blive ekspe
rimenterende praktikere. Skulle indsat
sen batte, måtte både ledere og lærere 
derfor gøres mere medansvarlige.

Ifølge Wenger er der tre forudsætnin
ger for et praksisfællesskab: Et gensidigt 
engagement, en fælles virksomhed og et 
fælles repertoire. Et par af skolerne har 
tidligt i projektet taget rollen som first 

PROJEKTETS ØKONOMI

Det samlede budget for ’Ej blot til lyst’ 
1.0 var oprindeligt 3.3 mio. kr. over en 
3-årig periode. Det blev så opjusteret  
til 4.3 mio. kr., primært ved at teatret 
brugte 1 mio. mere.

Skolernes medfinansiering er sket i form 
af tid til projektet, herunder vikartimer, 
tid til evaluering med lærere og skole-
ledere, skoleledermøder, transport mm. 

Det samlede budget i nøgletal for pro-
jektperioden 2015-18:
 
A.P. Møllerfonden 2,15 mio. kr.
Aarhus Teater 1,75 mio. kr.
Aarhus Universitet 0,10 mio. kr.
Skolernes medfinansiering 0,30 mio. kr.

I alt 4,30 mio. kr.
 
Når projektet fortsætter i en version 2.0 
vil det forudsætte en økonomisk medfi-
nansiering fra skolernes side i størrel-
sesordenen 25.000 kr. pr. skole.

Resultaterne fra vores projekt peger 
overbevisende på, at et lærende part-

nerskab mellem teater og skole kan give flere 
elever legitim adgang til danskfaget og kan 
gøre skolernes læringsfællesskaber stærkere.
 

Ida Krøgholt, ass. professor, Aarhus Universitet
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NOTER

1.  Etienne Wenger er fransk læringsteoretiker og kendt for sin 
teori om situeret læring og praksisfællesskaber, udviklet i 
samarbejde med Jean Lave. Wenger er oversat til dansk i 
Etienne Wenger: Praksisfællesskaber. Læring, mening og 
identitet, Hans Reitzel 2004.

2.  https://www.aarhusteater.dk/at-laering/ej-blot-til-lyst/

3.  Jf. Ann Bamford: Ildsjæl in the Classroom (Bamford og 
Qvortrup 2006) om kunstfagenes status i folkeskolen.  
Undersøgelsen viste, at drama som fag og kompetence ofte 
forvaltes af ildsjæle, og at der er en vis sammenhæng mel-
lem læringsmæssige resultater og graden af samarbejde 
mellem kunstinstitution og skole.

movers, og man skelede til dem, da man 
gentænkte projektets struktur efter år  
1. Desuden blev de seks skolers ledere 
inddraget som partnere i både den visio
nære udvikling og den pragmatiske til
pasning af projektstrukturen, så skole
lederne sikrede at projektet var realistisk 
og fik et mere forpligtende ejerskab. 

En vigtig konkret justering var, at man 
skar ned på elevernes kursusdel og skru
ede op for lærernes. På den måde blev 
der ressourcer til at lave et ekstra lærer
kursus. Desuden sørgede man for at 
knytte lærerne stærkere og mere bevidst 
sammen i deres faglige teams, så det blev 
naturligt for dansklærere fra samme skole 
at gøre projektet til en fælles sag med fæl
les virksomhed og fælles repertoire.

Efter indførelsen af et lærerkursus  
2, er rammesætningen i det hele taget 
strammet op. Det har betydet, at kravet 
om planlægning og implementering af 
den nye praksis i læreplanerne i dansk 
for det kommende skoleår ikke lægger 
pres på den enkelte lærer, men overdra
ges til teamet, der påbegynder planlæg
ningen under selve kurset. På skolerne 
har dette åbnet for tydeligere ledelses
signaler og prioriteringer, og det er med 
den nye struktur blevet mere reglen end 
undtagelsen, at dansklærerne på part
nerskolerne arbejder med teaterpæda
gogik som et fælles projekt i et styrket  
læringsfællesskab. 

Projektet ’Ej blot til lyst’ fortsætter i 
version 2.0 med støtte fra Aarhus Kom
mune i skoleåret 2018/2019. 

Ida Krøgholt er ph.d., ass. professor ved Institut for Kom-
munikation og Kultur, Aarhus Universitet. Hun forsker i 
deltager involverende teater, kreative processer og teater-  
og dramapædagogik – og er følgeforsker på forskellige  
projekter, herunder i perioden 2015-18 på ’Ej Blot til Lyst’.

OM PROJEKTET

Aarhus Teaters teaterpædagogiske projekt ’Ej blot til lyst’ gennem
føres i partnerskab med seks folkeskoler i Aarhus og Odder Kom
mune. Projektet strækker sig over tre år fra efteråret 2015.

Formålet er undersøge, hvad scenekunst og æstetiske læreproces
ser kan bidrage med i folkeskolens danskundervisning både i forhold 
til læringsmål og elevernes generelle dannelsesproces. Der er sær
ligt fokus på kompetenceudvikling af dansklærerne i forhold til at 
arbejde med scenekunst i undervisningen. 

Tilbuddet om et skole og teatersamarbejdet hviler på en klar  
samarbejdsaftale, struktureret i et praksisforløb med en struktur  
på et ledelsesmæssigt, medarbejder og didaktisk niveau. 

Metoden er en blanding af workshops for lærere og elever og ikke 
mindst det konkrete møde med Aarhus Teater, i form af forestillin
ger og møder med det kunstneriske personale.

Sådan rammesættes skolelederne:
•  Partnerskabet forhandles indledningsvis og Aarhus Teater  

laver aftaler for tre år med skolelederen.
•  I en styregruppe deltager både en skoleleder og en lærer

repræsentant.
•  Skolelederne deltager i et årligt udviklingsmøde med projektle

delse, medarbejdere og styregruppe. Her bliver procedurerne  
og visionen genforhandlet og skærpet og effekterne drøftet.

•  Skolelederne deltager i evalueringer med de involverede lærere 
og ’Ej blot til lyst’s personale mindst én gang hver halve år.

•  Skoleledergruppen medvirker årligt i møder på teatret, hvor  
de foreløbige resultater drøftes og projektet justeres.

•  Alle tilknyttede skoleledere og lærere deltager i en afsluttende 
konference for projektet.

Sådan rammesættes lærerne:
•  Projektet er struktureret som aktionslæring, hvor man afprøver og 

evaluerer nye tiltag både med eleverne og med sit team/kolleger.
•  Evalueringer og interviews får lærerne til at fortælle – skabe nar

rativer – om det, de deltager i, og de får formuleret sig og reflekte
ret i forhold til læringsudviklingen. 

•  Tanken er at etablere og konsolidere en teamkultur, hvor lærerne  
i teams bl.a. implementerer den nye læring i årsplaner.

•  Teamene kan erfaringsudveksle og sammenligne sig med de part
nerskoler, de møder på lærerkurserne, og derved indhenter 
teamet ny viden. 

•  Lærerne bliver trænet i observation af egen og andres undervis
ning, og de udvikler en systematik i forhold til at lave observatio
ner og reflekterer over didaktiske valg.

•  Forløbet er er knyttet direkte til læringsmål for krop og drama  
i dansk.

Sådan rammesættes eleverne: 
•  Eleverne forberedes på forløbet af læreren og læser dele af de  

teatermanuskripter, som indgår i forløbet med klassen.
•  Læreren er observatør og står i lære hos teaterpædagogerne, 

mens eleverne undervises af dem i to dage. Anden gang foregår 
undervisningen på teatret, hvor eleverne også introduceres til  
teaterinstitutionen, scenerne og værkstederne.

•  Læreren afprøver selv brug af teatermetoder i danskundervis
ningen i klassen.

•  Læreren tager eleverne med i teatret, hvor klassen ser den  
forestillingen, de har arbejdet med tekstuddrag fra.

•  Lærerne evaluerer det samlede forløb med eleverne.
•  Lærerne undervises i praksis og sammen med deres årgangs 

team planlægger de, hvor i årsplanen for dansk i det kommende 
skoleår, teatermetoderne skal bruges.

Se mere på www.aarhusteater.dk/at-laering/ej-blot-til-lyst/
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gear og gadgets

DEN KUNSTIGE 
INTELLIGENS 
KOMMER 
DEN KUNSTIGE INTELLIGENS, DER LØSER ENHVER OPGAVE, MAN SÆTTER DEN TIL, 

MENS DEN I HEMMELIGHED PØNSER PÅ AT OVERTAGE VERDENSHERREDØMMET, 

ER STADIG SCIENCE FICTION. MEN KUNSTIG INTELLIGENS, DER KAN LØSE KONKRETE 

OG KOMPLICEREDE OPGAVER BEDRE END MENNESKER, ER HER ALLEREDE.

