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MÅNEDENS TWEET
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input til jeres drøftelser af 

regeringens nye skoleudspil 
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Det er i høj grad opvæksten, der har 
formet de værdier, Thomas Gyldal 
forsøger at efterleve som borgmester i 
Herlev og som nyslået udvalgsformand 
i KL. Han ser folkeskolen som et unikt 
sted, hvor vi har mulighed for at spejle 
os i hinanden og løfte os sammen.
s. 10



minlæring

Dårlige læremidler kan ikke reddes af 
smart teknologi. Men med en helt ny til-
gang til udformning af digitale læremid-
ler søger vi hos Minlæring at integrere 
avanceret, stilladserende teknologi med 
forskningens anbefalinger til didakti- 
sering af indhold.

Vi er specialister i sprog – og de sidste 
fem år har vi udgivet læremidler mål-
rettet sprogfagene i gymnasiet. I dag 
bruger 80 % af landets gymnasier vores 
materialer i deres daglige undervisning, 
og vi er nu klar med vores digitale 
læremidler til dansk, engelsk, tysk og 
fransk til udskolingen.

Læremidlerne er et nyt og anderledes 
sprog- og grammatikmateriale med 
særligt fokus på at arbejde med gramma-
tik i en kontekst. 

Materialet er tænkt ud fra, at alt sprog-
arbejde skal indgå i funktionelle og 
naturlige sammenhænge. Det skal aldrig 
være løsrevet grammatik for grammatik-
kens skyld og uden kontekst.

Læremidlerne indeholder et væld af 
forskelligartede opgaver, som gør brug 
af såvel almindelige tekster som multi-
modale tekster. Grammatik skal give en 
bedre forståelse og indsigt i, hvad der 
kendetegner et godt og varieret sprog. 
Materialet er derfor også velegnet til at 
forbedre elevernes egne skriftlige frem-
stillinger.

Få gratis adgang resten af skoleåret 2018/19 
ved at tage fat i Marcus Hemmingsen på tlf. 
50 59 88 20 eller besøge minlæring.dk.

DANSKGRAM
Udskoling

FRANSKGRAM
Udskoling

ENGRAM
Udskoling

TYSKGRAM
Udskoling

Overskrift i stort dansk fagblad, oktober 2017

Digitale læremidler kritiseres i 
stigende grad – for meget teknik, for 
lidt didaktik. Det vil Minlæring lave 
om på.

”Forsker: Stor it- 
satsning har ikke 

givet bedre læring”
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OTTO DICKMEISS

s. 6
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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.  

• 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



TÆNK PÅ FOLKESKOLEN
 Taget løfter sig og fundamentet skrider. Ovenfra prøver partierne hin-

anden af – på vej mod folketingsvalget. Især med regeringens forslag om, at skoleti-
den kortes med 1,8 time/ugtl., brugen af paragraf 16b justeres, dele af den under-
støttende undervisning skal veksles til timer i naturfag og forsøg med selvstyrende 
folkeskoler. Nedefra skal der igen spares. En ny DLF-måling viser, at der i over 40 % 
af kommunerne i forhandlingerne af 2019-budgettet sker væsentlige økonomiske 
forringelser i folkeskolen.

Skolelederforeningen har i forbindelse med drøftelserne i folketinget 
af folkeskolens fremtid kontaktet alle partiernes uddannelsespolitiske 
ordførere. Vi udtrykker vores bekymring for, at 
nye forsøg og dispensationer skaber ny uro og 
dalende forældreopbakning. Vi opfordrer derfor 
politikerne til at holde fast i brede og langsigtede 
forlig om folkeskolen. Det er sket pr. mail, men 
vi fik også overbragt det som et personligt brev 
med overskriften: Tænk på folkeskolen.

På lokalt plan tyder det på, at nu et år efter 
kommunalvalget og med tre år til næste valg, at 
folkeskolen igen skal rundbarberes. I nogle kom-
muner meget voldsomt, så både ledere, medarbejdere og foræl-
dre er meget berørte. Her har vi som forening søgt at støtte op 
protesterne mod forringelserne med konsulenthjælp, men også 
presset på i medierne bl.a. sammen med Skole og Forældre. Bliver 
der færre skoler og længere væk til skolerne, så siger man ofte også  
farvel til forældre og elever.

Som skoleledere og Skolelederforening har vi også en loyalitet, der går op af. Vi 
skal passe meget på ikke at havne i rollen som dem, der altid er imod. Så det nytter 

ikke at være bedrevidende eller skælde ud, men i stedet skal vi anerkendes 
for at kunne helhedsvurdere situationen. Derfor håber vi på, at vo-
res appel til politikerne centralt og lokalt om at tænke sig GODT  
om bliver hørt, inden der med den ene hånd sættes nye reformer i 
værk og med den anden spares på folkeskolen.

Vi mener, at folkeskolen viser sit værd, når vi i Danmark stadig 
klarer os så godt på den internationale scene, som vi gør. Det skal 
vi holde fast i. Vi mener også, at der er god grund til vise respekt 
for – og i det mindste evaluere – det arbejde, der udføres, og som 
de senere år har kastet masser af gode resultater af sig. Vi mener, 
at folkeskolen skal sikres som et attraktivt tilbud for forældre,  
elever, ansatte og i befolkningen som helhed. Følg med på vores 
web, i nyhedsbrevet og de sociale medier – og del gerne! 

ÅRSMØDE 2018: Jeg glæder mig 
til at se jer på årsmødet den 1. og 
2. november i Odense. Alt tegner 
til, at det bliver en kæmpe succes!
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1205 København K
Tlf. 7025 1008
www.skolelederne.org
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formet de værdier, Thomas Gyldal 
forsøger at efterleve som borgmester i 
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Formanden: Hvad 
gør foreningen  
for at stå vagt 
om folkeskolen?

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen

e
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ET BLIK PÅ LEDELSE I DET 21. ÅRHUNDREDE
SKOLELEDERFORENINGENS ÅRSMØDE  

1 .-2 . NOVEMBER 2018 ODENSE CONGRESS CENTER

SKOLELEDELSE  
I RAKETFART
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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

•  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, tv-vært

• Formand Claus Hjortdal

• Næstformand Dorte Andreas

• Videoindslag med kendte 

 skolefolk ...

•  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

VI SES: FORDYBELSE OG NÆRVÆR / VENNER OG KOLLEGAER / 
1500 M2 UDSTILLING / POLITISK DEBAT / FORSKNING OG NY VIDEN / 
LEDELSESFAGLIG INSPIRATION / UNDERHOLDNING OG MUSIK / 
OG MEGET, MEGET MERE

GLÆD DIG
PS 

Udstillingen er udsolgt!
Book allerede nu en plads 
næste år: Kontakt Kongres 

Kompagniet på telefon 
8629 6960 eller via 

e-mail: kontakt@ 
kongreskompagniet.dk    

MUSIK 

Black Seagull i foyeren

Full Moon Fever til dans

HENT APP!
Med hele 

programmet 
m.m.:

SKLmøde18
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NOTER

GODE 
RÅD 

Undervisningsminister Merete Riisager 
har – som det hedder – beskikket Claus 
Hjortdal som medlem af Rådet for Børns 
Læring for en periode tre år frem.

Rådet for Børns Læring har ifølge § 57  
i folkeskoleloven til opgave at følge, vur-
dere og rådgive de centralpolitisk an-
svarlige i faglige spørgsmål om pædago-
gisk udvikling og elevernes udbytte af 
undervisningen, deres læring og trivsel – 
med særligt fokus på at bekæmpe nega-
tiv social arv.

Halvandet år er gået, siden det forgangne 
råd sluttede sit arbejde, og trods lovkra-
vet har der ikke været beskikket et råd. 
Men nu er det nye altså fundet med tid-
ligere DI-afdelingsdirektør Charlotte 
Rønhof som formand.

SKOLEVALG
Skoler kan frem til 1. december tilmelde 8.,  
9. og 10. kl. til Skolevalg 2019.

Flere end 60.000 elever fra de ældste klasser 
deltog sidste år, og nu er det igen muligt at til-
melde sig det kommende skolevalg, arrangeret 
af Folketinget og Undervisningsministeriet. 

Med Skolevalg 2019 lægges der op til et tre 
ugers undervisningsforløb, der kulminerer med 
en autentisk afholdt valghandling for elever i  
8., 9. og 10. klasse..

Formålet er at skærpe de unges interesse for 
politik og få flere unge til at stemme. Forløbet 
starter den 13. januar og selve valget finder  
sted 31. januar 2019.

Læs mere på www.skolevalg.dk

Kvælertag
En tidligere skoleleder og senere lærer på et  
socialpædagogisk opholdssted har vundet en 
sag om erstatning, efter en elev tog kvælertag. 
Sagen er ført af lederens nuværende fagforening 
DLF helt til Højesteret, hvor tidligere afgørelser 
fra by- og landsretten er blevet underkendt.

Erstatningsnævnet henholdt sig som modpart til 
en skærpet praksis fra 2014, hvoraf det fremgår, at 
sager om vold på jobbet skal politianmeldes inden 
72 timer efter hændelsen. Men denne skærp ede 
praksis er uden lovhjemmel, konkluderer Højeste-
ret, og Nævnet må nu revidere sin praksis.

Den pågældende leder/lærer er i dag langtids-
sygemeldt. Sagen får betydning for andre, der 
har fået afslag på erstatning, fordi en skade ikke 
blev politianmeldt inden for tre døgn.

De tider er forbi, hvor en skoleleder havde 
sin stilling på samme skole i 10 eller 20 år. 
Skolenedlæggelser, skolesammenlægnin-
ger, øget mobilitet og horisontal karriere-
udvikling har alt sammen skabt grundlag 
for hyppigere skift på skolelederposten.

At ansætte en ny skoleleder har desuden 
ofte en politisk bevågenhed, og mange  
interessenter er involveret, ja et ansættel-
sesudvalg på op til 20 personer er ikke  
ualmindeligt – og alle skal høres.

Derfor tager det ofte lang tid, og det er 
især skoleledelsen og skolechefen, der 
mærker det. I en travl hverdag, er det  
yderligere en opgave, som måske nok  
er interessant, men sikkert ikke altid  
velkommen. Så der er tid og resurser  
at spare ved at få hjælp. 

De seneste år har rekrutteringsfirmaer til-
budt at hjælpe skoler og forvaltninger med 
ansættelse af bl.a. skoleledere. Nu har en 
ny spiller meldt sig på banen, etableret af 
tidligere skoleledere med erfaring fra le-
derjob, rekruttering og leder/medarbejder-
udvikling.

Mød rekrutteringsfirmaet Jobselection 
på årsmødet, stand nr. 1452

REKRUTTERING

I to avisindstik i Politiken under 
fællesoverskriften ’Den moderne 
grundskole’ har der i september 
og oktober været bragt artikler 
om folkeskolernes arbejde med 
læring, ny teknologi og digital 
dannelse som optakt til årsmø-
det 2018, der har samme tema.  

Således fortæller skoleleder  
Mogens Falk Jørgensen om Krog-
gårdsskolens arbejde med at for-
berede eleverne på fremtiden, og 
for nylig har der været bragt en 
reportage fra en række Aarhus-
skolers nye projekt ”IoT i frem-
tiden” sammen med IT Branchen 
og Skolelederforeningen.

I RAKETFART
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ANNONCE

®Inventar til Naturfag 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: SKOLEN PÅ STRANDBOULEVARDEN
I samarbejde med PLH Arkitekter har MMA produceret og leveret garderobe-
inventar, lockers og rum-i-rum siddenicher, samt inventar til naturfagslokaler, 
der nu er optimeret til undervisning og fælles prøve i naturfag. 

MMA Møbler A/S er en danskejet producent med 30 års brancheerfaring. Vi er 
specialiseret i inventar og møbler til undervisnings- og børnemiljøer.

Du har behovet. Sammen skaber vi løsningen!

Besøg os på Skoleledernes Årsmøde den 1. - 2. november 2018 
Odense Congress Center  -  Vi er på stand 2001 lige ved hovedindgangen
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DET VAR UNDER DISKUSSIONER I GYMNASIET, AT THOMAS GYLDAL 

PETERSEN PÅ ET TIDSPUNKT FANDT UD AF, AT HAN VAR SOCIALDEMOKRAT. 

MEN I VIRKELIGHEDEN HAVDE DET NOK VÆRET UNDER OPSEJLING HELE 

HANS LIV. FOR BÅDE SOM BORGMESTER I HERLEV OG SOM NYSLÅET 

UDVALGSFORMAND I KL ER DET OPVÆKSTEN I DET SOCIALE BOLIGBYGGERI 

HJORTEGÅRDEN, DER ER RODEN TIL HANS VÆRDISÆT.

Af Anders Ryehauge  •  Foto Jacob Nielsen

EN STEMME FOR
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 Det var hen ad midnat en dag 
i november 2013. Thomas Gyldal Peter-
sen havde bedt de resterende ansatte om 
at gå ud og sad nu stille for sig selv på sit 
kontor på Herlev Rådhus og lod realite-
terne fra dagens kommunalvalg indfinde 
sig. De viste, at Socialde mokratiet havde 
haft et mildest talt imponerende valg. 
Med 58,7 procent af stemmerne havde de 
fået absolut flertal i kommunen og tilmed 
det procentuelt bedste valg af alle partier 
i hele landet. 

Knap to år tidligere havde Thomas  
Gyldal fået overrakt borgmesterkæden  
af bykongen Kjeld Hansen, og nu havde 
borgerne så utvetydigt vist ham tillid 
som arvtageren ved hans første valg som 
borgmesterkandidat. Han havde forestil-
let sig, det ville være som at vinde en 
bjergetape i Tour de France. Med hæn-
derne over hovedet og champagne i glas-
set. Men i stedet fandt han blyant og A4-
papir frem og begyndte at notere ned, 
hvad den nye kommunalbestyrelse skulle 
tage fat på i de efterfølgende fire år.

”Det var et fantastisk valgresultat, men 
det betød jo også, at forventningerne var 
enorme. Det blev vi nødt til at leve op 
til,” siger 43-årige Thomas Gyldal i dag 
snart fem år efter i 2018 på selvsamme 
borgmesterkontor. 

Ved det efterfølgende kommunalvalg  
i 2017 blev han genvalgt, hvilket betød,  
at han forlængede den efterhånden lange 
række af socialdemokratiske genvalg i  
Herlev Kommune, der går tilbage til 1970, 
hvor det lykkedes at snuppe nøglerne til 
borgmesterkontoret efter 16 års konser-
vativ dominans. Dengang på valgaftenen  
i 2013 var de personlige stemmetal end nu 
ikke optalt, men de skulle senere vise,  
at han personligt også havde haft et over-
vældende godt valg. Faktisk havde hele 35 
procent af borgerne i Herlev Kommune sat 
deres kryds ved ham, hvilket gjorde ham 
til landets mest populære borgmester.

”Nogle gange kan jeg godt blive lidt ir-
riteret på mig selv, for man skal huske at 
fejre sig selv, når der er mulighed for det, 
men min tid som borgmester har været 
mere præget af ydmyghed og eftertænk-

somhed over, hvordan jeg så kan leve op 
til tilliden. Det er et fag, hvor man nyder 
sine succeser meget lidt, for der er altid 
nye udfordringer, der skal løses.”

Et mikrokosmos af Danmark
Thomas Gyldal er født i Herlev og voksede 
med egne ord op i ‘en helt afgørende ud-
viklingsperiode i det moderne velfærds-
samfund i sin fysiske indretning’. Som 
mange andre på den tid var forældrene, 
der var hhv. pædagog og selvstændig  
maskinarbejder, flyttet fra de små og ofte 
usle lejligheder i København og ud til de 
mange nye boligkvarterer i forstæderne,  
i dette tilfælde til et rækkehus i det al-
mene boligbyggeri Hjortegården.

”Jeg har en romantisk opfattelse af, at 
jeg voksede op i et slags mikrokosmos af 
det danske samfund. Der var folk, der gik 
på arbejde, håndværkere, lærere, politi-
betjente og pædagoger, men der var også 
en relativt stor gruppe, som havde svært 
ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, 
fordi de enten var syge, drak for meget  
eller havde andet misbrug - de triste skæb-
ner, som også er en del af samfundet.”

Der lå både daginstitution, ungdoms-
klub og fodboldklub tæt ved Hjortegår-
den, og så lå der også en skole, hvor  
halvdelen af eleverne kom fra boligbygge-
riet, og den anden halvdel fra villavejene i 
nærheden. For Thomas Gyldal betød det, 
at der var en masse andre at spejle sig i, 
der levede andre liv og havde forældre 
med anden baggrund. Selv fik han ven-
ner, hvis forældre var akademikere, og 
hvis ældre søskende gik på gymnasiet.

”Både i gårdmiljøet og i skolen var der 
en relativt god social balance. Dem, der 
var rigtig svage med forældre med syg-
domme eller misbrug kunne ved at være 
en del af det fællesskab få indblik i en 
verden, hvor folk havde uddannelse og 
stod op og gik på arbejde. Det var rigtig, 
rigtig sundt. Så jeg er rundet af en op-
vækst i et mangfoldigt miljø, der gav mig 
en klar opfattelse af, hvad fællesskab be-
tyder, og hvad det i virkeligheden bety-
der, at vi giver hinanden en hånd, selvom 
vi ikke nødvendigvis betragter det som 

en hånd. Der er værdi i, at man kan give 
hinanden oplevelser, man ikke nødven-
digvis får i sin egen familie,” siger Tho-
mas Gyldal og fortsætter: 

”Det betyder også meget for mit syn på 
folkeskolen i dag, for jeg mener, at det er 
her den har en unik funktion i vores sam-
fund. Det er et sted, hvor vi har mulighed 
for at spejle os i hinanden, flytte os med 
hinanden og løfte os sammen. I sidste 
ende skaber det grundlag for et velfærds-
samfund med sammenhængskraft og en 
høj grad af forståelse af, at hvis vi alle 
skal have samme mulighed for at gå vo-
res egen vej i livet, er vi nødt til at bygge 
på en fælles forståelse.”

Jeg er jo Socialdemokrat ...
Forældrene blev skilt, da Thomas Gyldal 
ikke var mere end et par år gammel, men 
fortsatte begge med at bo i Hjortegården, 
hvor han frit kunne løbe mellem dem, 
som det passede ham. Hans far var med-
lem af Socialdemokratiet, så i hjemmet 
kom mange kammerater med samme po-
litiske ildhu. Ofte sad de ud på natten og 
talte politik, og fra tid til anden så opta-
gede af diskussionerne, at de helt glemte 
at lægge den unge Gyldal i seng. Så sad 
han med store ører og lyttede, og selv 
om han ikke rigtigt forstod, hvad de drøf-
tede, satte engagementet sig i ham.

Der skulle dog gå nogle år, før Thomas 
Gyldal selv bekendte politisk kulør. I de 
tidlige teenageår spillede han fodbold 
fem gange om ugen og drømte mere  
om at spille på Anfield end om politiske 
slagsmål. Men i gymnasiet mødte han 
folk, for hvem det var en vigtig del af  
deres identitet at betragte sig selv som 
eks. ‘Venstre-mand’ eller ‘Konservativ’. 

”Det var ikke rigtigt noget, jeg havde 
reflekteret over, men i gymnasiet ender 
man i diskussioner, hvor man forholder 
sig til, hvilke værdier man egentlig selv 
har. Der gik det langsomt op for mig,  
sikkert qua både min opvækst i Hjorte-
gården og min far og hans omgangs-
kreds, at jeg er jo Socialdemokrat.”

Da en af hans gode kammerater meld te 
sig ind i Danmarks Socialdemokratiske 
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BLÅ BOG 

•  Thomas Gyldal  
Petersen

•  Født 1. august 1975
•  Har boet i Herlev,  

nordvest for Køben-
havn, hele sit liv

•  Gift med Anna og 
far til Mie, Line og 
Johannes

•  Valgt til kommunal-
bestyrelsen for  
Socialdemokratiet  
i 1997

•  Cand. scient. pol.  
fra Københavns  
Universitet, 2003

•  Ansat i den social-
demokratiske folke-
tingsgruppe, 2002-
06

•  Erhvervspolitisk 
kon sulent i Dansk 
Byggeri, 2006-08

•  Politisk konsulent  
i Dansk Metal, 
2008-11

•  Har bl.a. været  
formand i Movias 
bestyrelse, medlem  
af KLs Løn- og per-
sonaleudvalg og 
Bestyrelsesmedlem 
for HOFOR.

•  Formand for KLs 
Børne- og Under-
visningsudvalg  
siden 2018.

•  Borgmester i  
Herlev siden 2011.
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Ungdom, gjorde Thomas Gyldal det 
sam me. I begyndelsen var han mest aktiv 
til festerne, men da han begyndte at stu-
dere statskundskab på Københavns Uni-
versitet, tog intensiteten til. Han blev en 
del af en studiekreds for DSU’ere med for-
skellige uddannelser, der mødtes og delte 
viden, og senere blev han også valgt til det 
Internationale Udvalg i ungdomspartiet. 
Her hed formanden i øvrigt Mette Frede-
riksen. Det var dengang, der i tidsånden 
var optimisme og globalt udsyn.

”Da jeg voksede op i 80’erne, var der  
en enorm skræk for rigtig mange ting, og  
i folkeskolen så vi små film om, hvordan 
man skulle agere, hvis der kom atoman-
greb, så der er ingen tvivl om, at det at 
være ungt menneske i 90’erne var en me-
get positiv oplevelse. Muren faldt, kom-
munismen smuldrede, og man havde en 
følelse af, at freden havde vundet over kri-
gen. Herhjemme blev Poul Nyrup statsmi-
nister, og vi troede, at fattig-80’erne med 

Schlüter var slut. Det var en ny tid med 
både national og global optimisme.”

22 år og folkevalgt
Dengang havde Thomas Gyldal en for-
ventning om, at han en dag skulle være 
diplomat. Han ville ud at arbejde på am-
bassader og måske på et tidspunkt ned  
til EU-repræsentationen i Bruxelles. Men 
op til kommunalvalget i 1997 henvendte 
den daværende borgmester, Kjeld Han-
sen, sig. Han havde bidt mærke i den 
unge Thomas Gyldal, der havde været  
aktiv i byens ungdomsråd og været med 
til at facilitere bl.a. en musikfestival og et 
ungdomshus, og ville høre, om han ikke 
kunne tænke sig at stille op. Han sagde  
ja uden at tænke videre over det, for hvis 
bare han kunne være med til at trække 
50 stemmer, ville det jo være fint.

”Men så sker der det, og jeg ved ikke,  
om man kan forestille sig det, hvis man 
ikke har prøvet det. Når først valgkam-

pen er i gang, stemmesedlerne trykt,  
og dit navn står på listen, er det enormt 
angstprovokerende. Man lægger sit navn 
ud, og så kan andre sige: ‘Ham der? Nej, 
ham vil vi ikke have’,” siger Thomas  
Gyldal og fortsætter: ”Man kigger rundt: 
okay, der er mig selv, og jeg håber på min 
mor, og derudover er der vel seks-syv 
stykker mere, der stemmer på mig. Men 
hvis jeg kun får otte stemmer, er det jo 
pinligt. Så bliver man pludselig forfænge-
lig, og jeg kan huske, jeg tænkte: ‘Jeg må 
sgu hellere få ført valgkamp og talt med 
nogle folk’.”

Hvad der var udslagsgivende skal stå 
uvist, men da resultaterne tikkede ind, 
havde Thomas Gyldal fået det tredjestør-
ste personlige stemmetal i partiet, kun 
overgået af borgmesteren og viceborg-
mesteren. 

”Det var meget, meget overraskende. 
Så sad jeg pludselig i kommunalbestyrel-
sen som 22-årig.” 

OM AT STILLE KRAV

Thomas Gyldal er kendt for at 
stille høje krav til sine ansatte. 
Fordi de er en organisation, 
der forsøger at være smal, 
hvilket vil sige, at de har rela-
tivt få folk til at løse komplekse 
opgaver, mener han ikke, der 
er plads til, at nogen spiller på 
70 procent, hvis de skal lykkes.

”Jeg har ikke noget imod, at 
folk laver fejl, for det begår vi 
alle, også jeg, men mit tempe-
rament kan ikke tåle, hvis folk 
ikke gør, som vi har aftalt, eller 
hvis folk ikke lærer af deres 
egne fejl. Hvis man bliver ved 
med at begå den samme fejl, 
det kan være i stort og småt,  
lever man ikke op til mine for-
ventninger. Når man går på  
arbejde om morgenen, er det 
for at levere 100 procent, det  
er derfor, vi er her. Mit indtryk 
af de folk, jeg har ansat, er, at 
de knokler, til sveden springer 
for at nå i mål, og det gælder 
sådan set langt ud i organisati-
onen. Jeg oplever et enormt  
engagement, men en gang i 
mellem er der folk, som ikke  
leverer inden for den ramme. 
Man kan godt være uenig, men 
hvis man gør det modsatte af, 
hvad vi har aftalt, så kan man 
ikke være her. Det er klart.”
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Det betød, at udenlandsplanerne blev 
sat på hold. For mens mange af hans stu-
diekammerater tog turen over grænsen, 
følte Thomas Gyldal ikke, at han kunne 
gøre det samme, når han lige var blevet 
valgt. Samtidig steg interessen for kommu-
nalpolitik. Han blev en del af kommunens 
Børne- og Kulturudvalg, og særligt skole- 
og daginstitutionsområdet kom til at fylde 
de fleste af hans vågne tanker, når han 
ikke var på universitetet eller på arbejde. 

”Jeg var en del af en flertalsgruppe, 
hvor det, vi besluttede, kunne få en kon-
kret indflydelse på folks hverdag i mor-
gen. Det havde jeg stor ydmyghed over 
for, og jeg gjorde mig enornt umage. Hvis 
der var fødselsdag i min familie, og der 
samtidig lå et politisk møde, meldte jeg 
afbud til fødselsdagen. Jeg var ekstremt 
pligtopfyldende, hvilket gav mig en me-
get stejl læringskurve de første fire år, og 
så fik jeg pludselig lyst til, at det her 
skulle fortsætte.”

Resultater frem for resolutioner
Da Thomas Gyldal blev borgmester, stod 
kommunen i en krisetid, hvor ledigheden 
voksede voldsomt, og de havde svært ved 
at få budgettet til at hænge sammen. Men  
i stedet for at holde igen og vente på bedre 
tider valgte han med den socialdemokra-
tiske gruppe at lægge en strategi for er-
hvervsudvikling og befolkningstilvækst og 
fik bl.a. i samarbejde med eksterne inve-
storer skabt et kommunalt boligprogram. 

”Det kunne ikke nytte, at vi sad og ven-
tede på, at der kom flere penge i kassen, 
for det ville ikke ske. Vi var nødt til at 
finde en måde, hvor Herlev kunne blive 
stærkere af sig selv, og ved at lave de her 

boligbyggerier kunne vi skabe en tilflyt-
ning af mennesker, der i sidste ende 
kunne styrke vores økonomi,” siger  
Thomas Gyldal og fortsætter:

”Hver eneste gang man beslutter at 
lave et boligprojekt i en by som Herlev, 
der er fuldt udbygget, skal det ske et 
sted, hvor noget andet skal rives ned. Det 
er der mange, der har holdninger til, og 
man bliver ikke ligefrem båret på skjolde. 
Det skal man også kunne tåle. Vi har truf-
fet mange svære beslutninger, men som 
efter min mening er helt afgørende for 
vores muligheder på den lange bane.”

I de knap syv år, hvor Thomas Gyldal 
har været borgmester, er Herlev vokset 
lige omkring 10 procent i indbyggertal,  
og de ligger desuden i top tre over den re-
lative udvikling af lokale arbejdspladser. 

”Vi har dag en økonomi, der er meget 
mere solid, samtidig med at vores social-
økonomiske indeks siger, at vi socialt set 
er meget stærkere. For udover, at vi har 
uddannet vores befolkning og har fået 
folk i jobs, har vi fået stærke tilflyttere. 
Hele strategien har sådan set båret frugt. 
Er det et mål i sig selv? Næh. Men det er 
et vigtigt middel. For skal jeg finansiere 
et solidt velfærdssamfund i Herlev, hvor 
vi har ordentlige daginstitutioner, or-
dentlige skoler osv., så skal der penge til. 
Derfor har det været et afgørende strate-
gisk sats, og det er jeg vanvittigt stolt af.”

Selv peger Thomas Gyldal på, at han er 
opdraget til resultatorientering og pragma-
tisme, både i årene under Kjeld Hansen, 
de fire år i den socialdemokratiske gruppe 
på Christiansborg og de fire år som poli-
tisk konsulent i formandssekretariat hos 
Dansk Metal, før han blev borgmester.

”Man kan godt have store visioner, men 
jeg er samtidig opdraget med, at en vision 
fuldstændig blottet for realitetstjek er spild 
af tid. Som den tidligere statsminister H.C. 
Hansen sagde: ‘Resultater frem for resolu-
tioner.’ Hvad kan Herlev-borgerne bruge 
det til, at jeg holder flotte taler, om alt det 
vi kunne drømme om, hvis den hverdag 
de møder, er en helt anden?”

I krig med sine egne
Det er ikke kun inden for kommunegræn-
serne, at Thomas Gyldal har gjort sig be-
mærket. Da han overtog borgmesterkæ-
den i sin tid, var debatten om den famøse 
betalingsring rundt om København på sit 
højeste, og efter blot fire dage på posten 
var han til et lukket møde på transport-
minister Henrik Dam Kristensens kontor, 
hvor han utvetydigt forklarede, hvor magt-
påliggende det var for ham, at den ikke 
blev til noget. Han mente, det ville have 

OM AT HOLDE TALER

Fordi det er vigtigt for Thomas 
Gyldal at kommunikere sine bud-
skaber klart, både internt i den 
kommunale organisation og ud til 
kommunens borgere, har han valgt 
at bruge talen meget aktivt.

”Jeg har valgt at sige, at de taler 
jeg holder – og jeg holder jo mange 
taler hver eneste dag i forskellige 
sammenhæng – ikke bare skal 
være taler, der fylder et tomrum 
ud. De skal understøtte den for-
tælling for byen, som jeg gerne vil 
have ud, der handler om, at vi prø-
ver at gøre Herlev stærkere, at vi 
har brug for flere boliger, at vi har 
brug for erhvervsudvikling. Når jeg 
er ude at tale til et foreningsjubi-
læum, eks. i en fodboldklub, så kan 
jeg godt bruge det, at klubben har 
fået flere medlemmer, til at sige: 
’Det gør mig stolt og glad, for det 
er lige nøjagtigt, hvad Herlev gerne 
vil opnå. Vi vil være flere, for jo 
flere vi er, om det er en forening 
som jeres, eller en kommune som 
vores fællesskab, så gør det, at …’ 
Så jeg bruger enhver lejlighed til at 
italesætte de dagsordener, som jeg 
synes, er vigtige. For når man prø-
ver at fortælle, hvad vi knokler for i 
den her by lige nu, uanset om man 
holder taler ude i byen eller internt 
i egen organisation, så begynder 
det at sætte spor.”

Hvad kan Herlev-borgerne bruge 
det til, at jeg holder flotte taler, 

om alt det vi kunne drømme om, hvis 
den hverdag de møder, er en helt anden?
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enorme konsekvenser for omegnskommu-
nerne, herunder Herlev. Men ministeren 
svarede blot, at da de havde 90 mandater 
bag forslaget i folketinget, blev det altså så-
dan, om Thomas Gyldal ville det eller ej.

”Så måtte jeg sige: ‘Henrik, jeg går på 
arbejde for Herlev. Hvis du ikke vil lytte  
til Herlev, må du forstå, at så er vi to i krig 
med hinanden’,” siger han og fortsætter: 

”For mig var det en meget afgørende 
beslutning at stå i, for skal jeg kaste mig 
ud i en krig med min egen regering, som 
jeg lige selv har været med til at få valgt? 
Min daværende kommunaldirektør ad-
varede mig mod det, og jeg havde selv 
betænkeligheder. Men jeg var så forbit-
ret over, at man ikke ville lytte og for-
stå, hvad det ville gøre for Herlev.”

Det blev en krig, som Thomas Gyldal og 
omegnskommunerne i sidste ende vandt, 
hvilket medførte, at han, med egne ord, 
meget hurtigt fik sat sig i scene som Her-
levs borgmester, og fik en enorm popula-
ritet inden for kommunegrænserne. Men 
det var langt fra af taktiske årsager, forkla-
rer han, og det betød også, at han kom til 
at stå i opposition til sit eget parti, og for-
holdet mellem ham og en række ledende 
medlemmer af partiet på Christiansborg 
blev mildest talt anstrengt. 

”Jeg løb en kæmpe risiko og brænd te 
broer på det, for jeg ødelagde mit forhold 
til Helle Thorning, og senere også til 
Bjarne Corydon. Som lille borgmester i 
Herlev havde jeg formået at gøre stats-
ministeren og finansministeren til mine 
modstandere internt i Socialdemokratiet. 
Er det en klog beslutning at lægge sig ud 
med de to mest magtfulde mennesker i 
nationen og i partiet? Nej. Det er en rigtig 
dårlig beslutning, og det har givet tæsk, 
masser af tæsk, så jeg er ikke sikker på,  
at alle havde været lige så dumdristige 
som mig. Men jeg kunne ikke lade være.”

I toppen af KL
Dette forår kom det frem, at Thomas 
Gyldal var blevet valgt som ny formand 
for Børne- og Undervisningsudvalget i 
Kommunernes Landsforening. Da mu - 
l igheden opstod, var han ikke i tvivl, og 
han kalder det en drøm at få lov til at be-
skæftige sig med det, der var hans store 
lokalpolitiske engagement i de mange år, 
før han blev borgmester. 

Det er ikke ro, folkeskolen har brug  
for, mener han, men derimod bevægelse.  
Så længe det bliver en fælles bevægelse, 
hvor medarbejdere, lokalledelse, de 
kommunale organisationer og borgme-
steren trækker i samme retning. Han op-
lever, at der har været for meget skytte-
gravskrig, og at der – også i regi af Ny 
Start – er brug for at bygge alliancer mel-
lem alle interessenter i skolen. Derfor 
har han også været kritisk overfor rege-
ringens nye skoleudspil, der bl.a. åbner 
for nye, selvstyrende folkeskoler.

”Jeg synes, vi har en forpligtelse til at  
få rullet folkeskolereformen fuldt ud. Vi 
er ikke i mål. Vi arbejder rigtig godt med 
åbne skoler alle steder og er begyndt at få 
rigtig meget ud af at arbejde med fagene 
på en ny måde, men det kan gøres meget 
bedre, og der er stadig for mange elever, 
der klarer sig dårligt. Vi har en situation, 
hvor naturfag mister terræn. Samtidig 
vælger alt for mange, måske lidt i blin de, 
gymnasiet, mens for få vælger de er-
hvervsfaglige uddannelser. Der er stadig 
områder, vi skal oppe os på, så der er 
virkelig brug for, at vi løfter i flok”.