Af Hans Lauring  •  Foto Producenterne/Ritzau

 På film er kunstig intelligens 
maskiner som Cyberdynes Skynet, der i 
Terminatorfilmene erklærer krig mod 
hele menneskeheden eller The Matrix, 
der erobrer jorden og bruger menneskene 
som batterier. Og selv om fremtrædende 
futurister som Elon Musk (Tesla, SpaceX) 
advarer mod den type forskning, så er 
disse science fictionscenarier stadig langt 
fra virkeligheden.

Men når det kommer til at løse kon
krete opgaver, der ofte involverer analyse 
af utrolige mængder data, så er kunstig 
intelligens (også kaldet AI) svaret og alle
rede i brug i en lang række funktioner. 
Selv om der forskes i at bygge kunstige 
intelligenser, der kan konkurrere med 
den menneskelige hjerne og løse enhver 
opgave lige så godt, så sker den konkrete 
erhvervsmæssige brug til løsning af kon

krete og begrænsede opgaver: Søgning, 
ansigtsgenkendelse, ruteplanlægning etc. 
I Danmark har politiet f.eks. netop taget 
et AIdrevet system i brug, der kan gen
kende eftersøgte eller andre interessante 
personer på overvågningskameraer og 
som f.eks. også kan bruges på optagelser 
fra politiets kameradroner.

Nettets virtuelle robotter
Når vi taler om Googles søgerobot, så ta
ler vi ikke om en fysisk robot med lem
mer eller hjul, men om et stykke eks
tremt avanceret software. Når man 
alligevel kalder det en robot, så er det 
fordi softwaren handler autonomt og læ
rer ting baseret på de opgaver, den løser. 
Det er altså en maskine eller et stykke 
software, der lærer og bliver bedre, efter
hånden som den danner sig erfaringer 
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baseret på de opgaver, den løser. Googles 
søgerobot er blot et eksempel på en AI 
med en meget specifik, men også meget 
kompliceret opgave – at forstå, hvad folk 
virkelig mener, når de skriver spørgsmål i 
søgefeltet, og filtrere resultaterne, så de 
mest relevante kommer først. Baseret på, 
hvad folk så klikker på, og hvordan de vi
dere agerer, kan robotten analysere, hvor 
godt opgaven blev løst og forbedre ind
satsen.

Faren ved kunstig intelligens
Selv om Hollywoods eksempler stadig lig
ger langt ude i den mulige fremtid, så er 
kunstig intelligens ikke uden farer, hvil
ket er grunden til at Elon Musk, Bill Gates 
m.fl. argumenterer for, at man skal lave 
regler for brugen af AI. F.eks. bruger man 
allerede nu AI til at udvælge f.eks. bom
bemål – autonome AIstyrede våbensy
stemer er ikke en fjern fremtid, og da så
danne våbensystemer skal sikres mod 
fjendtlig overtagelse, kan det også ske, at 
man selv mister kontrollen med dem.

Man forestiller sig også scenarier, hvor 
en AI bygges til at opnå et gunstigt mål, 
men vælger en vej til målet, der er de
struktiv på anden vis. Så det er vigtigt at 
have lovgivning og kontrol på plads, in
den den kunstige intelligens slippes løs. 
Frygten er ikke på kort sigt at den kun
stige intelligens opnår bevidsthed eller 
bliver ond, men at den følger mål, der 
ikke helt flugter med vores.

Ud over dagligdagseksemplerne på 
kunstig intelligens, der løser mindre kon
krete opgaver, som vi måske ikke tænker 
over er ret krævende, så er der en række 
mere spektakulære eksempler på kunstig 
intelligens – se nogle af dem her ...

Som det fremgår af beløbene, de 
enkelte deltagere havde samlet sig, 
så vaskede Watson gulv med sine 
menneskelige modstandere.

Watson vinder Jeopardy
IBM’s kunstige intelligens Wat
son er bygget til at indsamle og 
behandle viden. Den evne kom 
på prøve i 2011, hvor AI’en ud
fordrede to tidligere Jeopardy
stormestre, hvor den ene Brad 
Rutner havde rekorden som 
den Jeopardydeltager, der 
havde vundet flest penge no
gensinde med en samlet præ
miesum på over 20 millioner 
kroner. I den heftige dyst havde 
Watson enkelte fejltrin, men 
endte alligevel med at vinde 
stort og ubarmhjertigt over de 
to stormestre – blandt andet 
fordi den var så hurtig til at for
stå og behandle spørgsmålene. 

Således var den hurtigst til at 
trykke på knappen i 24 ud af 
30 såkaldt dobbeltjeopardy
spørgsmål. Watson er ikke blot 
et avanceret quizlegetøj. AI’en 
benyttes nu på sygehuse, hvor 
den kan analysere patientjour
naler, sammenligne den med 
andre patienter og både give et 
bud på en diagnose samt fore
slå yderligere test. Men Wat
son er ikke billig – alene den 
hardware, der rummer Wat
sons store computerkraft, løber 
op i omkring 20 million kroner 
og dertil kommer drift og vedli
gehold. Man kan dog også leje 
sig ind med konkrete opgaver.
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IBM’s Projekt Deba
ter møder den isra
elske videnskabs
journalist Dan Zafrir 
i en offentlig debat 
om rumforskning og 
imponerer publikum.

En robotassistent til skolebrug  
behøver ikke have en fysisk form, 
den kan bo på skolens server eller  
i elevernes tablets.

gear og gadgets

Debatrobotten  
spiller  uafgjort
Project Debater er en to meter 
høj rektangulær kasse med en 
blå animeret ”mund”, der er 
bygget til at debattere baseret 
på information, den selv finder, 
fortolker og formidler. I den før
ste offentlige debat, hvor et 
publikum skulle stemme om, 
hvem der klarede sig bedst, 
kom den kunstige intelligens, 
der er udviklet af IBM, ud af 
kampen med et uafgjort. Der 
var to debatter, hvor hver de
battør først fik fire minutter til 
en åbningskommentar og der
efter et fire minutters modsvar 
til modstanderens og så en af

sluttende to minutters opsum
mering. Emner var ”Skal staten 
støtte rumforskning” og ”Skal 
vi i højere grad benytte fjernbe
handling af patienter”. I begge 
debatter bedømte publikum, at 
”robotten” havde en dårligere 
verbal aflevering, men til gen
gæld vandt på mængde af in
formation, den kunne bidrage 
med og var bedre end sin men
neskelige modstander til at 
ændre publikums mening. Det 
skal dog siges, at en del af pub
likum var IBMansatte, der må
ske var positivt stemt overfor 
maskinen.

HVAD ER KUNSTIG 
 INTELLIGENS

Selvom begrebet kunstig intelli
gens eller på engelsk artificial in
telligence (ofte bare forkortet til 
AI) omfatter alt fra selvkørende bi
ler, intelligent lagerstyring og til 
fremtidens autonome våbensyste
mer, så er det meste af den AI, der 
diskuteres, såkaldt ’Narrow AI’.

Med Narrow AI (narrow=smal) 
menes der AI, der er bygget til at 
løse helt konkrete opgaver. Der er 
ikke tale om programmer i gængs 
forstand, fordi de typisk laves fær
dig og kun opdateres med nye ev
ner/muligheder, når programmører 
laver nye versioner og tilføjelser.  
AI er derimod bygget til at lære  
på baggrund af erfaringer, så pro
grammet/softwarerobotten hele 
tiden bliver bedre til opgaven  
efterhånden som den støder på 
nye udfordringer og variationer. 
Eksempler på Narrow AI er an
sigtsgenkendelse, kontrol af selv
kørende biler eller datasøgninger.

Målet for forskningen inden for 
AI er den såkaldte General AI eller 
Strong AI, som skal kunne tænke 
selv på samme eller bedre niveau 
end den menneskelige hjerne. 
Hvor Narrow AI allerede nu er 
bedre end mennesker til en lang 
række helt konkrete opgaver, så  
er målet for en General AI stadig 
langt væk. En General AI skal være 
bedre til alle opgaver og skal kunne 
løse opgaver, som den ikke speci
fikt er sat i verden for at mestre. 
Målet om en General AI ligger år
tier væk, men det kan også tage 
årtier, at have den nødvendige sik
kerhed på plads.
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Den 19årige kinesiske spiller 
Ke Jie, der er verdens bedste 
menneskelige Gospiller, er 
knust efter nederlaget til 
AlphaGo.

Googles Go-robot  
er 100 gange bedre  
end sig selv
Det var stort, da den kunstige 
intelligens AplhaGo, udviklet af 
det Googleejede selskab Deep
mind, slog 19årige Ke Jie fra 
Kina i spillet brætspillet Go. Ke 
Jie tabte første omgang med et 
halvt point og måtte efter 156 
træk i anden match give op og 
acceptere, at han fremover kun 
kunne betegne sig som verdens 
bedste menneskelige Gospiller. 
Men nu har AlphaGo også fun
det sin overmand. Det drejer sig 
om den kunstige intelligens 
AlphaGo Zero, der et år efter 
AlphaGos sejr slog sin lillebror i 

100 ud af 100 kampe. Det er 
mange år siden at IBMs Deep 
Blue og Deeper Blue beviste,  
at maskinen kunne slå menne
sket i avancerede spil, da de 
vandt over verdens bedste i 
skak. Det bemærkelsesværdige 
ved AlphaGo Zero er til dels at 
Go er et spil med endnu flere 
kombinationsmuligheder end 
skak, og dels at ingen har lært 
AI’en at spille. Hvor skakcompu
terne blev fodret med regler og 
spileksempler, så har AlphaGo 
Zero lært sig selv at spille det 
2.500 år gamle brætspil.