Thomas Gyldal ser det som den helt 
store udfordring i landets kommuner at 
levere et folkeskoletilbud, der bliver alle 
forældres naturlige førstevalg. Derfor skal 
man i virkeligheden helt tilbage til begyn-

delsen, til barndommen i Herlev, for at 
finde roden til den overordnede mission 
for hans kommende formandstid.

”Det er jo fantastisk godt, at 50.000 
ud af 60.000 børn hvert år starter i fol-
keskolen, men jeg vil gerne have, at det 
er endnu flere. Min helt fundamentale 
opfattelse af folkeskolens funktion er, at 
det er der, vi mødes på tværs af det, der 
ellers kan skille os i det her samfund,”  
siger Thomas Gyldal og fortsætter: 

”For at vende tilbage til det vi startede 
med at snakke om med min opvækst i 
Hjortegården. Hvis folkeskolen bliver et 
sted, hvor dem, vi har rigtig meget brug 
for, nemlig de ressourcestærke, ikke er 
der, fordi deres familier har mistet tilli-
den og valgt noget andet, så mister folke-
skolen den afgørende sociale motor, og 
så kan professionelle ikke løfte det alene. 
Så mangler vi noget fundamentalt. Vi har 
brug for et samfund, der hænger sam-
men, og hvis samfundet skal hænge sam-
men, skal folkeskolen hænge sammen. 
Så skal folkeskolen være stærk, og de  
fleste børn skal gå der, det er afgørende. 
Hvis der er et mål, jeg har for mig selv i 
min tid, så er det, at jeg bidrager til, at 
danskernes tillid til folkeskolen stiger, og 
at tilvalget til folkeskolen stiger.” 

Anders Ryehauge er  freelancejournalist
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 Skal 10. klasse flyttes væk fra folke-
skolen? Spørgsmålet er endnu engang aktuelt. 
Da regeringen for nylig fremlagde sit samlede  
erhvervsskoleudspil, var det med en tydelig  
intention om, at 10. klasse skal knyttes tættere  
til erhvervsskolerne.

”Vi kan sagtens forestille os, at man flytter 
10. klasserne ind på erhvervsskolerne,” sagde 
statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da  
han sammen med undervisningsminister  
Merete Riisager (LA) præsenterede udspillet.

Med udspillet ’Fra folkeskole til faglært –  
erhvervsuddannelser til fremtiden’ lægger rege-
ringen op til 12 hovedpunkter og 55 punkter, der 
skal få flere unge til at vælge og gennemføre en 
erhvervsuddannelse.

Baggrunden er nærliggende: Kun 20 procent 
af unge vælger en erhvervsuddannelse, mens 
erhvervslivet råber på flere faglærte. Tilgangen 
til erhvervsuddannelserne er faldet støt i en  
årrække bortset fra i år, hvor der har været en 
svag stigning.

Mere praksisfaglighed i grundskolen
På spørgsmålet om den kommunale 10. klasse 
skal flytte væk fra folkeskolen, siger Lands-
foreningen af 10. klasseskoler tydeligt ’nej’.

Henning Rasmussen, som er formand for 
Landsforeningen, glæder sig over, at det nye 
udspil er ambitiøst, samt at der i udspillet er 
fokus på mere praksisrettet undervisning i 
grundskolen:

”Det er en rigtig god ide med flere praksis-
rettede emner og fag, især i udskolingen. Også 
ideen om et større samarbejde med erhvervs-
skolerne, er vi helt enige i. Vi ser også positivt 
på, at man vil tilføje erhvervsskolerne flere res-
sourcer – det er der behov for,” siger Henning 
Rasmussen.

Folkeskolen løfter opgaven
Men at flytte 10. klasse til erhvervsskolerne  
vil være en fejl, vurderer han.

”Jeg savner et fagligt belæg for det, da folke-
skolens 10. klasse sender flere elever videre på 
en erhvervsuddannelse end erhvervsskolernes 
egne 10. klasse. Det bekræfter, at vi gør det  
rigtige i folkeskolen,” siger Henning Rasmussen 
med henvisning til en nyere analyse fra Ram-
bøll/Quartz, som viser, at 10. klasser på folke-
skoler sender 36,8 procent til erhvervsuddan-
nelser, mens 10. klasser placeret på erhvervs - 
skoler sender 32,1 procent på erhvervsuddan-
nelser.

Henning Rasmussen hæfter sig også ved,  
at dobbelt så mange elever i den kommunale 
folkeskole, i forhold til efterskoler, vælger en 
erhvervsuddannelse, og at antallet er tre gange 
så højt i forhold til fri- og privatskolerne.

”Det er ganske fornuftigt, at omkring 36  
procent af eleverne søger videre til erhvervs-
skolerne efter 10. klasse. Nogle steder i landet 
sender den kommunale 10. klasse helt op til 
halvdelen af eleverne videre,” påpeger Henning 

FLERE FAGLÆRTE EFTERLYSES, OG REGERINGEN KAN SAGTENS FORESTILLE SIG, AT EN 

DEL AF LØSNINGEN ER AT FLYTTE 10. KLASSE TIL ERHVERVSSKOLERNE. DET ADVARER 

LANDSFORENINGEN AF 10. KLASSESKOLER DOG IMOD. 

Af Malene Lieberknecht  •  Foto Privat

10. KLASSE I TAL

Knap 30.000 elever 
vælger hvert år 10. 
klasse. Heraf går 
17.500 på en 10. 
klasse i efterskole-
regi, mens 9.000 går 
i den kommunale 10. 
klasse. Resten søger 
fx om private tilbud.

Den kommunale 10. 
klasse sender ca. 36 
procent af eleverne 
videre til en erhvervs-
skole, mens eftersko-
lerne sender ca. 17 
procent videre, og de 
private 10. klasser ca. 
12 procent.

10. klasse sender 
mellem 55 og 60  
procent videre på  
de gymnasiale ud-
dannelser.

Kilde: Undervisningsmini-

steriet og Landsforeningen 

af 10. klasseskoler

10. KLASSE 
IGEN, IGEN 

brobygning I
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Folkeskolens 10. klasse 
sender flere elever videre 

på en erhvervsuddannelse end  
erhvervsskolernes egne 10. klasse.
Henning Rasmussen, formand, Landsforeningen af 10. klasseskoler

Rasmussen og henviser til de nationale 
målsætninger om 25 procent i 2020 og  
30 procent i 2025 som folkeskolen så ledes 
allerede lever op til.

”Rigtig mange elever bliver mere ro-
buste efter 10. klasse. Alene hos os i Sla-
gelse var 155 ud af 270 elever ikke ud-
dannelsesparate, da de begyndte i 10. 
klasse i 2017, mens kun én elev efter 
endt skoleår stadig ikke var uddannelses-
parat. På landsplan er elevernes karakte-
rer efter 10. klasse steget i forhold til de-
res karakterer efter 9. klasse i dansk 
mundtlig og skriftlig, matematik skriftlig 
og engelsk mundtlig,” siger Henning Ras-
mussen, som udover sin formandspost 
også er leder af UngSlagelse.

Ifølge formanden for Landsforeningen 
er der brug for nøje at analysere, hvad 
der skal til, for at nå målsætningen om  
at få flere unge til at vælge en ungdoms-
uddannelse. Derfor hilser han det vel-
kommen, at et ekspertudvalg skal komme 
med forslag til, hvordan 10. klasse kan  
rettes mod erhvervsuddannelserne.

Taber vi en stor gruppe unge?
Virksomhederne råber på flere faglærte,  
og hvis man skal nå de fastsatte mål,  
begynder man for alvor at have travlt. 
Hvorfor ikke flytte 10. klasserne?

”Ved at bruge en flytning af 10. klas-
serne som en måde at få eleverne til at 
søge ind på en erhvervsskole, risikerer  
vi, at en anden stor gruppe elever vil blive 
tabt i uddannelsessystemet – nemlig de 
unge, som har behov for et ekstra skoleår, 
inden de begynder på en ungdomsuddan-
nelse”, svarer Henning Rasmussen.

”Vi må tænke på eleverne og deres 
fremtid. Hvad vil der ske med det seg-

ment af unge, som ikke er uddannelses-
parate, men som ikke kan se sig selv i en 
10. klasse på en erhvervsskole? Hvor skal 
de så gå hen,” spørger formanden med 
henvisning til, at en endnu større andel 
af elever kan få behov for et 10. skoleår 
på grund af ændrede optagelseskrav på 
de gymnasiale ungdomsuddannelser.

”Og hvad skal der ske med den gruppe  
af unge, som falder fra en efterskole eller 
anden ungdomsuddannelse, og derfor  
ønsker at vende tilbage til 10. klasse?, 
spørger Henning Rasmussen.”

I Landsforeningen er der også bekym-
ring for, om den faglige ekspertise, som 
er opbygget i det kommunale tilbud, vil 
gå tabt.

”Vi oplever en voksende andel af ele-
ver med diagnoser eller manglende sko-
lemotivation, og det har vi den nødven-
dige faglighed til at håndtere. Desuden 
kan vi trække direkte på andre fagprofes-
sionelle i kommunen som SSP og PPR, 
når det har relation til unge med mere 
komplekse problemstillinger. Det risike-
rer at gå tabt.”

Hvis ikke 10. klasse skal flytte ind på  
erhvervsskolerne, hvordan skal vi så gøre 
erhvervsuddannelserne mere attraktive?

”For eksempel ved at kaste et kritisk 
blik på erhvervsuddannelsernes struktur, 
som regeringen også lægger op til i sit ud-
spil. I dag skal den unge specialisere sig 
fra start, hvilket man ikke skal i samme 
grad på en gymnasial uddannelse, og det 
kan blokere for, at nogle fravælger en er-
hvervsuddannelse. Det må være svært at 
stå som 16-årig og skulle vælge mellem 
106 erhvervsuddannelser.” 

Malene Lieberknecht er journalist

SKOOOOLEELEEDDDERRRFOOREENNINNGEEENN: 
3 SKARPE TIL CLAUS HJORTDAL:

Du har sagt, at det er en for smal løs ning 
at flytte 10. klasse til erhvervs skolerne. 
Hvorfor?
”Alle elever har ret til frit valg af uddan-
nelse, og vi kan ikke være bekendt at 
forsøge at presse eleverne hen imod  
et bestemt, smalt uddannelsesvalg. 
Der kan være mange grunde til, at man 
vælger et år i 10. klasse, nogle elever vil 
fx gerne fortsætte på en gymnasial ud-
dannelse bagefter, men har behov for 
et ekstra år til at modnes. De kan må-
ske ikke se sig selv i 10. klasse på en er-
hvervsskole. Hvad gør de så, og hvor-
dan vil det påvirke deres valg og videre 
uddannelsesforløb?”

Hvorfor er det så afgørende, at 10. klasse 
er placeret i folkeskolen?
”10. klasse er en naturlig afslutning på 
grundskolen og et godt tilbud for den 
gruppe elever, der har behov for et eks-
tra år til at blive klar til et fortsat ud-
dannelsesforløb. 10. klasse gør det 
godt ved at sende omkring 36 procent 
af eleverne videre til erhvervsskolerne. 
Samtidig forsætter mere end 50 pro-
cent af eleverne på gymnasiale uddan-
nelser. Som samfund risikerer vi at 
misse nogle mønsterbrydere, da vi ved, 
at folkeskolens 10. klasser er rigtig 
gode til hjælpe de unge til at blive ud-
dannelsesparate.”

Hvordan sikrer vi så, at flere unge  
vælger en håndværksuddannelse?
”Den praktiske læring skal være mere 
synlig i folkeskolen og især i udskolin-
gen. Og så skal vi blive endnu bedre til 
brobygning og samarbejde med er-
hvervsskolerne. ’Åben skole’ er et godt 
eksempel.  Vi må også se på prøvefor-
merne i folkeskolen, hvor der i dag ikke 
findes prøver i de praksisfaglige fag. 
Sammen med øget vejledning er det 
nogle af de positive elementer i rege-
ringens udspil. Det store frafald på  
erhvervsuddannelserne er også en  
problemstilling, der i høj grad skal  
være opmærksomhed på.”
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 Foreningen ser frem til at 
møde medlemmerne på årsmødet den 
1. og 2. november. Og så er der også an-
dre, der glæder sig til at få en snak med 
dig som skoleleder. Det er de ca. 80 fir-
maer, som gerne vil vise deres produk-
ter og materialer frem på de i alt ca. 
1500 m2 stande, som udstillingen består 
af. Alt er udsolgt, resten har Odense 
Brandvæsen lagt beslag på …

Skolemad, sport, friluftsaktivitet, 
skiltning, ny kopimaskine, nye pc’er el-
ler stole? Bøger, it, teknik, kurser, efter- 
og videreuddannelse, forsikring, krea-
tive læringsmetoder, 
dataunderstøttende og målstyrende un-
dervisningsværktøjer, økonomi- og or-
ganisationsredskaber, møbler, alt til leg, 
læring og ledelse i både økonomi- og i 
Tesla-klassen. Særligt tema i år er digita-
lisering, nye teknik!

Et summende marked er det, med de 
nyeste ideer til moderne indretning og 
idéer til smartere drift af folkeskolen. Her 
kan man tit også prøve varerne og gøre 
en god handel. Der er åbent i udstillingen 
i pauserne mellem debat, foredrag og un-
derholdning, og der er masser af inspira-
tion af hente hos udstillerne, som også 
sørger for at sikre økonomien i årsmødet.

Vi glæder os til at se jer! Også senere  
til medlemsfesten, hvor man husker at få 
sin drink, inden det går løs. Mange af  
udstillerne har også lidt servering, hvis 
blodsukkeret falder ...

Overskriften for årsmødet i Odense 
2018 er ’Skoleledelse i raketfart’, mindre 
kan ikke gøre det. Tag lederkollegaerne 
under armen og sørg for at få en god snak 
med udstillerne – de står parate til at 

møde beslutningstagerne i folkeskolen.
På app’en SKLmøde18 kan du finde alle 

praktiske oplysninger om årsmødet, her-
under programmet. Husk også at booke-
overnatning, billet til medlemsfesten 

torsdag aften eller bestille frokost. Det 
foregår også i app’en eller via link på 
hjemmesiden.  

Michael Diepeveen er redaktør

DIGITALISERING PÅ 
ÅRETS TORVEDAGE
DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI ER ET PRIORITERET TEMA, NÅR 

SKOLELEDERFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE I ODENSE CONGRESS CENTER.  

Af Michael Diepeveen  •  Foto Lars Horn

HENT
ALT OM ÅRSMØDET,
HOTEL, UDSTILLING,
FROKOST, MEDLEMS -

FEST, INFORMATIONER
M.M. PÅ VORES
ÅRSMØDE-APP:
SKLmøde18

årsmøde 2018

På foreningens stand kan du møde konsulenter og politikere samt få svar på praktiske spørgsmål.

Her finder 
du Skole leder-

foreningens 
stand.
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F O R S K N I N G S B A S E R E D E

M A S T E R U D D A N N E L S E R
F O RR S K N N G

E F T E R U D D A N N E L S E

9 9 4 0  9 4 2 0  ( K L  . 1 2 - 1 5 )

E V U @ A A U . D K

W W W. E V U . A A U . D K

LÆREPROCESSER 
Styrker den teoretiske ballast inden for læring, 

organisationsudvikling, evaluering og procesledelse. 

Giver kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere 

mange slags læreprocesser. Tilfører jobs inden for 

læring mere indhold og kvalitet. Gode muligheder for 

specialisering og enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 
M L P . E V U . A A U . D K

INNOVATION OG KREATIVT 
LÆRINGSDESIGN 
Giver et fagligt stærkt fundament til at arbejde med 

de nye kompetencemål om kreativitet, innovation og 

entreprenørskab. Kompetencer til at designe kreative og 

innovative læreprocesser med inddragelse af kunstens, 

sansernes, kroppens og legens virkemidler – til gavn for 

trivsel og inklusion.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 
K R E A . E V U . A A U . D K 

PÆDAGOGISK LEDELSE 
Bidrager effektivt til en stærk faglig samarbejdskultur, 

der styrker læring og trivsel hos børn og unge – 

samt arbejdsglæden for lærere og pædagoger. Giver 

ledelsesmæssige færdigheder indenfor bl.a. teoretisk 

og metodisk indsigt i læringsledelse, pædagogisk 

medarbejderudvikling, institutionsudvikling og 

pædagogisk udvikling. 

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N  
M P L . E V U . A A U . D K

’ IT-FORANDRINGSAGENTEN’  
– MODUL PÅ MASTER I IT
Du lærer at tilrettelægge og kommunikere IT-

forandringer, så de lykkes. Forløbet giver dig et 

markant kompetenceløft som IT-forandringsagent.  

Kan læses som enkeltmodul eller indgå i uddannelsen 

til Master i IT.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 
M I T O . E V U . A A U . D K

ORGANISATORISK COACHING  
OG LÆRING 
Giver forskningsbaseret viden om professionelle 

samtaler som udviklingsredskab. Kompetencer til 

at skabe fremdrift i organisationer via forskellige 

samtalebaserede tilgange. Indsigt i gruppers dynamik 

og psykologi samt forskellige tilgange til ledelse med 

fokus på kommunikation og deltagerinvolverende 

forandringsprocesser.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N    
M O C . E V U . A A U . D K

LEDELSES- OG 
ORGANISATIONSPSYKOLOGI 
Giver forskningsbaseret viden om psykologien i 

disciplinen ’ledelse af mennesker og organisationer’. 

Kompetencer inden for ledelse af læring og 

organisationsudvikling, følelser, motivation, 

kreativitet, magt, procesledelse, trivsel, intervention 

og evalueringsprocesser. Fokus på egen faglige og 

personlige udvikling.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 
L O O P . E V U . A A U . D K

OFFENTLIG 
KAPACITETSOPBYGNING  
OG SAMSKABELSE
Hvordan kommer den offentlige sektor ’klogt’ videre 

efter årene med New Public Management? Stærke 

teoretiske og praktiske kompetencer til at gå foran med 

nødvendige forandringsprocesser, hvor samskabelse 

indgår som et vigtigt bidrag til opbygning af ny læring 

og ny kapacitet. Også kaldet Capacity Building.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  
M O K S . E V U . A A U . D K



 Hvordan skaber man et ma-
teriale, som giver unge et billede af de 
mange erhvervsfaglige uddannelser, som 
styrker elevernes valgkompetence frem 
mod valget i 9. klasse, og som tilmed er 
nemt at implementere på skolerne? Det 
var nogle af de spørgsmål, man forsøgte 
at finde løsningen på, da partnerne i efter-
året 2017 trak i arbejdstøjet, da projektet 
’Faglært til fremtiden’ startede op. Projek-
tet baserer sig bl.a. på undervisningsmate-
rialet ’4VEJE’ og ’Flere Veje til Praktik’. 

”Vores mål var fra starten at skabe 
større fokus på og om valg- og afklarings-
processen for eleverne. Og ønsket var  
særligt at skabe forløb, som kunne vække 
elevernes nysgerrighed og kvalificere de-
res valg allerede fra mellemtrinnet” siger  
Lars Elmkjær. Han er til daglig leder af  
UU-Vallensbæk, som har været tovholder 
på projektets ene spor om tidlig under-
visningsbaseret vejledning og styrkelse af 
elever nes valgkompetence i 6. og 7. klasse.

En grundlæggende udfordring
Projekt ”Faglært til fremtiden” blev født 
med udgangspunkt i den samfundsmæs-
sige udfordring, at for få unge i dag væl-

BEGYND TIDLIGT 
OG BLIV FAGLÆRT 
TIL FREMTIDEN

I ET SAMARBEJDE MELLEM LO HOVEDSTADEN OG TRE UU-CENTRE PÅ 

DEN KØBENHAVNSKE VESTEGN ER UDVIKLET ET VEJLEDNINGS MATERIALE 

FOR AT ØGE ELEVERS SØGNING MOD ERHVERVSUDDANNELSERNE.
 
 
 
Af Jeppe Mikkelsen og Jesper Tranberg Hansen • Foto LO

ger en erhvervsuddannelse efter grund-
skolen. Fremskrivninger viser, at vi inden 
længe vil mangle tusindvis af faglærte. 
Særlig slemt ser udviklingen ud til at 
være i hovedstadsregionen, hvor kun 
13,2 procent af de afgående elever fra 
grundskolen pt. har valgt1 en erhvervs-
faglig ungdomsuddannelse.

Udfordringen kender viceskoleleder på 
Vejlebroskolen i Ishøj Rasmus Bøje godt. 
Det er et område, som skolen har arbej-
det med i en årrække og var en af grun-
dene til, at man valgte at deltage i projek-
tet. Skolen har været en af de pilotskoler, 
hvor projektets spor om øget fokus på og 
udvikling af erhvervspraktikken, har ud-
foldet sig. Her har man udviklet en ’lokal 
Vejlebromodel’ og han er meget spændt 
på effekten af deres arbejde: 

”Det bliver rigtig spændende den kom-
mende tid at følge den indflydelse den nye 
indsats får for deres UPV, på uddannelses-
valget og de samtaler, vi har med foræl-
drene om de unges uddannelsesvalg. Vi 
har stadig de forældre, som sidder med 
armene over kors og siger ’lige meget 
hvad du siger, så skal mit barn på STX’, 
selv om deres børn måske kunne have 

mest gavn af noget andet”, siger Rasmus 
Bøje, som påpeger, at hvis der skal rykkes 
på det nuværende mønster, er der netop 
brug for en fælles indsats, som invol verer 
både forældre og de unge selv. 

Mulighed for en tidlig indsats
Skal udviklingen vendes, kræver det også 
en indsats overfor lærergruppen, mener 
Rasmus Bøje: ”Vi er en rigtig vigtig del  
af de unges afklaringsproces, men for 
mange lærere er det ikke nødvendigvis 
sådan, at man bare kender til det danske 
uddannelsessystems detaljerede krav  
og muligheder. Så selv om man har afsat 
timer til i forløb i fx ’Uddannelse & Job’, 
er det ikke sikkert, alle ved hvordan, 
man skal gribe det an.”

Her har deltagelsen i projektet givet  
konkrete undervisningsmaterialer, som 
lærerne kan bruge i hverdagen, men 
også en anden tilgang og opmærksom-
hed i arbejdet med elevernes afklaring. 
En tilgang, som giver skolen lyst til at 
tage fat også i de tidlige klasser. Hertil har 
forløbet ifølge Rasmus Bøje, styrket sam-
arbejdet mellem UU-vejleder og lærer. 
Det har givet et godt sammenspil mellem 
deres kompetencer og et solidt indspark 
til eksempelvis ’Uddannelse & Job’ og 
åben-skole-tiltag. 

Samarbejdet og den tidlige indsats har 
været et klart fokus hos projektets part-
nere fra dag ét: ”Det har været et klart mål 
at styrke samarbejdet mellem vejledere og 
lærer allerede fra mellemtrinnet. Det giver 

22 plenum – okt 2018

brobygning II



FAGLÆRT TIL  
FREMTIDEN

•  Projektet har fokus på er-
faringerne fra kommuner, 
hvor mange unge vælger 
en erhvervsuddannelse, 
og på hvordan de kan  
udbredes.

•  Projektet koncentrerer  
sig om en tidlig undervis-
ningsbaseret vejledning 
om EUD og professions-
muligheder

•  Særlig indsats før, under 
og efter erhvervspraktik-
ken, her under etablering 
af virksomhedssamar-
bejde

•  Og særlig fokus på for-
ældrenetværk og brugen 
af rollemodeller

•  Målet er at skabe en sam-
menhængende ramme for 
undervisningen i Uddan-
nelse & Job, fra mellem-
trinnet til udskolingen.

•  Projektet løber i en treårig 
periode 2016-19 og de 
første materialer og akti-
viteter er afprøvet og rul-
let ud i kommunerne på 
den 

•  Københavnske Vest-egn. 
Det drejer sig om ”4VEJE” 
om tidlig vej ledning i 6.-7. 
kl. og om ’Flere Veje til 
Praktik’, der sætter fokus 
på målrettet erhvervs-
praktik i 8. og 9. kl.

  Læs mere om projektet og 
hent materialerne på www.
lohovedstaden.dk/Faglært-
til-fremtiden

I virkeligheden er arbejdet 
med praktik gammel vin 

på nye flasker. Vi syntes netop det 
var sørgeligt at det obligatoriske i 
det blev nedlagt. Så projektet var 
jo en kærkommen mulighed for 
at få sat skub i det igen. 
Rasmus Bøje, viceskoleleder, Vejlebroskolen i Ishøj

mulighed for at tage tidligere fat omkring 
de unges afklaringsproces og vække deres 
nysgerrighed og forståelse for mange for-
skellige jobmuligheder. Og for vejlederne 
giver det mulighed for at skabe en bedre 
og tidligere relation til de unge, som har 
det svært” fortæller Lars Elmkjær.

Den ledelsesmæssige dimension
Fra hver deres side af bordet understre-
ger de vigtigheden i den ledelsesmæssige 
opgave, som ligger i at drive et sådan for-
løb – særligt når det kommer til et time-
løst fag som Uddannelse & Job:

”Det er utroligt vigtigt, at man skaber 
det ledelsesmæssige rum og giver lærerne 
plads til at arbejde med de her ting. Det 
har ikke været det store, måske bare at  
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fritage lærerne fra enkelte opgaver så de 
har kunne fokusere på at udvikle for løbet, 
sætte tid af til sparring, eller give dem 
fleksible rammer. Og så sige: det her er 
altså også en vigtig opgave” fortæller  
Rasmus Bøje. Det samme påpeger Lars 
Elmkjær, som pointerer vigtigheden af  
tydelig kommunikation mellem de for-
skellige interessegrupper.

Det er afgørende at have de interne  
linjer og roller i orden. Arbejdet får mest 
værdi, hvis der er opbakning hele vejen 
rundt. At det er ledelsen på skolen, som 
sætter retningen og der sikres et ligevær-
digt samarbejde mellem lærer og vejle-
dere. Derfor er det vigtigt opgave at skabe 
tydelige ledelsesmæssige rammer for, 
hvordan emnet kan udfoldes og sættes 
ind i et tematiske sammenhængende  
forløb, fra indskolingen til uddannelses-
valget i udskolingen.

Praksisfaglighed er et nøgleord
På Vejlebroskolen mener Rasmus Bøje, at 
man i lyset af projektet og det seneste års  
arbejde er klædt godt på til at arbejde end-
 nu mere med praksisfaglighed i de ældste 
klasser. Og i forhold til UPV’en har det  
givet ’praksisfaglige’ værktøjer til at vur-
dere eleverne ud fra, men faktisk også  
at hjælpe flere til at blive uddannelses-
parate. En uge i praktik gør det selvfølge-
lig ikke alene, men at bygge et før-, under- 
og efterforløb op som her, er et skridt 
solidt mod at afklare eleven.

Lokalpolitisk har emner som praksisfag-
lighed, at tage tidligere fat med vejlednin-
gen og at åbne skolen mod lokalsamfundet 
stor interesse. Det understøtter proces sen, 
mener Rasmus Bøje, som gennem UU har 
et godt samarbejde med både kommune 
og erhvervsforening.

 Også Lars Elmkjær fremhæver opbak-
ningen fra både politikere, erhvervsliv og 
skoleledelse i Vallensbæk kommune, som 
en del af opskriften på succesen i projek-
tet. Allerede fra projektets start var der 
fokus på at skabe et strategisk og godt 
samarbejde med lederne på de forskel-
lige niveauer samt at engagere kommu-
nen i processen. Det har give en velvilje 
hele vejen op og stor be vågenhed over 
for projektet i kommunen.

Arbejdet bærer frugt
Tilbage i hverdagen kræver det også be-
vågenhed fra både leder, lære og vejleder, 
hvis arbejdet omkring elevernes valgkom-
petencer og afklaringsproces skal styrkes 
og have effekt – men gør man det, så er 
der også en masse at hente i den anden 
ende, for det er noget som kommer ele-
verne til gavn både nu og på længere sigt, 
mener Rasmus Bøje:

”Vores arbejde ser ud til at bære frugt. 
Vi ser jo elever som blomstrer op. Og i de 
kvalitetsrapporter vi får, er vi faktisk den 
skole i kommunen, hvor eleverne ser ud 
til at fastholde deres ungdomsuddannel-
sesvalget længst. Så vi går mod retningen 

af, at vi sammen med eleverne rammer 
rigtig”, siger han. Også Lars Elmkjær sy-
nes at kunne se en tydelig udvikling hos 
eleverne, når de bl.a.har været igennem 
forløbet ’4VEJE’ i 6. og 7. klasse:

Begges oplevelser bakkes ligeledes  
op af de foreløbige evalueringer, Center 
for ungdomsforskning (CEFU) har lavet. 
De følger projektet og resultaterne viser 
blandt andet at 97 % af eleverne, som  
har prøvet ’4VEJE’ blev klogere på de 4  
erhvervsuddannelsesindgange, hvortil  
76 % blev nysgerrige på en eller flere af 
indgangene. Derudover har man på 
pilot skolerne for ’Flere Veje til Praktik’, 
set en stigning i antallet af elever, som 
bliver vurderet uddannelsesparate. 
 
Spredning og lokal implementering
Der er altså et godt grundlag for at for-
sætte de gode takter og med godt og vel 1½ 
år tilbage af projektperioden, er fokusset 
nu på at få færdigudviklet de sidste materi-
aler og spredt dem. Rasmus Bøje hilser de 
andre dele af projektet velkommen, men 
pointerer igen vigtigheden i at ledelsen 
tager ansvar for implementeringen

”Fremadrettet vil vi gerne tage fat i de 
næste dele af projektet og se på, hvordan 
vi kan gøre det her til vores eget og passe 
det ind i noget af det vi i forvejen gør. Så-
dan er det jo med alt organisationsudvik-
ling. Så opgaven er jo netop at blive inspi-
reret og få det implementeret med hjælp 
fra UU og ledelsen, så lærerne oplever at 
de har medindflydelse og medejerskab for 
opgaven”. 

Fra projektets partnere er det ønsket, 
at man kan sprede alle for løbene til først 
og fremmest vestegnskommunerne, og 
dernæst hele Region Hovedstaden og re-
sten af landet. Ikke som en skal-opgave, 
men som et tilbud til ’Uddannelse & Job’ 
eller til at arbejde med mere praksisfag-
lighed i udskolingen med muligheden for 
at gøre materialet til deres eget og tage 
medejerskab. 

Jeppe Mikkelsen og Jesper Tranberg Hansen  

er projektansvarlige i LO Hovedstaden

NOTE 

1. Uddannelsesstatistik.dk, foråret 2018.

Effekten af ’4VEJE’ er, at  
elev erne allerede fra  

mellemtrinnet får en ide om,  
hvad betyder det at skulle ud  
i et job, og en anden oplevelse  
af eget ståsted fagligt og socialt.  
Og så giver det et fundament  
for at skabe afklaring.
Lars Elmkjær, leder af UU-Vallensbæk
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Valg til LB Foreningens 
Generalforsamling

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring - en del af LB Forsikring A/S.

LB Foreningen udskriver valg til delegeretforsamlingen  
i tre valg områder. De delegerede skal have tilknytning til to 
medlemsgrupper:

• 1: Folkeskoleområdet

• 2: Undervisningsområdet uden for folkeskolen og andre 
medlemmer, uden tilknytning til undervisningsområdet.

Der skal i alt vælges 16 delegerede. 

De delegerede vælges for en periode af fire år fra den 1. maj 
2019. Anmeldelse af kandidatur skal ske senest mandag den 
19. november 2018.

Læs mere om stemmeberettigelse, valgbarhed og -procedure 
på vores hjemmeside.

Valgområde 10 
(Nord- & Midtjylland)  

Postnr.: 7000 - 7990

Valgområde 12  
(Nordjylland)  

Postnr.: 9000 - 9990

Der udskrives hermed valg i følgende tre valgområder:

Valgområde 11  
(Østjylland)  

Postnr.: 8000 - 8990



Minimerer antal sygedage

Øger produktiviteten

Drikkevandet bliver 
mere tilgængeligt

Minimerer stress

Hvorfor er der behov for 
en drikkevandskøler?

I anledning af Skoleledernes 
Årskonference 2018, giver vi 

20% rabat på Waterlogic 
drikkevandskølere, året ud.



Waterlogic drikkevandskøler
- et vigtigt værktøj til en sundere livsstil.

Besøg os på www.waterlogic.dk
eller ring på +45 70 23 80 55

Bestil en 
drikkevandskøler 

inden d. 1 nov 2018. 
og få 50 drikkedunke 

gratis.
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LEDERE 
MED LOKALT 

UDSYN
I HELSINGØR HAR MAN FOKUS PÅ AT STYRKE 

SAMHØRIGHEDEN BLANDT SKOLELEDERE. OG 

I ROSKILDE ER ØKONOMIEN PÅ DAGSORDENEN. 

PLENUM HAR BESØGT DE TO KOMMUNER.

Af Michael Diepeveen  •  Foto Jacob Nielsen

Andreas Elkjær
Lokalformand, leder-TR
HEL SINGØR
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Jon Lissner
Lokalformand, leder-TR
ROSKILDE

SKOLELEDERNES
LEDELSESVILKÅR

Vi giver et billede af  
situationen lokalt.

Hvordan er skoleledernes 
ledelsesvilkår i forbindelse 

med reform, skolernes øko-
nomi, strukturændringer og 
andre særlige udfordringer  

i det lokale skolevæsen?

Hvordan går det med den 
lokale skoleledergruppes 

sammenhold , på skolerne,  
i forhold til forvaltningen, 
den lokale lærerforening  

og de andre aktører?

Hvordan er udviklingen  
i valget af folkeskolen i for-
hold til frie/private skoler, 
hvad er udfordringerne,  

og hvordan arbejder lokal-
foreningen med dem?

Det er spørgsmålene –  
og så er der jo som regel 

mange positive ting at for-
tælle om det lokale skole-

væsen, særlige indsatsom-
råder, initiativer mv. 
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Andreas Elkjær

Lokalformand, leder-TR
HEL SINGØR

                STRUKTURÆNDRINGER
I Helsingør var skolevæsenet allerede for 
fem-seks år siden gennem en stor struk-
turændring. Så det bakser man ikke med 
nu. Til gengæld var det en barsk proces, 
der stadig sætter spor. 

”Der blev ikke lukket matrikler. Men 
lige siden har det handlet om kapacitets-
tilpasninger, omorganiseringer, etablering 
af de nye distriktsskoler – samtidig med at 
vi har inkluderet, implementeret reform,  
arbejdstid osv. Gevinsterne skulle høstes”, 
siger lokalformand Andreas Elkjær, der 
selv kom til kommunen i 2014 og i dag  
er leder på en af de store sammenlagte 
skoler med et ledelsesteam på i alt 17.