KUNSTIG INTELLIGENS I SKOLEN

Nogle frygter, at kunstig intelligens vil 
overtage job fra mennesker mens andre 
igen håber på, at den kunstige intelligens 
kan benyttes til at overtage rutineopgaver, 
som de vil kunne løse hurtigere og bedre, 
så det samtidig kan fritage menneskelige 
ressourcer til mere kreative ting. Her er fire 
steder, hvor AI kan assistere i skolen:

Opgaveretning
Der findes allerede programmer, der effek
tivt og hurtigt kan rette multiple choice
opgaver, men der arbejdes på AI, der kan 
rette andre former for opgaver på en måde, 
der er hurtigere og mere konsistent end 
det et menneske kan gøre – i stedet kan 
læreren bruge tiden på at fortolke resulta
terne og bruge dem i sit videre arbejde.

Lærerstøtte
En amerikansk universitetsunderviser byg
gede en chatrobot, der kunne svare på de 
studerendes praktiske spørgsmål. De stu
derende talte med robotten et helt seme
ster, uden at opdage, at der var tale om en 
maskine.

Elevassistent
Man forestiller sig en softwareassistent, 
der kender eleven og lærer med eleven 
gennem hele skoletiden og derfor kan 
hjælpe og f.eks. tilrette generelt materiale 
til elevens personlige og specifikke behov.

Klasseovervågning
Forskere forestiller sig en AI, der overvåger 
klassen og både kan hjælpe med at holde 
ro og løse konflikter, men også kan spotte 
mere generelle problemer på klassebasis, 
som læreren så kan agere på med AI’en 
som assistance.
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Forfatteren har fået mulighed for skrive under pseudonym  
for at kunne udtrykke sig friere om situationer og oplevelser.

OM
HVERDAGSLEDELSE

DER RØG LIGE 
EN ARBEJDSUGE ...

Jeg kan godt lide at sidde for mig selv en stille eftermiddag og lade tankerne flyde. 
Denne eftermiddag tænker jeg på en kommentar, min vicer kom med tidligere på 
dagen, om hvor hurtigt man kan komme til at bruge en arbejdsuge. 

Kommunen har igangsat et tiltag, som skal styrke de strategiske beslutninger i skoleledelserne. 
Derfor er der dannet netværk på tværs af skoleledelser og forvaltning, som på møder skal drøfte 
forskellige pædagogiske og ledelsesmæssige problemstillinger.

Møderne bliver holdt cirka en gang om måneden, og alle ledere fra 4 skoler deltager sammen 
med et par stykker fra forvaltningen. Vi kommer hurtigt op på en 18-20 personer til sådan et 
møde. Dags ordenen går på skift. Sidste gang var det naboskolen der havde dagsordenen, og  
overskriften lød ’Strategisk udnyttelse af lærernes arbejdstid’.

Efter to timers drøftelser lød konklusionen, at man skulle sørge for en gennemtænkt dagsorden, 
en god mødeledelse, fornuftig organisering og håndgribelige resultater, når man sætter sådan et 
større projekt i værk. Måske ikke så nyt, men alligevel vigtige pointer.

Jeg fulgtes med viceren i bilen på vej hjem. ”Der røg lige en arbejdsuge”, konstaterede han tørt, 
mens vi kørte. ”Hvad mener du?”, spurgte jeg forundret. 

”Så vidt jeg kunne tælle, sad vi 20 mennesker i 2 timer. Det giver da 40 timer, og svarer nogen
lunde til en arbejdsuge”, sagde han. ”Sådan kan du da ikke se på det”, indvendte jeg. ”Det er da 
vigtige strategiske overvejelser, der bliver taget op på de her møder”. Vi diskuterede mødet lidt 
frem og tilbage, og så var køreturen ikke længere.

Jo mere jeg reflekterer over vicerens kommentar, kan jeg se pointen. Der gik virkelig lige en ar
bejdsuge, og måske er det en meget god målestok, når man skal vurdere udbyttet af et møde. 
Hvis man vælger at samle 18-20 mennesker i to timer, så skal kvaliteten af det, der kommer ud, 
kunne måle sig med, hvad der kommer ud af én mands arbejde i en hel uge. 

Det kræver rigtig nok en gennemtænkt dagsorden, god mødeledelse, fornuftig organisering og 
håndgribelige resultater, når man afholder møder – også for ledere. 
 

Jens Blom 
Skoleleder på Strandskolen

En skoleleder skriver om sine tanker, tro og tvivl om stort  
og småt, når man udøver ledelse i folkeskolen ...

48 plenum – aug 2018



Op mod halvdelen 
af pigerne i din klasse 
tager hovedpinepiller 

hver måned

Medisund
Fornuft

Gode medicinvaner for skolebørn

Danske børn og unges forbrug af smertestillende medicin er bekymrende 
højt. Samtidig er deres viden om medicin, og hvordan man omgås den på 
en fornuftig måde, meget lille. Det er et sundhedsmæssigt problem, som vi 
gerne vil være med til at rette op på. Vi har lavet et 2-timers forløb med leg 
og læring for 5./6. klasse, som kan indgå i den obligatoriske viden om sund-
hedsadfærd. Der er også mulighed for at få besøg fra et lokalt apotek.

Se mere på medisundfornuft.dk
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 Undervisningsministeriet, 
Uddannelses- og forskningsministeriet, 
KL, Skolelederforeningen og en række 
andre aktører har over det seneste år ar
bejdet på at få skabt en ny, diplomuddan
nelse i ledelse, der i højere grad under
støtter de behov, der særligt kendetegner 
skoleledernes udfordringer.

Det er nu lykkedes: Opbygning og ind
hold af den nye skolelederuddannelse er 
klar. Den nye diplomuddannelse i skole
ledelse består af tre generelle moduler, 
som udbydes nu her i august 2018. Dertil 
kommer tre overbygningsmoduler, her
under et afgangsprojekt, målrettet speci
fikt til skoleledere, som startes op i 2019, 
og hvor Skolelederforeningen deltager i 
udviklingsarbejdet og evalueringen af 
modulerne.

Claus Hjortdal, skoleledernes formand, 
er meget tilfreds med den nye uddan

nelse. Han peger på, at Skolelederfor
eningen har arbejdet på at få udbudt  
en mere specifik uddannelse til skole
lederjobbet, som målretter skole ledernes 
kompetencer til meget komplekse opga
ver og det store ansvar, som ikke bare er 
sammenlignelig med andre lederopgaver  
i det offentlige:

”Der er tale om en uddannelse med en 
god balance mellem teori og praksis. Ja, 
som netop i høj grad tager udgangspunkt 
i skoleledernes praksis. Det er meget vig
tigt for at ruste skoleledelserne til jobbet, 
som i dag rummer mange forskellige op
gaver lige fra økonomistyring til pædago
gisk arbejde.” 

Mere praksisnær
Den nye diplomuddannelse for skole
ledere blevet til på basis af de anbefalin
ger, som en fælles tværgående arbejds

SKOLELEDERFORENINGEN HAR VÆRET HOVEDAKTØR I DESIGNET AF 

EN NY NATIONAL DIPLOMUDDANNELSE I SKOLELEDELSE, DER PASSER 

TIL SKOLELEDERJOBBET I DAG OG ER MÅLRETTET DE KOMPETENCER, 

SKOLELEDERE BØR HAVE. 

Af Michael Diepeveen • Grafik OTW A/S

NY UDDANNELSE 
AF SKOLELEDERE
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gruppe kom med i foråret sidste år. 
Anbefalinger, som regeringen har fulgt.

Udvalgets helt overordnede anbefa  
l ing var, at den fremtidige uddannelse af 
skole ledere bør styrkes inden for ram
merne af det diplomsystem, der anvendes 
i dag, men at den eksisterende uddan
nelse bør gøres langt mere praksisnær  
i forhold til ledelsesarbejdet på egen skole 
og personlig ledelsespraksis. Samtidig 
anbe faler udvalget, at der fremover skal 
være bedre mulighed end hidtidigt, for 
formelt – og på eksamensbeviset – at spe
cialisere sig i skoleledelse.

Claus Hjortdal peger på, at der i den fæl
les arbejdsgruppe har været enighed om, 
at god skoleledelse spiller en afgørende 
rolle for elevernes undervisning og trivsel 
og det faglige miljø blandt lærere og pæ
dagoger. Og enighed om, at den nye ud
dannelse skal sætte fokus på de kompe

tencebehov og udfordringer, der knytter 
sig til at være skoleleder i dag.