Den ’optimering’, der er sket, har bl.a. 
reduceret betragteligt i ledelsesresur-
serne. Der er røget afdelingsledere, der 
er røget SFO-ledere og klubledere osv.  
Og så var det meget få, der fik lov til at 
blive. Stort set alle blev flyttet, hvilket 
også har presset skoleledergruppens ar-
bejdsmiljø. Så det har i Helsingør i den 
periode ikke været så nemt at være sko-
leleder eller mellemleder …

”Det gode har måske været, at det stort 
set har været op til skolerne selv og den 
enkelte skoles bestyrelse osv. at vurdere, 
hvordan man bedst har villet organisere 
sig. Det har kunnet ske ud fra pædagogi-
ske, økonomiske og lokale hensyn – uden 
direkte politisk indblanding, hvilket også 
indimellem giver nogle fordele”, tilføjer 
Andreas Elkjær med et smil.

                SKOLERNES ØKONOMI
Med en i skrivende stund (midt septem-
ber) højgravid borgmester på vej på bar-
sel, er det kommunale budget for 2019 
landet lidt før tid og uden de store sværd-
slag, og uden at Helsingørs skoler skal 
holde for. Bortset fra nogle mindre ting, 
men det er marginalt.

”Der er ikke taget noget i år, men der  
er heller ikke givet væsentligt. Kun lidt til, 
at vi kan arbejde videre med åben-skole-
partnerskaber og andre små projekter, 
der kan understøtte reformen. Alt i alt  
prioriterer man i hvert fald ikke at spare”, 
konstaterer Andreas Elkjær. Han oplyser, 
at han som skolelederforeningsformand 
ikke direkte bliver inddraget i den proces.

Et særligt – også økonomisk – skolefokus 
i Helsingør er pt. specialområdet, som der 
er lavet evaluering af, heraf af tildelings-
modellen – og hvor en ny, revideret model 
træder i kraft ved årsskiftet. Her ændres 
kriterierne, og der flyttes rundt på midler 
mellem skolerne, hvilket kan påvirke ar-
bejdsmiljøet i ledergruppen, men hvor 
skolelederne til gengæld bliver hørt og  
har mulighed for at præge det.

                LEDERSAMARBEJDET
Ved valget i lokalforeningen dette forår 
blev den gamle bestyrelse stort set skiftet 
ud og Andreas Elkjær satte sig i for mands -
stolen – hvordan ser det ud med fælles-
skabet for skolelederne? 

”Noget af det, vi er optaget af, er, at  
vi er relativt få øverste skoleledere, der 
indgår i den strategiske ledelsesgruppe 
med skolechefen og mødes hver 14. dag. 
Og så er der vores mellemledere, som 
har et samarbejde på tværs inden for  
sin egen enhed, men ofte ikke på tværs  
af de store enheder. I hvert fald ikke et 
formaliseret samarbejde, og der kan vi 
blive udfordret på samhørigheden”.

”Der kan opstå ubalance mellem  
de politiske tiltag, som er besluttet, og  
som kan være gode og velmenende nok, 
men ikke nødvendigvis er vokset ud af en 
skolehverdag. Her har vi jo en forskellig 
ledelsesstil og -opgave, og den vilkårsun-
dersøgelse vi har fået lavet, viser bl.a., at 
vi må være tydeligere i forhold til, hvad 
der er forskelligheden i vores roller – og 
hvor er vi fælles”, siger Andreas Elkjær.

Lokalformanden fortæller, at den nye 
bestyrelse søger at understøtte forskellige 
former for netværksdannelse blandt mel-
lemlederne, så de i højere grad føler sig 
som en del af et fællesskab. Samt at være 
mere sammen alle skoleledere ud over 
julefrokosten, den årlige fælles udflugt til 
årsmødet m.m. 

HELSINGØR SKOLELEDERFORENING I TAL :

40 
medlemmer  
i alt

5 
distrikts  -
skoleledere 
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Hvis ikke vi har en ordentlig og  
tydelig kommunikation, kan især 

mellemlederne opleve afstand mellem  
lagene i styrings  kæden, og det kan opleves 
at vi er i en slags parallelle verdener.
Andreas Elkjær, lokalformand, Helsingør

                       STYRINGSKÆDEN
I bedste omprioriteringsstil skal også sko-
lerne i Helsingør hvert år forholde sig til, 
hvad kan de tage ud af kerneopgaven til 
at generere projekter, som indgår i de 
langsigtede politiske strategier for skole-
udviklingen, og også nye projekter, der 
både kan være relevante, og politikerne 
kan promovere sig på.

”Vi har en stærk borgmester med klare 
visioner, og det er på mange måder en 
fordel. Og det nye børne/unge-udvalg ef-
ter kommunalvalget ser også ud som de 
har tydelige intentioner, men også med 
loyalitet over for den strategi, der er alle-
rede lagt. Så der er godt grundlag for dia-
log”, fortæller Elkjær.

Omvendt er der ikke direkte kontakt 
med politikerne. Kommunikationen fore-
går primært gennem chef og direktør. 

Der er skolelederne dekoblet. Men der 
er relationer på kryds og tværs, og som 
skoleleder løber man ind i politikerne  
ved forskellige arrangementer. Her agerer 
lokal formanden i et felt mellem at være  
leder og repræsentant for en interesse-
organisation.

”Det er jo sådan, at desto længere væk 
man er fra hverdagen, jo nemmere er  
det at løse problemerne: ’Altså, det er jo 
meget enkelt. Hvorfor gør vi ikke bare  
sådan, eller laver det om?’ Og der må 
man retfærdigvis gøre opmærksom på  
og argumentere for, at verden ikke altid 
er sådan”, siger Andreas Elkjær, der i  
øvrigt har en god kontakt til medierne  
og heller ikke er bange for at stille op.

 Han understreger, at det er en balance-
gang. Skolelederne i Helsingør arbejder 
mere som faglig gruppe eller eksperter 
om man vil, end gør det som egentlig fag-
forening eller interesseorganisation. Man 
prioriterer de gode relationer frem for at 
være i opposition. Også forholdet til den 
lokale DLF-kreds er godt, ligesom der er 
et forståelsespapir om arbejdstiden. 

               FOLKESKOLEN LOKALT
For at sikre, at folkeskolen fortsat er for-
ældrenes foretrukne skolevalg, må folke-
skolerne være endnu bedre til at vise  
alt det gode, der foregår på skolerne, og 
som måske ikke altid er så synligt. Hvor-
dan ser det ud i Helsingør, har struktur-
ændringerne påvirket udviklingen?

”Når klasser sammenlægges giver det 
nogle spændinger. Men når vi blander ele-
verne og laver nye klasser, er det ikke kun 
af økonomiske, men pædagogiske hensyn, 
og det har vi egentlig kun gode erfaringer 
med. Især i 6.-7. kl. kan det godt være, 
man har brug for at møde nye kammera-
ter og lærere. Så der har ikke været pro-
tester i større stil”.

”Vi er under landsgennemsnittet i  
privatskoleandel. Det varierer i kom-
munen, men jeg tror der er en svagt  
stigende tendens til at vælge fri- og pri-
vatskole frem for folkeskole. Det er dog 
kun lidt - vi har jo ikke lukket matrikler, 
og de ændringer, der sker, betyder, at en 
skole, der før lå 800 m væk, nu måske 
ligger 2 km væk. Vi har jo ikke jyske  
afstande,” som Andreas Elkjær siger. 

Han er opmærksom på, at Skoleleder-
foreningen og syv andre skoleorganisati-
oner er gået sammen i indsatsen ”Folke-
skolen, Vores hele livet”, og at bolden 
gerne skal tages op lokalt.

               SÆRLIGE INDSATSER
I Helsingør er der fokus på innovation  
og inklusion. Hvor det første er et spæn-
dende A.P. Møller projekt om entrepre-
nørskab og at kompetenceudvikle elever 
og medarbejdere i ’Design to improve life’  
og der lige nu udarbejdes forslag til og 
bygge modeller af ’Bæredygtige byer’,  
er inklusionsopgaven mere tung.

”Som nævnt træder en ny økonomisk 
model i kraft på specialområdet, som  
forhåbentligt styrker gennemsigtigheden  
i finansieringen. Det er et område, det  
er svært at få til at hænge sammen,  
og vi søger derfor at lave netværk for  
ledere, som primært arbejder med inklu-
sionsopgaver”, siger Andreas Elkjær i  
en kommune med i øvrigt ikke få indvan-
drere og en ganske stor Roma-gruppe.

Et andet på mange måder – for skoler, 
skoleledere og deres fællesskab – interes-
sant projekt er i støbeskeen, nemlig at  
få et mere formaliseret netværkssamar-
bejde op at stå med skolelederne i Hel-
singborg.

”Vi er tvillingebyer, og vi har et stort 
skolevæsen lige på den anden side af 
Sundet, som vi kan spejle os i – også på 
tværs af nationalitet. Så vi ad den vej  
kan blive inspireret og gennem dialogen 
med vores svenske kolleger blive dygti-
gere ledere”, slutter Andreas Elkjær.

16 
øverste skole ledere/daglige pædag  og-
iske ledere (leder af en matrikel)

23 
mellemledere 
(afdelingsledere) 

5
skoler – fordelt  
på 16 afdelinger
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               STRUKTURÆNDRINGER
Plenum ankommer midt i Roskilde kom-
munes budgetforhandling for 2019, hvor 
politikerne bl.a. drøfter et forslag om en 
ændret struktur af skolerne. Det må give 
uro på skoleområdet? 

”Det skaber selvfølgelig usikkerhed. 
Men vi havde anet, at det kunne komme, 
da befolkningsprognoser for hhv. den 
sydlige del og nordlige del af kommunen 
viser et faldende børnetal. Elevtallene 
falder, og derfor vælger man at gå ind 
politisk og fremlægge scenarier med 
sammenlægninger af skoler, men så der 
bevares skoler i nærsamfundet på alle 
eksisterende matrikler”, fortæller Jon 
Lissner.

Senere samme dag som Plenum er på 
besøg, skal der være møde mellem lokal-
bestyrelsen, de berørte skoler og en kon-
sulent fra hovedforeningen. Status på 
økonomien medio september er uæn-
dret, da budgettet ikke er endeligt ved-
taget. Men hvordan sikre ledelsesnorme-
ringerne på de skoler, der er i spil?: 

”Vi plejer at have en god dialog med 
forvaltningen, og vi har tidligere drøftet 
ledelsesnormeringer generelt på skolerne, 
hvilket vi også fremadrettet vil have fokus 
på. Skolereformen kræver ledelseskraft, 
og i Roskilde er der forholdsmæssigt 
mange elever pr. leder”, siger Lissner. 

               SKOLERNES ØKONOMI
Strukturelle ændringer vil også kunne 
have betydning for den ressourcemodel, 
der er for skolerne, idet der nu er meget 
stor forskel på økonomien fra en stor  
til en lille skole, hvor de mindste skoler  
i kommunen har været udfordret.  
Så det kunne der måske laves om på.

”Det er jo politiske valg, der afgør, hvor-
dan vi skaber den bedst mulige skole i 
Roskilde. Og en åben diskussion af, hvad 
kvaliteten skal være i vores skolevæsen, 
hilser vi velkommen som skoleledere.  
De ændringer, som foreslås, argumente-
res ofte politisk som forbedringer, og der 
kan også være fornuft i fx at tale om, hvor 
mange børn skal der være i klasser for at 
have et godt fagligt-socialt klassemiljø”.

Når man har et skolevæsen med stor 
spredning i størrelse og elevtal, er det  
efter Jon Lissners mening vanskeligt at 
lave en økonomiske model, der tilgode-
ser alle retfærdigt – men man må stræbe 
efter det. En ordentlig økonomi er grund-
læggende for at sikre kvalitet på skol e-
rne. Længere er den jo ikke. 

                 LEDERSAMARBEJDET
Skolelederforeningen i Roskilde har efter 
lokalmandens vurdering et godt sammen-
hold. Foreningen står bag arrangementer 
med faglige input og socialt samvær bagef-
ter, og der er god opbakning. Også når det 
har været en fest, hvor det bare var for at 
hygge sig og spise sammen.

”Min oplevelse er, at vi har et godt sam-
arbejde ledelserne imellem. Vi vil gerne 
hinanden, og jeg synes, at vi har en god 
tone. Også selv om der – som nævnt med 
hensyn til økonomien – muligvis skal flyt-
tes resurser fra den ene skole til den an-
den. I forhold til deltagelse i vores arran-
gementer er der selvfølgelig nogen, der er 
mere aktive end andre, men generelt del-
tager alle i arrangementerne på skift”.

Lokalforeningen understøtter netværk 
på tværs af skolerne, særligt for mellemle-
derne, da kommunen er så stor, at forvalt-
ningsleddet ikke når ud til vicere og afde-
lingsledere. Så de har behov for deres 
egne fora. Desuden søger foreningen at 
trække lederne i skolen uden lærerbag-
grund med til de sociale arrangementer. 
Det giver god mening, når man sidder i 
ledelsesteam sammen. 

Det gælder ikke mindst turen til årsmø-
det, hvor der er tilbagevendende stor op-
bakning til at tage af sted så mange som 
muligt, og denne gang er det ca. 45, der 
skal til Odense 1.-2. november.

Løn: Roskilde Skolelederforening lan-
dede for ca. et år siden en ny forhånds-
aftale med et fint lønløft, særligt til mel-
lemlederne. Det var påtrængende, og det 
var der enighed om. Jon Lissner har her-
udover aftalt med forvaltningen, at man 
sammen vil se på arbejdsmiljøet i skole-
ledelserne på basis af foreningens vil-
kårsundersøgelse og kommunens triv-
selsundersøgelse.

Jon Lissner

Lokalformand, leder-TR
ROSKILDE

ROSKILDE SKOLELEDERFORENING I TAL :

54
medlemmer  
i alt

18
øverste 
skoleledere

28
mellem -
 ledere

2
ledere 
PPR 
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                     STYRINGSKÆDEN 
Indflydelsen fra skoleledergruppen sker 
primært gennem jævnlige møder med 
forvaltningen, hvor der er mulighed for 
at komme med indspark set med skole-
lederøjne. Fx som nu i budgetforhandlin-
gerne bliver den lokale skolelederfor-
ening formelt ikke hørt eller taget med 
ind over …

”Det kører politisk. Vi anses som em-
bedsmænd. Og vi forholder os også me-
get loyalt i den her sammenhæng. Jeg 
kan ikke se, at vi fremmer sagen ved at  
gå ind i det politiske. Til gengæld har vi 
en god dialog med forvaltningen og hjæl-
per med at klæde hinanden på. Så vi er 
som skoleledere med til at kvalificere de 
perspektiver, man skal behandle poli-
tisk”, siger Jon Lissner.

Skolelederforeningens bestyrelse mø-
des med lærerkredsen 2-3 gange om året. 
Til uformelle møder, hvor man snakker 
om, hvad er der sker, og der er mulighed 
for at spørge ind til ting, man undrer sig 
over og udfordre hinanden lidt. Også her 
er de gode relationer vigtige. Man kan 
også bemærke, at det i den igangværende 
struktur/økonomi-forhandling er politisk 
besluttet, at der skal laves lokalaftale.

                 FOLKESKOLEN LOKALT
Fordelingen mellem folkeskole og fri- og 
privatskoler i Roskilde ligger i øjeblikket 
på ca. 85 % og 15 %, hvor den sidstnævnte 
procent - som i andre dele af landet – er 
stigende. Hvad er grunden til det?

”Det er svært at sige. Vi har særligt to 
fri/privat-skoler, som er store og synlige. 
Den ene er en byskole med 1000 elever 
og sit særlige image. Den anden ligger 
sydpå i kommunen og trækker elever  
fra bl.a. det område, hvor der nu tænkes 
sammenlagt to folkeskoler. Og det kan jo 
give ekstra vind i sejlene for friskolen, 
selv om kommunen bevarer matrik-
lerne”, siger Jon Lissner.

Med hensyn til at understøtte en større 
synliggørelse af alt det gode, der sker i 
folkeskolen og indsatsen ”Folkeskolen. 
Vores. Hele livet”, fortæller lokalforman-
den, at det har man selvfølgelig drøftet  
i bestyrelsen, og det har været på de  
lokale ge neralforsamlinger. FVHL-ind-
satsen er fint tænkt, og man er enige 
om, at folkeskolen er og skal være den 
store fælles referenceramme.

Men oplevelsen er også, at man må  
tage højde for, at behovet er forskelligt, 
afhængigt af hvordan det passer med 
lokal samfundet og kulturen, og for Jon 
Lissner giver det fx i hans distrikt ikke  
mening at lave særlig reklame for folke-
skolen. Ej heller via Facebook, der også 
har en mørk side.

”Vi har på mange måder en fælles 
dagsorden sammen med lærerkredsen, 
med forældrene, i kommunen og poli-
tisk, og alle har interesse i at fortælle de 
gode historier. Det er blot ikke altid så  
let at få den lokal presse til at interesse 
sig for det. Så det arbejder vi på”, siger 
lokalformanden.

                 SÆRLIGE INDSATSER
Der foregår mange udviklingsinitiativer  
i skolevæsenet i Roskilde, bl.a. arbejder 
man med overgangen fra grundskole til 
ungdomsuddannelse. Ikke mindst inden 
for naturfag, hvor alle folkeskoler, ung-
domsuddannelser, professionshøjskolen 
Absalon og RUC nu på fjerde år har et  
eksemplarisk tværgående samarbejde.