”Folkeskolerne er i dag store organi
sationer, som kræver en stærk grund
læggende viden for at kunne lede. Både  
pædagogisk, men også i forhold til øko
nomi, forvaltningsret, skolebestyrelsens 
rolle, målopfølgning mv. Især for nye 
skoleledere er der behov for at koncen
trere sig om den opgave, det er at lede 
en skole, og det er jo de nye, fremtidens 
skoleledere, vi her især fokuserer på”,  
siger Hjortdal.

Skulle skoleledelse være noget særligt? 
Ja, det er. Den nye diplomuddannelse  
tager derfor udgangspunkt i den virke
lighed, som skolelederne møder i det 
daglige på skolerne. Koblingen til prak
sis skal gå gennem uddannelsen, fx i 
den konkrete, pædagogiskdidaktiske 
udformning af uddannelsens moduler 

samt i læringsmål og former, eksaminers 
tilrettelæggelse m.m.

Uddannelsen udbydes af professions
højskolerne, og alle der ellers er certifice
ret i at udbyde moduler i offentlig ledelse  
på diplomniveau, fx større private konsu
lentfirmaer. Skolelederforeningen arbej
der på, at netop praksisdimensionen  
tilgodeses, nu hvor modulerne bliver de
signet/udbudt, så både de, der udbyder 
uddannelsen, og de undervisere, der til
knyttes, har de rette kvalifikationer. 

Michael Diepeveen er redaktør

MODEL FOR NY DIPLOM I SKOLELEDELSE
Ny national diplomuddannelse i skoleledelse. De nye grundmoduler udbydes fra i år, 
mens overbygningsmodulerne særligt målrettet skoleledere udbydes fra start 2019.

30 ECTS er obligatoriske moduler fælles for alle stude
rende på diplom i ledelse (på tværs af sektorer)

30 ECTS på ”uddannelsesretning i skoledelse’”  
(målrettet/kun for skoleledere)

Organisation,  
udvikling og  
samskabelse 
 
•  Organisations

forståelse
•  Strategisk  

udvikling af  
organisationen

•  Økonomisk  
ledelse, beslut
ninger og  
formidling 
 
 
 
 
 
10 ECTS

Det personlige  
lederskab og  
forandring 
 
•  Professionelt  

lederskab
•  Ledelses

kommunikation 
•  Ledelse på tværs
•  Strategiformid

ling, implemen
tering og proces
ser

•  Følgeskab og for
andringsledelse  
 
 
 
10 ECTS

Ledelse af 
medarbejdere og 
faglig udvikling 
 
•  Faglig ledelse  

og udvikling
•  Personaleledelse
•  Feedback
•  Tværfaglig ledelse
•  Konflikthåndte

ring og arbejds
miljø  
 
 
 
 
 
 
10 ECTS

Pædagogisk, 
didaktisk og data-
baseret ledelse 
 
•  Pædagogisk og  

didaktisk ledelse 
og udvikling

•  Viden om under
visningsmetoder 
til elevers læring 
og trivsel

•  Data og evidens
baseret ledelse i 
skolen 
 
 
 
 
10 ECTS

Skoleledelse 
 
•  Grundlæggende 

skoleforvaltning. 
Jura og praksis

•  Folkeskolens  
formål og juridi
ske grundlag

•  Styringsforstå
else.Samarbejde 
med skolebe
styrelse  
og forvaltning

•  Kendskab til  
skoleformer 
 
 
 
5 ECTS

Afgangsprojekt 
 
•  Ledelse af en  

læringsorienteret 
skoleorganisation

•  Pædagogisk  
ledelse af skolens 
opgaveløsning

•  Organisatorisk  
ledelse af skolens 
fagprofessionelle

•  Strategisk ledelse 
af skolens udvik
ling

•  Forandring og  
konkret proces
reflektion 
 
15 ECTS

Styrket kobling til praksis igennem hele uddannelsen

Læs arbejdsgruppens rapport:  
Grunduddannelse af skoleledere  
på hjemmesiden
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AF TOBIAS STAX
ADM. DIREKTØR, BØRNE OG UNGDOMSFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS KOMMUNE

klumme

 Tidligere på året gik jeg 
forbi et skilt, hvor der stod: ”Det  
er fuglenes yngletid nu, og mange 
områder er derfor lukket for ad
gang, for at undgå forstyrrelser”.  
Jeg kunne godt tænke mig sådan  
et skilt ved skolerne.

Vi er mange, som er alt for gode  
til at forstyrre skoleledelserne. Vi er 
mange kokke, som ’bare lige’ vil dem 
noget, og derved kommer til at dreje 
skoleledelsernes fokus væk fra det, 
som de egentlig er ansat til: at drive 
skole med ledelsesmæssig fokus på 
børnenes læring, trivsel og dannelse. 

En skoleleder fra Nørrebro i Kø
benhavn opremsede i en samtale for 
nylig, hvad hun inden for den sene
ste tid var blevet bedt om at svare på 
og finde ud af. Det var ikke småting: 
Spørgeskema om trafiksikkerhed, 
deltagelse i TALISundersøgelse,  
i PISAundersøgelse, spørgsmål fra 
UVM om naturfagsprøven og brug 
af folkeskolelovens §16b, spørgsmål 
fra kommunens tekniske afdeling om 
skolens arealmæssige fordeling, no
get fra projekt ’Læring, der ses’, 
spørgeskemaer fra pressen og for
skellige fagforbund. Og så ”alt det an
det jeg ikke lige på stående fod kan 
huske”. Som hun sagde.

Alle omkring folkeskolerne kan  
ellers nemt blive enige om, at afbu
reaukratisering er vejen frem. Alle  

vil gerne aflaste skolerne for bureau
krati, og derfor bliver jeg ærgerlig, 
når jeg hører, hvor meget tid skole
ledelserne vedvarende bliver nødt  
til at bruge på at fodre bureaukratiet 
med oplysninger.  

Når alle velmenende aktører ’bare 
lige’ vil et eller andet, som man sag
tens kan argumentere for er et legi
timt ærinde, så er det, at man stjæler 
tiden fra eleverne. Det synes jeg ikke 
er rimeligt. Også selv om jeg er med 
på, at data driver en udvikling og gi
ver gode indsigter.

Hvis det stod til mig, så delege
rede vi endnu mere ansvar til skole
ledelserne. Så skulle skolerne indfri 
få givne mål, og til gengæld blev de 
fri for at give os alle mulige mellem
tider på alt muligt. Som jeg ser det, 
så vil det være en udmøntning af en 
tillidsdagsorden.

Men afbureaukratisering handler 
ikke kun om færre og enklere ram
mer og regler. Jeg ser også en løsning 
i, at interessenter omkring vores vel
færdsinstitutioner – fx forvaltninger, 
departementer og styrelser, inte
resse og faglige organisationer – be
gynder at samarbejde, ko ordinere, 
udveksle og dele indhentede data 
med hinanden. Jeg bliver mere end 
almindelig ærgerlig, når jeg oplever, 
at skoler bliver forstyrret og bedt om 
at svare på spørgsmål, som andre al

lerede har indhentet og derfor  
ligger inde med. Eller når interes
senter ikke kan finde ud af at koor
dinere med sig selv om egne fore
spørgsler, så de forstyrrer lederne 
på skolerne flere gange i stedet for 
én samlet gang. 

I Børne og Ungdomsforvaltnin
gen i Københavns Kommune lavede 
vi for nogle år siden en såkaldt uge
pakke. Her samler vi alle de nød
vendige forstyrrelser – opgaver og 
nødvendige informationer – fra for
valtningens forskellige kontorer og 
sender dem til lederne en gang om 
ugen. Onsdag kl. 12. Devisen er, at 
man bliver nødt til at bureaukrati
sere rundt om skolerne, hvis man  
vil afbureaukratisere på skolerne.

Det ligger mig meget på sinde, at 
alle gode interessenter omkring ud
førende institutioner på børneom
rådet, bliver bedre til at forstyrre 
mindst muligt – og, ja, det medfører, 
at vi er nogle, som skal blive bedre  
til at samarbejde, koordinere på 
tværs af sektorer og måske udvikle 
flere fælles standarder. Men så må  
vi gøre det! Vi har alle et ansvar for, 
at skolerne får tid til den faglige le
delse, som vi ved, er afgørende for, 
at børnene får de bedst mulige kort 
på hånden. 