”Det er et godt eksempel på, hvordan 
man kan facilitere et samarbejde. Og 
endda uden A P Møller eller andre eks-
terne midler. Til gengæld skal nogle af 
kommunens ca. 4.000 virksomheder 
gerne med ind, hvilket de dog kun sker 
langsomt. Men efter der politisk er afsat 
midler til, at der på hver skole nu ansæt-
tes en åben-skole koordinator, kommer 
det nok på vej”.

Jon Lissner fremhæver musik- og kul-
turskolerne samt de lokale idrætsforenin-
ger i Roskilde positivt. De arbejder stort 
set alle tæt sammen med folkeskolerne 
om at gøre åben skole til en succes. 

Michael Diepeveen er redaktør

Det handler om at kunne samar-
bejde, og jeg synes, vi har en god 

dialog. Både internt blandt alle lederne i 
foreningen med folkeskolens parter” 
Jon Lissner, lokalformand, Roskilde

6
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Grønneløkke skole, Tranbjerg.



– Hvad angår energiforbruget, ligger Troldtekt ventilation lavest, 

fordi luften ikke skal gennem lange kanaler fra et centralt system. 

Den skal blot fra indtaget i væggen og ned igennem loftet. 

Mængden af energi til lufttransport kan faktisk ikke blive meget 

mindre, når vi også skal have varmegenvinding med som en del 

af løsningen, siger Mike Vinge.

Kan mere end nogen anden løsning 
Jørgen Lange, ingeniør og direktør i Ekolab, ser en række fordele 

ved den Troldtekt ventilationsløsning, som er valgt på Grønløk-

keskolen. 

 – Ud over det lave energiforbrug er det smart, at ventilations-

loftet fra Troldtekt kan så mange forskellige ting og mere end 

nogen anden løsning på markedet. Loftet sørger for frisk luft, 

har gode køleegenskaber, forbedrer akustikken og regulerer 

fugt. Det er endda også muligt at integrere belysning og lyd-

systemer, siger han. 

 – Desuden er Troldtekt loftet certificeret efter Cradle to 

Cradle-konceptet og har en miljøvaredeklaration (EPD), hvilket 

taler ind i den bæredygtige dagsorden. Det aspekt bør også 

indgå, når kommuner analyserer forskellige løsninger, inden de 

renoverer skoler, fortsætter Jørgen Lange.

Renoveringen af Grønløkkeskolen fandt sted i regi af Aarhus 

Kommunes energirenoveringsprogram, Aa+.

Hjemmearbejdet blev gjort grundigt, før Grønløkkeskolen i 

 Tranbjerg ved Aarhus satte gang i en omfattende energire-

novering af skolens bygninger. Ingeniører fra rådgivningsfirmaet 

Ekolab holdt især luppen over de mulige ventilationsløsninger, 

som udgjorde størstedelen af renoveringen. 

 – Skolen er fra 1976, og den eksisterende ventilation var 

defekt eller taget helt ud af drift. Så lærere og elever åbnede i 

stedet vinduerne, men typisk først når luften blev så tung, at 

de fik hovedpine og var utilpasse, siger ingeniør og projektleder 

Mike Vinge fra Ekolab.

Ekolab undersøgte seks gode og moderne ventilationsløsninger. 

Hvert system fik point på en lang række parametre inden for 

blandt andet økonomi, drift, holdbarhed og indeklima. 

Det lavest mulige energiforbrug
Løsningen med Troldtekt ventilation faldt bedst ud i sammen-

ligningen. Blandt andet fordi den bruger omkring 30 procent 

mindre energi end alternativerne. Det gør den til det totaløko-

nomisk mest fordelagtige valg.

 I praksis er der tale om decentral ventilation, hvor frisk luft 

blæses ind ved lavt tryk gennem Troldtekt loftfladen, der samti-

dig sørger for god akustik i lokalet.

30% mindre energi 
Med decentral ventilation via Troldtekt ventilationslofter bruger 

Grønløkkeskolen ca. 30 procent mindre energi til transport af 

luft end med en ny central ventilationsløsning. Det viser bereg-

ninger af seks mulige scenarier.

Topkarakteren 10
I analysen scorer Troldtekt ventilationsløsningen topkarakteren 

10 på alle parametre inden for indeklima. Det gælder blandt 

andet luftfordeling, trækrisiko og forbedring af akustikken.

Troldtekt® ventilation

Indeklimaet i top og  
energiregningen i bund

Før en renovering af Grønløkkeskolen analyserede rådgivningsfirmaet Ekolab  

seks ventilationsløsninger. Troldtekt ventilation var den mest energibesparende  

og scorede samtidig topkarakter i en sammenligning af indeklimaet. Nu er 

 løsningen monteret i 32 klasserum.

Billigst over 15 år 
Ekolab har beregnet totaløkonomien i de seks mulige scenarier 

over en 15-årig periode. Decentral ventilation via Troldtekt 

ventilationslofter faldt ud som den billigste løsning.

Få mere viden online
Se flere projekter med Troldtekt ventilation, og få mere viden 

om løsningen på >www.troldtekt.dk. 

Her kan du også læse, hvordan elever på Vallensbæk Skole 

klarede sig 10 procent bedre i lokaler med Troldtekt ventilation. 



Alle kan læse 
og skrive!

mv-nordic.com

Book en gratis prøveperiode i dag. 
Ring til os på tlf. 65 91 80 22.

CD-ORDIntoWords

• Opnå større ordforråd og bedre stavning - på dansk, andre sprog 
og fagsprog

• Få ekstra hjælp til at lære nye ord - digital ordbog med 
billedstøtte

• Opnå bedre udtale og literacy-kompetencer

• Få adgang til al slags tekst via OCR-funktion



 For Mikael Lytken er Rosendal-
skolen i Hørby i det nordlige Hobro et gen-
syn. Han har tidligere været lærer i fem år på 
skolen, som er Mariagerfjords Kommunes 
største folkeskole. Nu er han vendt tilbage 
med mere end ti års ledererfaring i bagagen.  
I 2008-2011 var han afdelingsleder på Arden 
Skole i kommunen. Senest kommer han fra 
en stilling som leder af Løgstrup Skole i Vi-
borg Kommune.

”Der er meget, der er kendt i dette skifte, 
men også meget nyt. En del af det er naturlig-
vis at skifte fra et job til et andet, men også at 
rykke fra en kommune til en anden. Efter seks 
et halvt år i Viborg kommune var der rigtig 
meget organisatorisk, strukturelt og aftale-
mæssigt, som var kendt. Selv om der er meget 
fælles kommunerne imellem, er der også me-
get nyt i Mariagerfjord,” siger Mikael Lytken, 
som vil nyde, at 80 km i bil hver vej til jobbet 
er skiftet ud med syv minutter på cykel.

Han pointerer, at der er rigtig mange pro-
cesser i gang, når man driver skole. Det ligger 
ham på sinde at være med til at danne stærke 
fællesskaber i skolen både for børn og voksne. 

”Et vigtigt parameter er, at man har lyst til  
at være med til at drive skole med de underlig-
gende værdier, der ligger i det, i forhold til fag-
lighed og fællesskaber for børn. Og det er der, 
hvor jeg er nu,” siger Mikael Lytken.

I øjeblikket er der i kommunen en bevæ-
gelse, hvor man i høj grad baserer sig på et  
fagprofessionelt samarbejde. Det, synes han 
som skoleleder, er en interessant mulighed. 

”Vi henter i høj grad viden fra de fagprofes-
sionelles fælles undersøgelse af egen praksis. 
Der ligger rigtig gode takter i vidensdeling, i  
at gå på jagt i sin egen praksis og i udbyttet af 
det. Det er at tage fagprofessionalitet alvorligt. 
Nogle gange har der været nogle pædagogiske 
overfrakker, som ligesom kom udefra, og som 
aldrig har fået rod i en videreudvikling af prak-
sis. Men at undersøge egen praksis indefra gør 
det,” siger Mikael Lytken.

En af skoleledernes udfordringer er at holde 
balancen mellem videreudviklingen, nye tiltag 
og en vis stabilitet, mener han. 

Han ser det som en positiv forandring af le-
delsens rolle, at man også som ledelse forsøger 
at komme tættere på praksis og på fælles drøf-
telse mellem ledelse, lærere og pædagoger. 

”Desuden har der været meget fokus på  
folkeskolen de seneste år. Det betyder også,  
at man som ledelse har skullet være rigtig god 
til at kompleksreducere. For der har i den grad 
været mange såvel nationale og kommunale 
dagsordener. Mange gange er det velment, 
men ofte opstår der også et konfliktfyldt land-
skab. Man kan ikke det hele på én gang, og det 
giver ikke bedre praksis og faglighed,” siger  
Mikael Lytken.

Som leder har han nogle nøgleord. Han vil 
f.eks. hellere bruge ordet videreudvikling end 
implementering. 

”Når jeg hele tiden går efter videreudvikling, 
er det, fordi det er en grundtanke, at vi skal 
have fat i eksisterende praksis for at videreud-
vikle, med mindre selvfølgelig at området er så 
ringe, at vi bliver nødt til at bryde det helt op”.

Ofte lyder det også fra ham: ”Keep it simple”, 
”hvis man rent faktisk vil lave videreudvikling, 
der har undersøgelse af egen praksis som bag-
grund, kan vi ikke have gang i så mange ting 
på én gang. Det er jo ikke sådan, at jo flere ting 
man sætter i gang, des bedre bliver det”. 

Mikael Lytken bliver beskrevet som en syn-
lig leder. Og det har han bl.a. været i sit for - 
rige job, hvor han holdt fast i godmorgen-run-
der på skolen og har været konkret synlig for  
børnene. Det fortsætter han med i sit nye job.

”Det har stor værdi, at børnene kender  
skolelederen eller skoleledelsen. Det giver også 
mig personlig værdi at få snakket med børne-
 ne. Fint med mig, hvis det er lidt banalt.” 

På ROSENDALSKOLEN i Hørby ved Hobro er der 
94 pædagogiske medarbejdere: 73 lærere og 21 
pædagoger, og 760 elever. Skoleledelsen består ud 
over skolelederen og en SFO-leder af fire afdelings-
ledere for henholdsvis udskoling, mellemtrin, ud-
skoling og en specialklasse for ADHD-børn. Afde-
lingslederen for udskolingen er også souschef,  
som blev ansat samtidig med Mikael Lytken. 

HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf • Foto Privat

MIKAEL LYTKEN
49 år, skoleleder på Rosen-
dalskolen, Mariagerfjord 
Kommune, fra 1. juni.

Der ligger 
rigtig gode 

takter i vidensde-
ling, i at gå på jagt 
i sin egen praksis 
og i udbyttet af 
det. Det er at tage 
fagprofessionalitet 
alvorligt.
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 For få år siden var medierne 
fulde af lovord om de såkaldt intensive 
læringsforløb: ”Intensive skolelejre gør 
udsatte børn bedre i skolen” og ”Pro-
blemdrenge rykkede sig to læringsår på 
tre uger” er eksempler på overskrifter i 
BT og Nordjyske.

På samme tid lavede Danmarks Radio 
en dokumentarserie fra Løkkefondens 
Drengeakademi. Men allerede den gang 
burde det have stået klart, at sådan en ef-
fekt er kortvarig, mener forsker ved DPU 
Frans Ørsted Andersen, som har skrevet 
den første forskningsrapport om Drenge-
akademiets resultater.

”Når man sammenligner elevernes ind-
gangsniveau med deres slutniveau ved  
et læringsforløb, kan man se meget gode 
resultater. Men vi informerede allerede 

dengang om, at sådan en effekt kan for-
ventes at være kortvarig, hvis den ikke 
bliver fulgt op efter forløbet” siger han.

Frans Ørsted Andersen sammenligner 
effekten med resultatet af rygeafvæn-
ning: ”Hvis man sender folk på rygeaf-
vænning på Island med 50 kilometer til 
den nærmeste butik, vil man få 100 pro-
cent succes. Men når man kommer til-
bage til det samme miljø, man kom fra, 
forsvinder effekten som dug for solen.”

For når elever er på intensive lærings-
kurser er de væk fra alle dagligdagens di-
straktioner, frustrationer og fristelser. Der 
er for eksempel hverken playstation, mo-
biltelefon eller de sædvanlige kammerater.

”Hvis de så kommer hjem med en 
masse nyfunden selvtillid, og hverdagen 
så viser sig at være præcis som før, kan 

HOLDNINGEN TIL INTENSIVE LÆRINGSFORLØB GÅR FRA AT VÆRE 

BEGEJSTRET TIL AT VÆRE SKEPTISK. METODEN ER BLEVET OVERSOLGT  

OG RISIKERER FAKTISK AT FORÅRSAGE, AT EN VÆRDIFULD PÆDAGOGISK 

INDSATS SPILDES, MENER EKSPERT.

Af Camilla Dyssel • Foto Ritzau

SUCCES ER  
KORTSIGTET

Læringsforløb får tæsk:
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Frans Ørsted Andersen 
arbejder i øjeblikket på en 
analyse af Esbjergakademiets 
resultater. Han finder netop 
dette akademi særligt interes-
sant, fordi der er lærere fra 
drengenes egne skoler med, 
og eleverne peger på nære 
relationer til det pædagogiske 
personale som en vigtig moti-
vationsfaktor.

FRANS ØRSTED  
ANDERSEN

Frans Ørsted Andersen  
er uddannet cand.pæd.psyk 
og cand.pæd.pæd – han er 
ansat som lektor ved DPU, 
Aarhus Universitet. 

Udover intensive læringsfor-
løb har han forsket i Pæda-
gogisk/psykologisk analyse 
læringsmiljøer og person-
centreret og anerkendende 
undervisning. Han er forfat-
ter til flere bøger, bl.a. “Gode 
læringsmiljøer for børn”, 
“Undervisningsdifferentie-
ring”, “Verdens bedste folke-
skole” og ”Selvets udvikling”.

INTENSIVE LÆRINGS-
FORLØB

•  Intensive læringsforløb eller 
turboforløb, som de også kal-
des, er især målrettet elever 
med læringsproblemer. 
 

•  Der er tale om korte, fokuse-
rede, intensive forløb, der  
bryder med den vante under-
visning og udover faglige  
opgaver har fokus på kost, 
motion, søvn og personlig  
udvikling. 

•  Metoden har vundet indpas  
i Danmark siden 2012. 

•  Intensiv læring er inspireret  
af den amerikanske psykolog 
Martin Seligmans styrketeori, 
som lægger vægt på syv ka-
raktertræk, som vurderes  
vigtige for at gennemføre 
skole/uddannelse: Selvkon-
trol, engagement, vedholden-
hed, social intelligens, nys-
gerrighed, taknemmelighed 
og optimisme. 
 

•  Nogle intensive læringsforløb 
er skabt af private aktører og 
fonde, mens andre er udviklet 
og arrangeret af kommuner. 
Satspuljepartierne har afsat 
20,8 millioner kroner i perio-
den 2016-19 til intensive læ-
ringsforløb for fagligt svage 
elever. 

•  Forskningen viser, at delta-
gerne opnår en imponerende 
effekt på kort sigt, mens lang-
tidseffekterne lader til at 
være mere blandede - måske 
ligefrem negative. Forskerne 
er enige om, at opfølgning ef-
ter forløbet er afgørende for, 
at effekten ikke går tabt. 

•  Forlaget Dafolo planlægger at 
udgive en antologi om inten-
sive læringsforløb med bidrag 
fra flere forskere, blandt an-
dre Frans Ørsted Andersen, i 
løbet af efteråret.
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de blive så skuffede, at motivationen  
daler, og de ligefrem klarer sig dårligere 
end før, siger Frans Ørsted Andersen.

Kritik og satire
Dette forår begyndte stemningen mod  
de intensive læringsforløb for alvor at 
vende. Weekendavisen skrev en række 
kritiske artikler om Drengeakademiet. 
Professor emeritus i pædagogisk statistik 
Peter Allerup kritiserede i en klumme 
hos altinget.dk de påståede resultater for 
at være uvidenskabelige.

”Hvordan i alverden kan man, pæda-
gogisk set, få sig selv til at tro og skrive, 
at det er muligt på 14 dage at booste unge 
menneskers ’læring’ svarende til cirka 
fem og syv år?”, skrev Allerup med hen-
visning til rapporterede resultater for to 
deltagere i intensive læringsforløb.

Problemet er en fejlagtig brug af be-
grebet læringsår og mangel på bl.a. kon-
trolgrupper i evalueringen, mener Peter  
Allerup. Han fik opbakning af flere an-
dre forskere, og Løkkefonden meddelte, 
at man ikke længere vil bruge begrebet  
”læringsår” i sin kommunikation.

Kort tid senere kunne DR-programmet 
Detektor fortælle om en analyse af lang-
tidseffekten af Løkkefondens Drengeaka-
demi og Odense Kommunes Plan T, som 
tyder på, at forløbene virker direkte 
imod hensigten. Analysen viser, at delta-
gerne fagligt klarer sig lidt dårligere et 
par år efter forløbene, end elever med  
et sammenligneligt udgangspunkt.

Analysen blev i første omgang ikke  
offentliggjort. Det blev besluttet, at den 
kun skulle udleveres til medierne, hvis 
den direkte blev efterspurgt, hvilket De-
tektor altså gjorde.