UNDSKYLD VI 
FORSTYRRER
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ET BLIK PÅ LEDELSE I DET 21. ÅRHUNDREDE
SKOLELEDERFORENINGENS ÅRSMØDE  

1 .-2 . NOVEMBER 2018 ODENSE CONGRESS CENTER

SKOLELEDELSE  
I RAKETFART



TILMELD JER
ÅRSMØDET INDIVIDUELT 

ELLER I GRUPPER! RESERVÉR 
HOTEL, FEST OG FROKOST 

NU: GÅ IND PÅ 
WWW.SKOLELEDERNE.ORG > 

FOR MEDLEMMER >  
ÅRSMØDE 2018

•  Peter Rahbæk Juel, borgme
ster i Odense, byder velkom
men

•  Merete Riisager, undervisnings
  minister (LA) 

•  Thomas Gyldal Petersen (S),  
formand for KL’s børneudvalg

•  Esben Bjerre, ordstyrer,  
journalist og radiovært

•  Marianne Dahl Steensen, 
adm. direktør, Microsoft  
Danmark og formand for DI’s 
digitaliserings indsats

•  Ole Sejer Iversen, professor  
i Informationsvidenskab ved 
Aarhus Universitet

•  Malene Charlotte Larsen,  
lektor, Børn, unge og sociale 
medier, Aalborg Universitet

•  Imran Rashid, læge og  
hjerneforsker

•  Jacob Bøtter, iværksætter  
og digital rebel

• Repræsentant for 
 LEGO Education
•  Nikolaj Sonne, tvvært

• Formand Claus Hjortdal
• Næstformand Dorte Andreas
•  Og mange, mange flere …

Kom og mød dine kollegaer fra hele landet til take-off, når det  
går løs med en lang række spændende oplæg og debatter.

Du kan møde

SÆT    I KALENDEREN TIL: FORDYBELSE OG NÆRVÆR /  
VENNER OG KOLLEGAER / 1500 M2 UDSTILLING / POLITISK DEBAT/ 
FORSKNING OG NY VIDEN / LEDELSESFAGLIG INSPIRATION / 
UNDERHOLDNING OG MUSIK / OG MEGET, MEGET MERE

VI SES

PS 
Sidste chance for at udstille  

på årsmødet! Kontakt  
venligst Kongres Kompagniet 
på telefon 8629 6960 eller  

via email: kontakt@ 
kongreskompagniet.dk    

MUSIK 

Black Seagull i foyeren

Full Moon Fever til dans

HENT APP!
Med hele 

programmet 
m.m.:

SKLmøde18





 Som en af i alt fire distriktsskole
ledere får Peter Brixen en central rolle i ud
viklingen af skoletilbuddet i Egedal. 

Han kommer fra et job som skoleleder gen
nem fire år på Nordstjerneskolen i Helsinge. 
Og inden da var han fra 2001-14 afdelings leder 
på Rungsted Skole. Desuden har han været  
involveret i opgaver på forvaltningsniveau.

”De snakke, jeg havde med min nuværende 
centerchef og det rekrutteringsfirma, som 
kontaktede mig, var medvirkende til, at jeg 
søgte jobbet. Der blev lagt vægt på, at man 
ville skabe et fælles skolevæsen med en fælles 
strategi,” siger Peter Brixen, som tidligere har 
savnet et kommunalt strategisk fokus.

Han befinder sig som en fisk i vandet i 
krydspresset. Ikke mindst her i det lidt mere 
overordnede ledelseslag omkring styring. 

Peter Brixen blev meget tændt på jobbet, 
fordi det lød som et spændende projekt, som 
distriktsskolelederne skulle udvikle sammen. 

”Ikke at vi nu gør tingene ens, men vi arbej
der samme vej, har det samme syn på ledelse 
og hvordan man udvikler inden for den givne 
kontekst. Det kan godt være, at Distriktsskole 
Ølstykke gør det på en måde, og Stenløse gør 
det på en anden, men vi gør det i fællesskab 
med samme mål for øje. Og så bruger vi hin
anden inklusive vores chef i distriktsskole
ledergruppen,” siger han.

Det er ikke første gang, at Peter Brixen skal 
træde i karakter som leder for en skole på 
flere matrikler. Nordstjerneskolen fordelte sig 
på to matrikler. Og her i begyndelsen af sin an
sættelse er han i gang med at snuse til skole
kulturen på de tre afdelinger i Ølstykke. Bl.a. 
ved at fordele sin tid nogenlunde ligeligt, så 
hans rolle bliver den samme på alle skolerne.

Peter Brixen ser sit nye job som en fanta
stisk mulighed for at kombinere sin erfaring 
inden for skoleområdet og udviklingsproces
ser med en passion for dialog og tværfagligt 
samarbejde.

”I al min tid som leder har jeg været opta
get af styringsdebatten. Jeg har altid kæmpet 
mod den lineære styring. Når der opstår et 
problem, kommer politikerne med løsningen 
i stedet for med målet. Jeg tror ikke på, at 

man kan komme med en løsning, som du’r  
til alle skoler. Det tror jeg ikke engang, man 
kan på én skole,” pointerer han. 

”Hvis målet er, at vi f.eks. skal forbedre ele
vernes læseresultater, så faciliterer jeg sam
men med de øvrige ledere projektet, hvordan 
vi kan arbejde systematisk med det. Men det 
er meget vigtigt, at vi ikke ruller en masse sy
stemer ud for, hvordan lærere og pædagoger 
skal gøre det i praksis i 1.a og 1.b. De skal selv 
reflektere, og vi skal udvikle det i den eksiste
rende kontekst.”

Peter Brixen forklarer, at fokus på løsninger 
i stedet for mål kræver, at du som leder skal 
løbe enormt hurtigt, fordi du bliver nødt til  
at holde fast og holde tråd i hele processen. 

”Det kræver virkelig meget ledelsesarbejde, 
men hvis du derimod har medarbejderne 
med hele vejen, samt tillader, at det bliver 
gjort på lidt forskellige måder, fungerer det.” 

Medarbejderne skal kunne gribe bolden og 
langt hen ad vejen selv korrigere, så er vi på 
rette vej, mener han. 

”Mange af de folk, jeg har haft under mig, 
vil nok sige, at man får rigtig meget indfly
delse og mulighed for selv at præge jobbet, 
men til gengæld skal man også præstere,”  
siger Peter Brixen. 

”Jeg var afdelingsleder i mange år, og det 
var jeg nok også, fordi jeg havde en chef, som 
blev ved med at fodre mig med opgaver på 
forvaltningsniveau.”

Peter Brixen mener tillige, det er hans pligt 
at sørge for udfordre sine medarbejdere på 
samme måde, som han selv blev, hvis de har 
ambitioner og evner til at blive ledere.  

DISTRIKTSSKOLE ØLSTYKKE består af tre fysi-
ske afdelinger − Hampelandskolen, Maglehøjsko-
len og Toftehøjskolen − med i alt 155 medarbej-
dere og ni ledere til 1.250 elever og 480 børn i 
SFO. Distriktsskolens budget for 2018 er på ca. 86 
mio. kr. Der er fire distriktsskoleledere og 12 sko-
ler i Egedal Kommune. Skoleledelsen består hvert 
sted af en daglig pædagogisk leder, en afdelings-
leder og en SFO-leder. Derudover er der en sekre-
tariatsleder/sekretær til alle afdelingerne.

HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf • Foto Privat

PETER BRIXEN
44 år, distriktsskoleleder 
på Distriktsskole Ølstykke, 
Egedal Kommune, fra 1. april.

I al min  
tid som  

leder har jeg væ-
ret meget optaget 
af styringsdebat-
ten. Jeg har altid 
kæmpet mod den 
lineære styring.
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KOM FRIT 
FREM ...

At lede efter læring
Ledelse og organiseringer 

i den reformerede skole
Helle Bjerg og Nanna Vaaben (red.)
Samfundslitteratur
399 sider, 189 kr. 

 Der er mange 
spørgsmål, vi som skolemen
nesker kunne stille os selv i 
forhold til arbejdet med ele
vernes læring og udvikling. 
Men i en travl hverdag er det 
ikke sikkert, at spørgsmålene 
altid dukker op til overfladen 
og bliver en aktiv del af vores 
samtaler. 

”At lede efter læring” kom
mer heller ikke på magisk vis 
med en masse svar på, hvor 
læringen er… men den giver 
en masse stof til eftertanke, 
og giver læseren en masse 
nye spørgsmål, som netop 
kan blive indledning til gode 
samtaler og veje til at fremme 
elevernes læring. 

Bogens 17 kapitler giver 
hver deres bud på, hvor og 
hvordan vi kan lede efter læ
ringen – og hvad vi kan kigge 
efter. Der stilles også skarpt 
på de faldgruber og mulige 
forblændelser, vi har tendens 
til at falde ned i, når der blæ
ser nye vinde i skoleverden.

De forskellige artikler har 
helt klart en kritisk tilgang  
til, hvordan vi i skoleverden 
agerer, men det er befriende 
at blive stillet overfor denne 
velargumenterede, kritiske  
tilgang, da den kan sætte en 
masse refleksioner i gang hos 
læseren. 

Bogen er inddelt i 4 dele 
med hver deres vinkel på læ

ring, hvilket gør det nemt for 
læseren at finde netop de em
ner, som er vigtige eller aktu
elle i en given hverdag.

Selv om bogen ikke er let
læst, så synes jeg, at den er  
et bekendtskab værd – ikke 
mindst for ledelsesteams, der 
gerne vil finde frem til reelle 
begrundelser for deres ledel
sesvalg.

Lone Frankel Goul
Daglig leder
Skovvejens Skole
Holbæk Kommune

NÅR ENDEN 
ER GOD …

Evaluering
Af læring, undervisning  

og uddannelse
Michael Andersen, Bjarne  
Wahlgren og Jakob Wandall
Hans Reitzels Forlag
224 sider, 250 kr.

 Bogen beskriver fel-
tets mange evalueringsmeto
der og præsenterer, hvad eva
lueringsdata kan anvendes til, 
og på bogens bagside hedder 
det, at den “henvender sig til 

alle, der arbejder med uddan
nelse, undervisning og læ
ring, og som vil blive klogere 
på, hvad evaluering er, og 
hvad evaluering kan anven
des til”. Og hvem vil ikke det?

Bogen er meget velskrevet. 
Den kommer grundigt og vi
denskabeligt korrekt rundt. 
Det sker i kapitler om evalue
ringsbegrebet i forhold til  
læring, kompetencer, under
visning, uddannelse, mål
opfyldelse og effekt. Den  
beskriver også eksterne kvali
tetssikringssystemer og inter
nationale sammenligninger 
med PISA som eksempel. Og 
behandler generelt anvendel
sen af evalueringer med til 
sidst en omfattende litteratur
liste og et register.

Bogen er til dels skrevet  
på et højt abstraktionsniveau, 
der dog ikke gør den mindre 
anvendelig. Den videnskabs
orienterede del følges nemlig 
op af gode illustrationer og 

velvalgte eksempler fra hver
dagen. Fx i form af ABCmo
dellen om selvevaluering eller 
en model om kontinuerlig 
sammenhæng mellem mål 
for, planlægning af og gen
nemførelse af undervisning 
og efterfølgende evaluering 
og refleksion.

Af praksiseksempler fra 
hverdagen kunne nævnes et 
sigende eksempel om brugen 
af observation og interview til 
at undersøges elevernes del
tagelse i matematikundervis
ningen i en 5. klasse.

Ligeledes er der eksempler 
fra andre sektorer i uddannel
sessystemet, som er glim
rende og meget illustrative, 
bl.a. fra frisøruddannelsen og 
uddannelsen til pædagogisk 
assistent.

Bogens definition på evalu
ering kommer ligeledes vidt 
omkring med definitioner fra 
mange anerkendte forskere, 
for til sidst at ende op med en 

definition fra de tre forfattere 
selv: ”En evaluering er en an
vendelsesorienteret, systema
tisk og databaseret vurdering 
af resultater af processer”. 
Den må siges at være i stand 
til at holde hele vejen hjem!

Bogen anbefales til alle, der 
interesserer sig for evaluering. 
Den er humoristisk sine steder 
og værd at blive klogere af. Til  
lad mig at citere fra bogens  
kapitel om PISA, s. 196: “Was 
Mozart a better composer 
than Einstein was a physi
cist?”. Citatet er ikke møntet 
specifikt på PISA, men er 
skrevet om muligheden for  
at gennemføre test på to for
skellige sprog og sammen
ligne resultater.

God fornøjelse!

Knud Nordentoft
Senior Advisor
Cphfacilitation

EV
A

 LU
E

RI
NG

EVA
 LUE
RING

Michael Andersen Bjarne Wahlgren Jakob Wandall

Hans Reitzels Forlag

EVALUERING
       AF LÆRING, 

 UNDERVISNING 
OG UDDANNELSE
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Det er gratis. Tilmelding på 
ørsted.dk/klasseklimasafari

Sæt gang 
i klassens klimadebat
Tag eleverne med 
på Klimasafari

�

Få en unik 360 graders filmoplevelse om vores planet, se 
udsigten fra toppen af en havvindmølle og kom helt tæt 
på truede dyrearter i virtual reality.

Klimasafari sætter gang i elevdebatten med pedaltrampende, 
vindblæsende og virtuelle aktiviteter. Så giv eleverne 
mulighed for på egen hånd at udforske, hvordan vi kan 
passe bedre på vores fælles hjem, Jorden.

Klimasafari finder sted den 13.-30. september på 
Bertel Thorvaldsens Plads i København og henvender 
sig til elever på mellemtrinnet og i udskolingen. 
Kommer I fra en skole uden for Hovedstadsområdet, 
kan I søge om 5.000 kr. i tilskud til transporten. 



TO DO OR 
NOT TO DO

Læring eller ikke-læring
Karsten Mellon (red.)

I serien Undervisning og læring
Dafolo Forlag
168 sider, 310 kr.

 En fremragende an
tologi med den ambition at 
give lærer og pædagogstude
rende og professionelle for
skellige perspektiver på fæno
menet læring og “ikkelæring”.

Hvorfor og hvordan kan 
det nogle gange forekomme, 
at børn og unges læring af 
den professionelle opfattes 
som hindret eller fordrejet, 
begrænset, hæmmet, udeluk

ket ol., hvilket er mindst lige 
så relevant og vigtigt at af
dække, som at søge at forstå, 
hvad der medfører læring,  
og hvorfor det forholder sig 
således. Og i denne kontekst 
giver begrebet “ikkelæring” 
mening. 

Disse to sider af samme sag 
belyses rigt og nuanceret I bo
gens mange vægtige bidrag.

Der er 10 kapitler I bogen, 
som godt kan læses uafhæn
gigt af hinanden. De hører 
dog sammen i nuanceringen 
af svarene på de to hoved
spørgsmål: hvorfor læring  
og “ikkelæring”?

Kapitlerne klæder hinan
den, som perler på en snor. 
De er alle velskrevne af kom
petente og vidende forfattere, 
og vi kommer hele raden 
rundt. Kapitlerne har føl
gende overskrifter/temaer:

• Læringsbarrierer, lærings
modstand og læringsfor
svar – prismer for en histo
risk konfliktudfoldelse.

• Læring – nysgerrighed og 
frustration. En psykodyna
misk tilgang.

• Mentalisering og lærings
forsvar.

• Dubrovnikmetoden – et 
analytisk værktøj til Under
søgelse og forståelse af læ
reprocesser.

• Læringsmodstand hos 
børn.

• Når læring bliver begræn
set, upræcis eller utilstræk
kelig.

• Fællesskabets betydning  
for læring.

• Læringsstier som værn 
mod læringsbarrierer.

• Betyder et øget fokus på 
faglige kompetencer I sko
len, at elevernes sociale 
kompetencer tilsidesættes?

Afslutningsvis kommer et eks
klusivt kapitel af professor  
Peter Alheit: De uønskede stu
derende. Lukketheden i det 
tyske universitetssystem.

Alle de 9 første kapitler er  
i øvrigt skrevet af hhv. profes
sorer fra universiteter, lekto
rer fra professionshøjskoler 
og praktiserende psykologer. 
De afsluttes alle med 3 rele
vante studiespørgsmål. Og 
langt de fleste af disse 27 

spørgsmål er hvspørgsmål, 
som indbyder til selvreflek
sion og efterfølgende drøf
telse med medstuderende  
eller kollegers i teamet. Ek
sempelvis bedes læseren efter 
et kapitel relatere til oplevel
ser fra egen skoletid ind i 
egen praksis som profes 
sionel eller som stillingtager. 

Redaktøren Karsten Mel
lon, som også er medforfat
ter, har med sin store viden 
også sat alle kapitler op på af
stemt vis, således ambitionen 
for bogen opfyldes flot. 

Der er her tale om en spæn
dende, udfordrende og anto
logi, som giver mange nuan
cerede svar. Og vigtigere: den 
stiller en række gode spørgs
mål, som dybest set er det, 
der bringer os videre. Bogen 
kan absolut anbefales. Den 
rummer en perfekt og afba
lanceret udfordring for læse
ren. God læselyst!

Knud Nordentoft
Senior Advisor
Cphfacilitation

Folkeskolen
Det naturlige 

førstevalg
Folkeskolen

Den vigtigste
samfundsdannende 

institution

Folkeskolen
Det lokale 

samlingspunkt 

SKOLELEDERFORENINGEN
i samarbejde med skolens øvrige parter

ANMELDELSER



Er du medlem af Skolelederforeningen, 
får du GRATIS adgang til: 

+ Medlemsbladet Plenum 
+ Nyhedsbrevet Plenum+ 
+ Skolelederne på sociale medier
+  Hjemmesiden Skolelederne.org med 

nyheder og opdatering dagligt 

FÅ OVERBLIKKET OVER 
FOLKESKOLEN HOS OS

Tilmeld vores nyhedsbrev 
på Skolelederne.org

Bliv en del af Danmarks 
største lærerunivers på  
folkeskolen.dk/nybruger

Som medlem af DLF får du GRATIS adgang til: 

+ De vigtigste skolepolitiske nyheder, så snart de sker 
+ Viden til at understøtte din pædagogiske ledelse
+ 140 bloggere fra hele skoleverdenen 
+  Fagbladet Folkeskolen 
+  Nyhedsbreve med skolenyt om den kommune,  

eller de fag, DU interesserer dig for

151700 1/1 Folkeskolen egenannonce Skolenyheder.indd   3 19/09/17   07.46



ANMELDELSER
ØNSKER DU AT ANMELDE EN BOG, SÅ RING TIL SEKRETARIATET PÅ TLF. 70 25 10 08 ELLER MAIL TIL SKOLELEDERNE@SKOLELEDERNE.ORG
Anmeldelser honoreres med 2 flasker vin samt bogen. Husk: skriv kort. 