I juni bekræftede en stor undersøgelse 
fra DPU langt hen ad vejen tendensen. 
Undersøgelsen gjaldt projekt ’Lær for  
livet’, et seks-årigt læringsprogram med 
årlige camps og frivillige mentorer til-
knyttet de enkelte børn over flere år. 
Også her opnåede eleverne imponerende 
korttidseffekter, men et år senere var ef-
fekten enten mindsket eller forsvundet.

Reaktionerne var stærke. Drengeaka-
demiets metoder blev kaldt ”pædagogisk 
kvaksalveri”, og oppositionen stillede 
spørgsmål om sagen i Folketinget til stats-
minister Lars Løkke Rasmussen, som er 
Løkkefondens stifter. Fænomenet blev 
desuden en stående vittighed i satirepro-
grammet ”Den korte weekendavis,” hvor 
programmets fiktive vært Kirsten Birgit 
Schiøtz Kretz Hørsholm tilbød at flytte 
kursister 16 læringsår på fire et halvt  
minut i et intensivt kommakursus. 

Overdrivelser kan give bagslag
Tre af de store bidragydere til læringsforlø-
bene, Bikubenfonden, Lauritzen Fonden 
og Egmontfonden har siden oplyst til Ny-
hedsbrevet Danmarks Fonde, at de vil ge-
noverveje støtten, hvis yderligere forskning 
peger i retning af, at forløbene har dårlig 
eller direkte negativ langtidseffekt. Det for-
står Frans Ørsted Andersen, DPU, godt.

”Det har været meget turbulent. Proble-
met er, at forløbene er blevet oversolgt. 
Man er blevet grebet af et hype af korttids-
effekterne, og så har man nærmest frem-
stillet det som en mirakelkur”, siger han – 
og han frygter, at det kan komme til at 
koste nogle af projekterne livet.

”Når man overdriver på den måde,  
risikerer det at give bagslag, fordi man 
ikke kan leve op til forventningerne. Nu 

Vi har vidst i årtier, at tre uger i læsecenter 
kan forbedre elevers læseevne enormt. 

Men det er også velkendt, at hvis der ikke sker en 
opfølgning, er effekten ikke målbar et år senere.
Frans Ørsted Andersen, forsker, DPU, Aarhus Universitet

40 plenum – okt 2018

intensiv læring



Vi kan være dygtigere til at fastholde den selvtillid, 
den motivation og det selvværd, som er sindssygt 

vigtig, når eleverne har opnået den på et læringsforløb.
Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen 

må vi se, hvor mange af projekterne, der 
overlever”. Frans Ørsted Andersen håber 
dog, at fordelen ved intensive læringsfor-
løb ikke går tabt på grund af de bristede 
forventninger.

”Det vil være synd, hvis man lader det 
hele løbe ud med badevandet. Hypen 
omkring intensive læringsforløb kan ses 
som en pædagogisk trend, som alle plud-
selig vil dyrke og alle bliver sendt på kur-
sus i, og senere daler interessen. Det har 
vi tidligere set med for eksempel Coope-
rative Learning og Multiple Intelligenser. 
Det skal ikke blive til stive koncepter, 
som alt skal bygges op om, men det kan 
godt bruges som elementer i en større 
pædagogisk gryderet”, mener han.

Han mener også, at det er klogt af fon-
dene at vente med at tage stilling til støt-
ten indtil, der kommer yderligere forsk-
ningsresultater:

”Mange af arrangørerne er blevet  
meget bedre til at tænke opfølgning på 
hjemskolen ind i processen. Men der 
kommer til at gå nogle år, før effekten af 
det kan måles. Desuden kan forløbene 
have effekter som øget selvværd hos del-
tagerne, og måden de tænker om sig selv 
og deres muligheder i uddannelsessyste-
met på. Det kan være svære at måle”. 

Camilla Dyssel er freelancejournalist

VI MÅ VÆRE NYSGERRIGE

Der findes ingen nem og hurtig 
løsning for fagligt udfordrede 
elever, men det skal ikke hindre 
skolelederne i at arbejde med 
nye metoder, mener Danmarks 
Skolelederforenings formand, 
Claus Hjortdal.

”Som mennesker er vi nok tilbø-
jelige til at fascineres af det, der 
ser ud til at lykkes meget hurtigt. 
Og på grund af noget videnska-
beligt miskmask som snak om, at 
eleverne kan rykke adskillige læ-
ringsår på et par uger, er inten-
sive læringsforløb kommet til at 
fremstå som om, man nærmest 
bare kan tage en pille, og så har 
man lært alt det, man mang-
lede”, siger han.
 
De opreklamerede resultater 
kan føre til skuffelse, mener han: 
”Når det viser sig, at det ikke 
kan leve op til forventningerne, 
får dårlig omtale og ligefrem bli-
ver brugt i satire, er det noget 
skidt. Så bakker fagfolkene lidt. 
Noget i det her risikerer at dø, 
fordi det er blevet oversolgt, og 
det er lidt synd”. 
 
For selv om langtidseffekten af 
intensive læringsforløb foreløbig 
ikke er målbar, kan der godt 
være noget at lære af dem,  
mener han.

”Der sker noget med elevernes 
selvværd i de her forløb, som er 
meget vigtigt. Men når eleverne 
deltager i intensive læringsforløb, 
har de ingen mobiltelefoner, de 
får en anden kost, er i et andet 
selskab etc. Vi skal som skolefolk 
finde ud af, hvordan vi oversæt-
ter den parentes i elevernes liv til 
hverdagen og arbejde videre med 
det”, siger Hjortdal.

EKSEMPLER PÅ INTENSIVE
LÆRINGSFORLØB

Drengeakademiet: Målgruppen 
er fagligt udfordrede drenge fra 
14 til 16 år, som er motiverede 
for at forbedre deres faglige ni-
veau. Forløbet består af to ugers 
sommercamp med fagmoduler  
i læsning, stavning og matema-
tik, fysisk aktivitet og coaching. 
Pris: 30.000 kr. pr. deltager.

Esbjergakademiet og Køben-
havnerakademiet er udløbere af 
Drengeakademiet og målrettet 
drenge fra Københavns og Es-
bjerg kommuner. De adskiller 
sig fra Drengeakademiet ved at 
lærere og pæ dagoger fra dren-
genes skoler del tager i planlæg-
ning, afvikling og opfølgning. 
Pris: 38.000 kr. pr. deltager.

Plan T: Målgruppen er elever i  
7. og 8. kl. i Odense Kommune 
med markant forsinket læse-
udvikling og motivation. Forløb: 
Fire ugers internat og opfølgning 
på skolen. Der veksles mellem 
individuelt arbejde, gruppear-
bejde, fysisk betonede øvelser, 
leg og læring, motion mv.
Pris: 50.000 kr. pr. deltager.

Parkvejens Skoles Lærings-
camp: Målgruppen er udsatte 
eller sårbare elever på mellem-
trinnet. Fire ugers camp fordelt 
på en periode. Fokus er skift-
ende, afhængigt af elevernes 
behov og ressourcer. Der ar-
bejdes med at bygge faglige 
kompetencer på personlige  
og sociale kompetencer. 
Pris: 40.000 kr. pr. deltager.
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NOTER

Et nyt gratis online magasin ’Nettets vildveje – 
om løgn, manipulation og propaganda online’ 
skal hjælpe til en bredere forståelse af den  
negative indflydelse, nettet kan have på radi k a-
lisering af børn og unge.

Magasinet er målrettet forældre og fagprofes-
sionelle, som er i kontakt med børn og unge,  
og er tænkt som en hjælp i processen med at 
robustgøre børn og unge og anspore til en klog 
og kritisk medieadfærd.

PET er en af tre parter bag magasinet, som er 
blevet til i et samarbejde med Medierådet for 
Børn og Unge og Nationalt Center for Forebyg-
gelse af Ekstremisme og er støttet af Nordisk 
Ministerråd og TrygFonden. 

Magasinet tager afsæt i regeringens handlings-
plan mod radikalisering fra oktober 2016, og 
parterne bag er sammen Skolelederforeningen 
med i @lliancen mod radikalisering og ekstre-
misme.

Det nye materiale består af artikler, podcast, 
animationsfilm og bl.a. et videointerview med 
en tidligere højreekstremist med refleksions-
spørgsmål mv., som kan bruges som afsæt for 
undervisning.

Find magasinet på www.nettetsvildveje.dk

RADIKALER 
FRIE

Er du bognørd eller det, der ligner?

Programmet for Bogforum i år spænder over  
alt fra aktuelle romanforfattere og kendte best-
sellerforfattere til faglige oplæg og paneldebat-
ter, arrangementer og aktiviteter. Også målret-
tet ledere og medarbejdere i folkeskolen.

Eksempler fra fag- og debatscenen: 

• Skolens fremtid. Debat med Dion Sommer, 
Per Fibæk og Alexander von Oettingen.

• Digital dannelse. Debat med Vincent F.  
Hendricks, Camilla Mehlsen, Lykke Møller 
Christensen og Ulla Dyrløv.

• Unge og stress. Med blandt andre Anne  
Maj Nielsen, Iben Sandahl og Sarah Zobel.

• Læringsglemsel med Lene Tanggaard.

Desuden er der tre skolescener for hhv. ind-
skolingen, mellemtrinnet og udskolingen – og  
et særligt område med et Børnebogsforum. 

Bogforum 2018 finder sted i Bella Center  
Copenhagen den 26.-28. okt. 

Meld en regel
I forbindelse med regeringens kampagne 
mod overflødige regler og krav om regi-
strering i det offentlige blev der indsendt 
ca. 1.200 forslag fra borgere, hvoraf ca. 
300 nu søges virkeliggjort.

Initiativet er en del af en stor såkaldt 
sammenhængsreform af den offentlige 
sektor, og forenklingerne vil især handle 

om at smidiggøre diverse administration, 
men kan også vedrøre indhold.

På skoleområdet er der fokus på at for-
enkle elevplanerne. Således skal det 
være slut med elevplaner hvert år for  
alle og alle elever fag på alle klassetrin. 
Og uddannelsesplanen og elevplanen 
skal inte greres.

DLF, BUPL, KL og Skolelederfor-
eningen står bag en ny rapport 
’Inddragelse af professionelles 
viden i skolens udvikling’, som 
ser på, hvad vi kan lære af de 
skoler, der aktiverer professio-
nelle dialoger omkring skolens 
pædagogiske udvikling.

Rapporten hviler på data fra et 
projektforløb antal skoler, hvor 
over 100 lærere, pædagoger, 
skoleledere og forvaltningsche-
fer bl.a. er blevet interviewet.

Det viser sig, at skoler, der in-
vesterer aktivt i at opbygge 
et tillidsfuldt og involverende 
samarbejde mellem ledelse og 
medarbejdere og medarbejdere 
imellem, genererer øget moti va-
tion, medejerskab og evne til at 
løse skolens opgave.

Projektet viser gode eksempler 
på skoler, der netop bygger på 
en god dansk ledelsestradition, 
hvor dialog, inddragelse af med-
arbejdere, tid til refleksion og  
tydelig struktur er afgørende.

Til november afholdes et antal 
temadage om inddragelse af pro-
fessionelles viden i skolens ud-
vikling. Det foregår i henholdsvis 
Roskilde, Middelfart og Aalborg. 
På temadagene vil der være op-
læg fra lokale skoler. 

Læs mere på skolelederne.org/ 
styrket-inddragelse-i-skolens-
udvikling

VIDEN
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Få mere  
for mindre

 Hornbjergvej 8  ·  8543 Hornslet  ·  +45 70 20 36 47  ·  erhverv@refurb.dk  ·  refurb.dk

HP ProBook 640 G1
i5-processor | 8GB RAM | 128GB SSD | 14” | Windows 10

Er din skole på jagt efter kvalitets-IT til klasseunder-
visning eller til administrationen, er HP ProBook 640 
G1  maskinen for jer. Maskinen er det idelle valg som en 
’Bring your own device’-maskine til institutionens elever. 
Denne bærbare computer kommer næsten som ny. 
Det vil eksempelvis sige med lang batterilevetid og få 
brugsspor.
 
Ved køb af mere end 15 enheder er prisen 2.199,-  pr. 
enhed. Kontakt erhverv@refurb.dk ved brug af tilbud.

2.499,-*
*Prisen er inklusiv moms. 

Er du interesseret?  
Kontakt os på erhverv@refurb.dk 

eller telefon 70 20 36 47.  
Vi glæder os til at høre fra dig.

SPAR  700,- 

Ved at genbruge afskrevet, professionelt IT kan du få meget mere for pengene. 
Refurb opkøber, renoverer og sælger afskrevet IT af høj kvalitet på samme vilkår som nyt. 
Du vinder på budgettet - og miljøet vinder på dit valg. Ganske enkelt!  



V I L  D U 
V I D E 

M E R E ?

SKOLER
Vi kalder dem pavilloner. Men ude i virkeligheden er de klasseværelser, 
kreative rum, kantine, personalerum, ekstra m2 og meget, meget mere. 
Pavillonerne er nemlig lige så fleksible, som behovene er vidt forskellige og 
kan tilpasses helt efter jeres ønsker. 

Cramo Adapteo har gennem 30 år hjulpet mange skoler med midler-
tidige løsninger i længere eller kortere perioder, f.eks. pga. brand- og 
vandskader, skimmelsvamp eller simpelthen behov for ekstra m2. Vores 
pavilloner er lyse med vinduer til begge sider og har indbygget og lydsvagt 
ventilationssystem, som gør lokalerne rare at være i. Og vores erfarne 
rådgivere sikrer, at planlægning og udførelse bliver uden bøvl og besvær. 
Vi kan desuden hjælpe jer med inventar, finjusteringer og arealet udenfor. 
Eneste udfordring er, at få børnene væk fra pavillonerne igen…

- børnene ikke vil væk fra

Kontakt Cramo Adapteo 

på +45 70 90 90 40, og lad os uddybe,  

hvordan vi kan løse jeres udfordring

eller besøg os på cramoadapteo.dk



Jeg var imponeret over Cramo Adapteo fra start til 
slut for deres effektive håndtering af vores udfordring. 
Skolens gamle lokaler skulle renoveres pga. store in-
deklimagener og en genhusning var uundgåelig. Med 
Cramo Adapteo oplevede vi et professionelt og hand-
lingsorienteret team, som ikke mindst var hurtige og 
præcise da pavillonerne skulle placeres. Vores nye 
midlertidige lokaler er rare at være i, de er pæne og 
lyse – og så er her højt til loftet. Børnene elsker dem.”

Karsten Rudbeck, Skoleleder,  
Sønder Otting skole, Haderslev

R O O M  
F O R  

G R E A T 
D A Y S

Cramo Adapteo
Vi skaber ekstra plads og løsninger til:

Institutioner  Skoler  Kontorer  Beboelse



AF KIM NIELSEN
FORMAND FOR IT-BRANCHEN OG ADM. DIREKTØR I CANON DANMARK 

klumme

 For tiden diskuteres mobiler 
i skolen ivrigt. Er de forstyrrende – 
eller et naturligt værktøj i skole-
dagen? 

Vi skal tage stilling til teknologi-
ens plads i skolens dagligdag. Men 
især skal vi tage stilling til, hvilke 
kompetencer børn har brug for som 
borgere i et digitalt 21. århundrede. 

Vores dagligdag og vores samfund 
bliver stadigt mere digitalt. Det giver 
udfordringer – men også fantastiske 
nye muligheder, som man som skole-
leder skal forholde sig til, hvis ens 
skole skal afspejle det omkringlig-
gende samfund. 

Det handler om forstyrrende mo-
biler, men også om digitale læremid-
ler, der kan understøtte undervisnin-
gen – og digital dannelse, der skal 
sikre, at børn kan navigere klogt i en 
mere digital verden. 

Sat på spidsen, om de blot skal 
være digitale forbrugere – eller om 
de skal være digitale skabere.

Man taler ofte om, at børnene i  
dag er født digitale og mestrer tekno-
logierne nærmest inden de lærer at 
gå.Det er da også rigtigt, at mange 
børn allerede som helt små kan na-
vigere rundt på en iPad, bruge kame-
raet på mobilen og finde videoer på 
YouTube. Det ved jeg i hvert fald fra 
mine egne børn. 

Så børnene er rigtigt dygtige bru-
gere af teknologien og de ældste af 

dem virker endda ofte som hjem-
mets superbruger, der må hjælpe 
mor og far med det sidste nye.

Men de fleste børn mangler stadig 
en grundlæggende forståelse for, 
hvad teknologien er, hvad man kan 
med den, og ikke mindst hvordan de 
selv kan skabe noget med den.

Det er en hjørnesten i forhold til  
at kunne være innovativ i en verden, 
hvor løsningerne på fremtidens ud-
fordringer bygger på et fundament  
af teknologi. 

For nyligt har undervisningsmini-
steren da også besluttet, at igang-
sætte en nyt forsøgsfag i Teknologi-
forståelse. Den beslutning bakker vi 
varmt op i IT-Branchen og vi håber, 
at faget i sit indhold ikke bare vil give 
forståelse, men sikre børn tilstræk-
keligt skabende kompetencer.

For i dag hænger innovation og 
kreativitet nærmest uløseligt sam-
men med teknologi.

Ønsker vi at ruste fremtidige gene-
rationer til at være medskabere af 
vores fælles fremtid, skal vi give dem 
tilstrækkelige digitale kompetencer.

Hvilke kompetencer og hvordan 
man underviser i det, er en masse 
skoler faktisk allerede i fuld gang 
med at prøve af. Skoler rundt om i 
Danmark, herunder alle skoler i 
Odense og mere end hver 3. skole i 
København, er lige nu i gang med at 
øge både lærernes og elevernes digi-

tale kompetencer med forløbet Co-
ding Class.