Didaktiske ambitioner 
Alle elever med
Per Fibæk Laursen
Hans Reitzels Forlag

Nye design for undervisning
og uddannelse
Undervisning og læring
Moocs – massive open 
online courses
Dafolo

Styrk samarbejdet
En guide til teamledelse i 
undervisningssektoren
Tore Wanscher, Andreas 
Ronne Nielsen
Wanscher & Nielsen

Effektiv planlægning og vurdering
Læring med mål og kriterier i 
skolen
Henning Fjortoft
Dafolo

Metakognition, selvregulering 
og konsolidering
Fra teori til praksis
Dorthe Geisnæs & Preben 
Olund Kirkegaard
Dafolo

Kodeknækkeren
Din vej ind i gymnasiet
Mette Louise Graah Rasmussen, 
Ronja Billum Skovsbøl
Turbine

Om karaktergivning
Hvorfor og hvordan (2. udgave)
Signe Holm-Larsen, Niels 
Plischewski
Dafolo

Undervisning mellem 
hensigt og uforudsigelighed
Undervisning og læring
Ane Qvortrup, Tina Bering Keiding
Dafolo

Spørgsmål og interaktion 
i klasserummet
Emilia Andersson-Bakken
Dafolo

Diversitet i uddannelsen
Hvordan man effektivt 
når ud til eleverne
David Mitchell
Dafolo

Den finske skole
Hvad kan vi lære af Finlands 
undervisningsformer
Pasi Sahlberg
Hogrefe

Hvad vi ved om udsatte unge
Historik, omfang og årsager
Signe Hald, Bent Jensen, Bodil 
Wullum Nielsen, Jan Rose Skaksen
Gyldendal

Læringsrejsen
Målorienteret undervisning 
i indskolingen
Alice Olsen
Dafolo

Når data kommer på bordet
Ledelse med data der giver 
mening
Henrik Stockfleth Olsen, Hanne 
Marcher, Søren Buhl Hornskov
Dafolo

Djævleyngel eller  
Guds udsendte?
Om akademisering, djøfisering 
og professionalisering af 
kommunal topledelse
Kurt Klaudi Klausen
Syddansk Universitetsforlag

Vanebrud
Hvordan du veksler 7 gamle 
vaner til ny kreativitet
Lene Tanggard
Akademisk Forlag

Mål med mening
Mellem dannelse og målstyring
Rasmus Godsk, Morten Stochholm 
Hansen, Thomas Iskov m.fl.
Hans Reitzels Forlag

Beslutninger i teori og praksis
Søren Voxted (red.)
Hans Reitzels Forlag

Eksistentiel ledelse
En guide til Personligt 
lederskab
Mette Vesterager
Hans Reitzels Forlag

Entrprenør
Proces – projekt
Michael Renè Kristiansson
Hans Reitzels Forlag

Ledelse i offentlige og  
private organisationer
Lotte Bøgh Andersen m.fl.
Hans Reitzels Forlag

Ledelse i politisk styrede  
organisationer
Peter Aagaard, Annika Agger (red.)
Hans Reitzels Forlag

Et netværk af hjerner
Tænk med dine medarbejdere 
og led med succes
Torben Juul Andersen, Carina 
Antonia Hallin, Kjeld Fredens
Gyldendal

Slå til!
Den effektive rådgivers DNA
Anne Katrine Lund, Helle Petersen
Gyldendal

Pseudo-Arbejde 
Hvordan vi fik travlt 
med at lave ingenting
Dennis Nørmark, Anders 
Fogh Jensen
Gyldendal

Dybe samtaler om lederskab
Om at udvikle sig som leder 
og som menneske
Else Kathrine Relster
Gyldendal

De første 100 dage
Succes som leder  
i et nyt job
Lars Bo Hansen
Gyldendal

Mål med mening
Mellem dannelse og målstyring
Rasmus Godsk, Morten Stockholm 
Hansen, Thomas Iskov m. fl.
Hans Reitzels Forlag

Relationsbaseret vejledning
Om processer, der har
relationel værdi for andre
Anne Linder
Dafolo

Didaktik i udvikling
Torben Spanger Christensen, 
Nikolaj Elf m.fl.
Klim

Find dit hvorfor
En praktisk guide til at finde 
formålet for dig og dit team
Simon Sinek, David Mead,  
Peter Docker
Dafolo

Når data kommer på bordet
Ledelse med data der giver 
mening
Henrik Stockfleth Olsen, Hanne 
Marcher, Søren Buhl Hornskov
Dafolo

Styrken ved professionel læring
Helen S. Timperley
Dafolo

62 plenum – aug 2018



Læs mere om vores projekt på  
www.verdensbedstedanskeskole.dk

Vi vinder guld i dannelsen
af fremtidens borgere

Danske børn 
læser godt

Danskerne taler
fremragende engelsk

Danske børn regner rigtigt 
og har styr på natur/teknologi

Danske elever er blandt
de bedste i verden til IT

Danske skoler er de bedste i verden til at forberede
eleverne til et liv i et demokratisk samfund. Vi er
nummer et! 94.000 elever i 8. klasse fra i alt 3.800 
skoler deltog i den seneste undersøgelse i 2016.

PIRLS er en international undersøgelse af
læsekompetence i 4. klasse. I 2016 deltog mere 
end 340.000 elever fra 50 lande. Danmark lå med 
547 point klart over gennemsnittet på 500 point.

Education First står bag en undersøgelse, der 
måler engelskkundskaberne i de  
ikke-engelsktalende lande. Her blev Danmark 
nummer tre ud af 80 deltagende lande.

TIMSS tester niveauet for elever i 4. klasse i både
matematik og natur/teknologi.
Danske elever præsterer signifikant bedre end 
den internationale referencescore på 500 point. 
 

1.800 danske 8. klasseelever deltog ligesom børn
i 20 andre lande i 2013 i den første 
internationale undersøgelse af skolebørns  
computer- og informations- kompetence (ICILS). 
Vi ligger i feltet lige efter nummer et.

Med venlig hilsen 

Casper Rongsted,  
Kasper Myding og 
Rasmus Schiellerup

Fokus på det, der virker!



Er du medlem af Skolelederne, kan du nu låne til en ny bil  

på ekstra gode betingelser. Her er ingen skjulte gebyrer eller 

ekstra ordinære omkostninger – du betaler for oprettelse, og får  

en lav variabel rente på 2,95 % p.a.

Billån med medlemsfordele – 2.446 kr./md. før skat

• Løbetid: 84 måneder • Udbetaling: 44.000 kr. (20 %)

• Bilens pris: 220.000 kr. • Lånebeløb: 176.000 kr.

• Variabel rente: 2,95% p.a. • Debitor rente: 2,98% p.a.

• Samlede låneomkostninger: 185.510 kr. • ÅOP: 4,59%

• Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling: 205.499 kr.

• Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2018

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kredit god kendelse.  

Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. 

Renten gælder ved oprettelse af nye billån samt ved overførsel  

af billån fra andre banker/finansieringsselskaber. Der er 14 dages 

fortrydelsesret på lånet.

BILLIGT BILLÅN – BEREGN NU
Beregn selv eller søg billån på: lsb.dk/skolelederne

BILLIGT BILLÅN – RING NU
Ring:  Ring 3378 1992 hvis du vil tale  

billån med en personlig rådgiver

Online:   Gå på lsb.dk/skolelederne og ’vælg book’  
møde. Så kontakter vi dig.

Få en ny bil for  
under 2.500 kr./md.

Billån med 
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MØD DE 
ANDRE
SKOLE-

LEDERE

OG KOM I ØVRIGT  
IND I KAMPEN …

FØLG MED PÅ  
FACEBOOK > 

SKOLELEDERFORENINGEN  

OG PÅ  
TWITTER >  

#SKOLELEDERORG

KOM MED PÅ DE 
SOCIALE MEDIER!

PROFESSIONEL SPARRING
Du får mulighed for professionel sparring med konsulenter, der har indsigt i og/eller 
mangeårig erfaring med arbejdet som skoleleder. Som medlem kan du til hver en tid 
henvende dig til sekretariatet og få rådgivning.

VEJLEDNING MED LEDERVINKLER
Ring eller mail og få en snak om det at være leder i eller omkring folkeskolen, f.eks.: 

• dine arbejdsvilkår som leder
• dine løn og ansættelsesvilkår
• dine tjenstlige forhold, herunder pensionsvilkår
• arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes?
• godtgørelse for merarbejde
• folkeskolens styrelse og forvaltningsloven
• SU/MEDsamarbejdet
• personaleledelse
• udviklingssamtaler og konflikthåndtering
• arbejdsskader
• arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
• andre relevante emner fra lederens dagligdag

 Brug ”Min side” på www.skolelederforeningen.org  
til at tjekke og opdatere dine oplysninger.

SEKRETARIATET ER ÅBENT
Mandagtorsdag: 9.0015.00, fredag: 9.0014.00.

POLITISK LEDELSE
Claus Hjortdal
Formand
clhj@skolelederne.org
 
Dorte Andreas
Næstformand
dora@skolelederne.org

DAGLIG LEDELSE
Sekretariatschef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org
 

ADMINISTRATION OG DRIFT     
Merethe S. Erbs
Administrativ medarbejder
mse@skolelederne.org
 
Gitte Nielsen
Administrativ medarbejder
gn@skolelederne.org

POLITIK OG KOMMUNIKATION  
Michael Diepeveen
Kommunikationschef
midi@skolelederne.org
 
Malene Lieberknecht
Kommunikationskonsulent
mali@skolelederne.org

Jannick S. Mortensen
Konsulent
jamo@skolelederne.org

Søren Teglskov
Konsulent
sote@skolelederne.org

MEDLEMSRÅDGIVNING  
OG FORHANDLING
Peter Cort
Forhandlingschef
cort@skolelederne.org
 
Carsten Ancker
Konsulent
cava@skolelederne.org
 
Louise Z. Graugaard
Konsulent
loza@skolelederne.org
 
Helle Rasmussen
Konsulent
hras@skolelederne.org

Henrik Sloth
Konsulent
hs@skolelederne.org

Nils Vilsbøl
Konsulent
nv@skolelederne.org

HOVEDBESTYRELSEN
Formand Claus Hjortdal
Næstformand Dorte Andreas
Dan Gert Christensen
Peter Hansen

Lene Burchardt Jensen
Peter Nellemann
Torben Møller Nielsen
Lars Aaberg

HURTIG  
KONTAKT
Brug ved alle  

henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen:  
7025 1008 eller

• Hovedmail:  
skolelederne@ 

skolelederne.org

Er du medlem af Skolelederne, kan du nu låne til en ny bil  

på ekstra gode betingelser. Her er ingen skjulte gebyrer eller 

ekstra ordinære omkostninger – du betaler for oprettelse, og får  

en lav variabel rente på 2,95 % p.a.

Billån med medlemsfordele – 2.446 kr./md. før skat
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• Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling: 205.499 kr.

• Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2018

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kredit god kendelse.  

Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. 

Renten gælder ved oprettelse af nye billån samt ved overførsel  

af billån fra andre banker/finansieringsselskaber. Der er 14 dages 

fortrydelsesret på lånet.

BILLIGT BILLÅN – BEREGN NU
Beregn selv eller søg billån på: lsb.dk/skolelederne

BILLIGT BILLÅN – RING NU
Ring:  Ring 3378 1992 hvis du vil tale  
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NOTER

KOSTVANER
Mange skoler underviser først i sund kost på 
mellemtrinnet, men sunde kostvaner grund
lægges langt tidligere. Derfor sætter ’Projekt 
Sund Skole’ sundhed og trivsel på skoleske
maet allerede i 0.3. klasse. 

Bag projektet står Mejeriernes Skolemælks
ordning med støtte fra EU, og pt. er 500  
skoler tilmeldt. 

En god madpakke er vigtig for børns læring. 
Det viser adskillige undersøgelser. Danske 
skolebørn tilbringer dagligt seks til ni timer  
i institution og skole, og får dækket cirka  
50 % af deres energibehov her. 

Med deltagelse i ordningen følger et nyt gra
tis undervisningsmateriale med en række 
værktøjer og ideer, som henvender sig til  
lærere, forældre og elever om sammen
hængen mellem ”næring og læring”.

Læs mere på www.projektsundskole.dk

Lynmotion styrker muskler, knogler og 
kredsløb, viser ny forskning fra Institut for 
Idræt og Ernæring på Københavns Uni
versitet. Tidsforbrug: en time om ugen.

Metoden hedder »51015« og indebærer, 
at du efter kort opvarmning starter med 
at lunte eller gå i 15 sekunder, derefter lø
ber 10 sekunder i et almindeligt tempo og 
slutter med 5 sekunders sprint,

Så tager man nok en runde på 15, 10 og  
5 sekunder. Efter fire runder á i alt 30  
sekunder, holder man 1 minuts pause,  
før du tager fat på nye fire runder. Gør  
det ni gange.

Come on: 20 min om dagen alene, med 
familie, venner eller kollegaer … så er du 
fit igen fysisk og psykisk.

Den 25. maj er de nye regler for be
skyttelse af persondata trådt i kraft 
som følge af ny EUlovgivning. Det  
drejer sig om lovgivningen omtalt  
som ”Den nye persondataforordning” 
eller ”GDPR”.

I den forbindelse opdaterer Skoleleder
foreningen vores vilkår, der vedrører 
beskyttelse af dine persondata og for
eningens persondatapolitik for at gøre 
det tydeligt for dig som medlem, hvad 
vi bruger dine oplysninger til, og hvor
for vi bruger dem.

Du kan læse Skolelederforeningens per
sondatapolitik og information om, hvor
dan foreningen behandler medlemmers 
personoplysninger på hjemmesiden > 
cookie og persondatapolitik.

Mobilitet
Efter franskmændene denne sommer 
gjorde alvor af deres tidligere beslutning 
om ved lov helt at forbyde mobiltelefoner 
i skoletiden, har det afstedkommet en 
større hjemlig debat.

I Danmark synes langt størstedelen af det 
politiske spektrum og de relevante organi
sationer, herunder Skolelederforeningen, 
ikke at der er behov for forbud mod mo
biltelefoner på de danske skoler.

Formand Claus Hjortdal og næstformand 
Dorte Andreas har i en række medier pe
get på, at det fortsat bør være de enkelte 
skolers – og ikke statens – beslutning, hvor
dan man forholder sig i det spørgsmål.

Forstået på den måde, at det anerkendes, 
at mobiltelefoner kan være forstyrrende 
og stjæle elevers opmærksomhed, og at 
der også for skolen ligger en opgave i at 
lære børn at bruge dem ordentligt.

Men også, at det er skolelederen på de 
enkelte skoler, der i dialog med medarbej
dere og forældre skal vurdere, hvilken pæ
dagogisk og administrativ praksis, der er 
bedst. Så nej til et nationalt forbud.

DR’s børnekanal DR Ultra er klar med en række 
materialer, der kan løfte børns digitale kompe
tencer.

Således kan elever i 4. klasse få udleveret en 
personlig mikrocomputer, som de kan bruge  
til at udvikle deres digitale færdigheder gen
nem leg og undervisning.

Indsatsen er udviklet af DR i samarbejde med 
Centre for Undervisningsmidler og støttet af  
Industriens Fond med fokus på kodning, tekno
logi og digital dannelse

Læs mere på www.dr.dk/ultrabit

5-10-15

ULTRA
PERSONDATA

NON!
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Lærerstandens Brandforsikring er et forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper, blandt 
andre skoleledere. Vi er ejet af vores medlemmer med alle de fordele, der følger med.

Vores mål er at sikre dig den lavest mulige pris og den højest mulige erstatning.

Tjener vi for meget på en forsikring, kommer det også dig til gode, enten ved at vi sænker 
priserne eller forbedrer dine forsikringer.

Derudover belønner vi dig årligt med en rabat på dine forsikringer, når du har været 
medlem i tre år.

Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du bliver medlem.

Gå ind på lb.dk/blivmedlem eller ring til os på 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K

Et forsikringsfællesskab for dig,
der ved, at det ikke handler om det,

du siger, men det du gør.
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AlfA Travel på Sicilien i 2013 AlfA Travel i Paris i 2017

POPULÆRE  REJSEMÅL FOR FOLKESKOLER
Få inspiration til jeres skolerejse i 2018/2019 på 

vores hjemmeside: www.alfatravel.dk. Vi tilbyder 

rejser til de fleste europæiske rejsemål og laver 

gerne uforpligtende tilbud på jeres næste tur til fx: 

Berlin - bus - 3 dage fra kr. 698,- 

Prag - AlfA-ekspresbus - 6 dage fra kr. 1.568,- 

Krakow - bus - 6 dage fra kr. 1.658,- 

Paris - fly - 5 dage fra kr. 1.898,-

Kontakt os og få et gratis rejsetilbud til DIN gruppe!

Skolerejser med store oplevelser til små penge

Fast og erfaren kontaktperson fra start til slut

24/7 adgang til jeres rejsedokumenter

Tryghed uden uventede overraskelser

KONTAKT OS OG FÅ ET TILBUD TLF. 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK

BERLIN

Masser af tid til hyggeligt samvær

PARIS

KRAKOW PRAG
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