Som noget af det vigtigste arbejder 
børnene problemløsende og skal –  
i tæt samspil med erhvervsvirksom-
heder – skabe nye løsninger på de 
udfordringer, de møder i hverdagen, 
hvilket i høj grad handler om at 
koble teknologi, kreativitet og in-
novation sammen. 

Når så mange skoler allerede er i 
gang, så er det altså ikke bare for at 
ruste sig til det kommende fag i tek-
nologiforståelse. Det handler også 
om at sikre, at skolen har en mo-
derne profil, der fokuserer på den 
virkelighed, børnene allerede i dag 
lever i.

Mit håb er, at endnu flere klasser 
og skoler vil gå i gang og ikke vente 
på det nye fag. Vi har et ansvar for, 
at vi ikke taber flere årgange, men  
at også de børn, der lige nu er i ud-
skolingen, bliver rustet til det sam-
fund, der venter dem. 

DIGITALE FORBRUGERE – 
ELLER SKABERE?

VÆR MED 

3.700 elever og over 150 klasser  
er allerede i gang med de såkaldte 
Coding Class forløb for at udvikle 
elevernes digitale kreativitet og 
styrke lærernes komptencer. 

Se mere på www.codingclass.dk
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eTwinning er et europæisk netværk for skoler. Målgruppen er lærere, andre pæda-
gogiske medarbejdere, vejledere og skoleledere. Fokus er internetbaseret, fagligt 
samarbejde og styrket teknologiforståelse, pædagogisk it og digital dannelse.

Er din skole med?
Mere end 7.200 danske lærere og pædagoger fra 1.850 skoler og institutioner har 
til dato gennemført over 2.000 faglige projekter i eTwinning.
Det er gratis at deltage, og et netværk af lærerambassadører hjælper din skole 
godt på vej. Styrelsen for It og Læring i Undervisningsministeriet er dansk 
eTwinning-koordinator og National Support Service. 

Fire danske folkeskoler kom med i allerførste tildelingsrunde for det nye 

Skolerne kommer med efter ansøgning. Næste runde kører i februar-marts 2019.

eTwinning understøtter samarbejdsprojekter mellem lærere og pædagogisk personale fra 45 
europæiske lande og er en del af EU’s uddannelsesprogram Erasmus+.
Alle skoler og institutioner kan benytte eTwinning gratis og samarbejde om projektudvikling, 
kommunikation og udveksling – inden for alle fag, temaer og imellem institutioner fra enhver 
skoleform.
En sikker platform for lærere og pædagoger til samarbejdsprojekter. Det er på én gang et 
netværk af efterhånden 600.000 undervisere og en portal på alle EU-sprog, og kommunikati-
on kan fx også ske på skandinaviske sprog.

eTwinning 
– fællesskabet for skoler i Europa 

Læs mere på EMU’en: etwinning.dk

SCHOOL

Medfinansieret af Den 
Europæiske Unions program 
Erasmus+

Mød eTwinning-
skoleledere på 
årsmødet
Ledere fra to af de danske 
eTwinning-skoler fortæller på 
Skolelederforeningens stand 
på årsmødet 1.-2. november 
om, hvordan eTwinning gør 
en forskel på deres skoler.

Jesper Møller, skoleleder 
fra Parkskolen i Struer: 
”eTwinning-netværket er let 
at bruge og er en guldgrube 
til inspiration for spændende 
undervisning”

Betina Duedal, viceskole- 
leder fra Herskind Skole & 
Børnehus i Skanderborg 
kommune: 
”Samtlige lærere skal indgå i 
eTwinning-forløb i dette skole-
år, som en mere integreret del 
af undervisningen”

DANMARK

 2074
 PROJEKTER

 7245
 LÆRERE

 1866
 SKOLER

Skoler fra Region Syddanmark
Kilde: etwinning.net



 Aktive pensionister i foreningen 
inviterer også i år til et cafétræf og en lille 
workshop på årsmødet. Her kan du få flere 
oplysninger om dine vilkår og muligheder 
som pensionist i Skolelederforeningen.

Få orientering om, hvad foreningen kan 
gøre for dig, og hvor langt er foreningen i 
at få etableret en aktiv pensionistfraktion. 
Hør også om det fremtidige arbejde ved 
hovedbestyrelsen/sekretariatet, herunder 
om den seniorpolitik foreningen har.

Kom til workshop 
Overskriften for workshoppen er: ”Du har 
en masse kolleger, som du ikke kender – 
mød dem her”, og på programmet er  
temaer og drøftelser af følgende: 
 
• Pensionistfraktion - hvad er det,  

og hvad er formålet for den?
• Hvorfor en pensionistfraktion i  

Skolelederforeningen?
• Og hvad vil I gerne have/forventer  

I af en sådan?
• Hvordan imødekommes det og  

hvorfor? På landsplan og lokalt.
• Kollegial snak og diskussion henover 

bordene.

Det hele foregår som åbent hus i Lokale 7 
på årsmødet i Odense Congress Center tors-

dag 1. november fra kl. 15. Alle pensionister 
og kommende pensionister er velkomne!

Fra Skolelederforeningen deltager  
repræsentanter fra hovedstyrelsen og se-
kretariatet, og så er den landsdækkende 
arbejdsgruppe ’Aktive pensionister’, der 
startede op sidste år, selvfølgelig også til 
stede. 

Pensionist i foreningen 
I en tid, hvor mange skoleledere går på 
pension, har flere udtrykt ønske om en  
aktiv pensionistfraktion i Skolelederfor-
eningen. Så det fortsat er muligt at følge 
med i, hvad der rører sig på en arena, der 
har fyldt meget i hele ens arbejdsliv.

Lige nu er omkring 300 medlemmer af 
Skolelederforeningen pensionister. Tallet 
er stigende, og det er foreningens hold-
ning, at det skal være attraktivt og inspire-
rende at være pensionist i foreningen. 

Målet er, at pensionerede skoleledere 
fremstår som en tydelig medlemsgruppe 
med egne arrangementer, møder, udveks-
ling af viden og kompetencer mv. Desuden 
arbejdes der på, at det i højere grad bliver 
muligt at oprette formelle pensionistgrup-
per lokalt/regionalt med gode relationer til 
de lokale skolelederforeninger. 

Michael Diepeveen er redaktør

Pensionister  
og kommende 

pensionister  
i Skoleleder-
foreningen

 
Torsdag kl. 15:00 på 
årsmødet i Odense, 

Lokale 7

ER DU PENSIONIST ELLER TÆT PÅ? AKTIVE PENSIONISTER I  

FORENINGEN INVITERER TIL WORKSHOP. DET FOREGÅR OM 

TORSDAGEN PÅ ÅRSMØDET I ODENSE. MØD OP!

Af Michael Diepeveen • Illustration: Ritzau

PENSIONISTTRÆF
PÅ ÅRSMØDET
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AKTIVE  
PENSIONISTER

Medlemmer af arbejdsgrup-
pen og kontakt personer: 

 Claus Holck Pape 
Hedensted 
cogcpape@gmail.com 
tlf. 20585402 

 Birgitte Sonsby 
Odense  
birgittesonsby@gmail.com 
tlf. 20665246

 Ole Stavngaard 
Rudersdal 
ole.stavngaard@gmail.com 
50696729 

 Claus Heiredal 
Toftlund 
heiredal@gmail.com  
tlf. 30532621 

 Annie Nielsen 
Frederikshavn 
annie@nielsen.ws 
tlf. 21270544 

 Flemming Libner 
Skjern  
f.libner@gmail.com 
tlf. 40268602 

Læs mere i pjecen  
’Aktive pensionister’, der  
ligger på hjemmesiden

TABEL 1
STIGNING I PENSIONSGIVENDE LØN, STATEN, FRA DEC. 2017 TIL APRIL 2018 

Trin Pensionsgivende løn  
staten dec. 2017

Pensionsgivende løn  
staten april 2018

Stigning

46 421.875 426.653 4.778

47 441.247 446.245 4.998

48 470.883 476.216 5.333

49 503.721 509.426 5.705

50 556.373 562.675 6.302

51 633.052 640.222 7.170

52 695.066 702.939 7.873

Bemærk:
•  De pensionsgivende lønninger og ”førtidstillæget” stiger med samme procent som trinlønnen generelt 

(med baggrund i overenskomsten). De OK-midler der bruges til f.eks. grundlønstillæg påvirker ikke den 
pensionsgivende løn, hvilket vil sige, at dem får pensionister ikke ”gavn” af.

•  Pensionen udregnes som en procentdel af den pensionsgivende løn. Procentdelen er afhængig. af pen-
sionsalderen som max. kan være 37 år.

•  De statslige pensionsgivende lønninger som ligger til grund for beregningen af pensionen for tjeneste-
mænd i den lukkede gruppe er højere end de kommunale for de øverste trin.

•  Du er altid velkommen til at kontakte Skolelederforeningen i spørgsmål om pension. 

TABEL 2
STIGNING I PENSIONSGIVENDE LØN, KOMMUNEN, FRA DEC. 2017 TIL APRIL 2018.

Trin Pensionsgivende løn  
kommunen dec. 2017

Pensionsgivende løn  
kommunen april 2018

Stigning

46 429.253 434.689 5.436

47 436.894 442.427 5.533

48 456.976 462.764 5.788

49 487.644 493.820 6.176

50 521.686 528.293 6.607

51 576.240 583.538 7.298

52 655.689 663.993 8.304

Kære pensionist og øvrige, der interesserer sig  
for deres pensionsforhold.

Pensionister, der efter en overenskomstansæt-
telse har en arbejdsmarkedspension, har ikke et 
skattefradrag for deres fagforeningskontingent. 
Det har HK fundet så urimeligt, at de er gået til 
Højesteret med krav om fradragsret – men des-
værre uden succes, da dommen gik dem imod.

Årsagen er, at man som pensionist, der har været 
overenskomstansat, alene får pension relateret til 
opsparet pensionsbeløb og pensionen ikke regule-
res ved overenskomstforhandlinger.

Tjenestemandspensionen ER imidlertid en del  
af overenskomstsystemet, og tidligere tjeneste-
mænd får procentvise “lønstigninger” svarende  
til de erhvervsaktive tjenestemænd. Derfor er fag-
foreningskontingentet stadig fradragsberettiget.

Har man opnået fuld tjenestemandspension efter 
37 års ansættelse, vil man få 57% af lønnen efter-
overenskomsten. Har man en anden “pensionsal-
der” end 37 år, er procenten anderledes.

Det udmeldte overenskomstresultat gav 8,1% i 
lønstigning, og regnskabet ser ud som følger: 

• 5,60% i generelle lønstigninger
•  0,47% fra reguleringsordningen 

Dette giver i alt 6,07% til lønmodtagerne og  
tjenestemandspensionisterne.

Ud over dette er beregnet 0,53% til organisa-
tionspuljer og en restpulje på 1,5% i alt 8,1%.

De 6,07% udløses således: 01.04.18 (1,13%) - 
01.10.18 (0,50%) - 01.04.19 (1,32%) - 01.10.19 
(0,86%) - 01.04.20 (1,48%) - 01.10.20 (0%) - 
01.02.21 (0,78%) --- I alt de 6,07%.

Dine lønstigninger i kroner, kan du beregne  
ud fra tabel 1 og 2.

På vegne af pensionistfraktionen
Ole Stavngaard, Rudersdal

HVAD FIK PENSIONISTERNE UD AF OK’18
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Kursusledere
Konsulenter i Skolelederforeningen Søren 
Teglskov og Jannick S. Mortensen

Oplægsholdere
•  Skoleleder Jens Bernhardt og souschef  
 Susanne Bremer, Fredensborg Skole 
•  Skoleleder Martin Gredal, Skovlunde Skole
•  Formand for Skolelederforeningen  
 Claus Hjortdal

Målgruppen:
Ledere, der er begyndt i deres første lederjob  
inden for de sidste 12 måneder.

Tid: 
4.-6. marts 2019

Sted: 
Sinatur Hotel Frederiksdal
Frederiksdalsvej 360
2800 Kongens Lyngby

Sinatur Hotel Frederiksdal ligger naturskønt, 
smukt placeret ved Mølleåen, tæt på Furesø.

Pris: 
4.995 kr.

Bemærk, at sidste frist for tilmelding er den 18.  
januar 2019, hvorefter tilmelding er bindende.   

Tilmelding til kursus for nye skoleledere marts 
2019 sker på: www.skolelederforeningen.org

      KURSUS FOR
NYE LEDERE I  
FOLKESKOLEN

FAKTA

VELKOMMEN TIL KURSUS FOR NYE LEDERE DEN 4.-6. MARTS 2019
SINATUR HOTEL FREDERIKSDAL

ER DU NYUDNÆVNT LEDER? VIL DU GERNE HAVE 

EN KONCENTRERET INDFØRING I JOBBET OG 

SAMTIDIG MULIGHED FOR ET NYT NETVÆRK?  

SÅ ER DETTE KURSUS NOGET FOR DIG.

 Er du nyudnævnt leder? Vil du som ny leder i folke-
skolen gerne have en koncentreret indføring i jobbet og samti-
dig mulighed for et nyt netværk? Så er dette kursus noget for 
dig. 

Skolelederforeningen tilbyder nye medlemmer et 3-dages 
kursus med fokus både på basisviden om ledelse af folkeskoler 
og på mellemlederens særlige udfordringer. 

Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige deltager-
aktiviteter. En stor del af disse foregår i mindre grupper for at 
give mulighed for networking, idet vi ud over det ledelsesfaglige 
fokus lægger vægt på erfaringsudveksling og kollegial sparring. 

Vi kommer til at drøfte skolelederrollen indgående. Hvilke 
udfordringer møder man som ny i jobbet? Hvilke forventninger 
har folkeskolens mange interessenter til skoleledelsen? Hvad 
betyder f.eks. forandringsledelse og myndighedsrollen for mig 
som leder? Hvad er god skoleledelse? M.v.

Deltagernes egne erfaringer inddrages, når typiske cases sæt-
tes under lup, og skolelederforeningens konsulenter stiller de-
res viden og erfaring til rådighed, når deltagerne får lejlighed til 
at præsentere problemstillinger fra deres dagligdag.

Tre aktive skoleledere vil ligeledes dele deres viden og per-
sonlige erfaringer med deltagerne – og foreningens formand gi-
ver en aktuel orientering.

PS: Har du som skoleleder fået en ny lederkollega, så gør ven-
ligst opmærksom på kurset.

2019
kursus
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Det var et supergodt 
program og nogle  

meget lærerige dage. Tak  
for et rigtig godt kursus!
Deltager på kurset oktober 2017

PROGRAM
MANDAG DEN 4. MARTS 2019

09.30–10.00: Ankomst, morgenkaffe 

10.00 12.00:10 00–12 00: Velkomst, præsentation og indVelkomst præsentation og ind-
ledende refleksioner over leder-
rollen. V/ kursuslederne

12.00-13.00: Frokost 

13.00-13.45: Skoleledelse – rammer og vilkår 
I: Om specialundervisning, god 
orden, magtanvendelse og om 
lov om elevers undervisnings-
miljø. v/ konsulent Jannick S. 
Mortensen 

13.45-14.30: Walk and Talk. Parvise drøftel-
ser af en case. 

14.30-16.15: Skoleledelse – rammer og vilkår 
II: Om forvaltningslov og of-
fentlighedslov. Om afgørelser
og personalesager. Om ledel-
sesretten, tjenstlige sager og 
sanktioner. v/ konsulent Jan-
nick S. Mortensen

16.30-18.00: Ledelse-mellem-ledelse: Omm aat 
have lederkasketten på. Omm at 
arbejde i et ledelsesteam om og
teamledelse. Om dilemmmmaer og 
loyalitetskonflikter. OmOm ansvar 
og medansvar. v/ kkoonsulent Sø-
ren Teglskov 

19.00-20.30: Middag

20.30: Samling 

TIRSDAG DEN 5. MARTS 2019 

08.30-10.15: Aktuelle problemstms illininger fra 
dagligdagen. Prraktaktiskke øvelser
med reflekterende te team. v/ med reflekterendde te team v/
konsulent Jannickck S. Mortensen 

10.30-12.00: Skoleledelse i i praksis I: Om for-
andringslededelse. Om at skabe
ejerskab hohos medarbejderne. 
Om at leede på mål eller lede på
indhololdd. Om at træffe beslut-
ningger, der gør medarbejderne
godode til deres arbejde. v/ skole-
leleder Martin Gredal, Skovlunde 
Skole 

12.00-13.00:0: Frokost

13.00-13.3.445: Walk and talk – tid til reflek-
sion.

14.000-16.00: Skoleledelse i praksis II: Om at 
arbejde i en politisk styret orga-
nisation. Om økonomistyring. 
Om samarbejdet i ledelses-
teamet. Om mellemlederens 
særlige position … og meget 
mere. v/ skoleleder Jens Bern-
hardt og souschef Susanne Bre-
mer, Fredensborg Skole 

16.00-16.30:  Pause 

16.30-18.00: ”Søren og Monopolet”. Op-
lægsholderne og kursuslederne
danner et panel og reflekterer 
over dilemmaer, som kursus-
deltagerne præsenterer dem 
for. v/ konsulent Søren Teglskov

19.00: Middag 

ONSDAG DEN 6. MARTS 2019  

08.30-9.45: Selvledelse. Det er ingen kunst
at lede andre. Det er straks
værre at lede sig selv. v/ konværre at lede sig selv v/ kon-
sulent Søren Teglskov 

9.45-10.00: Pause

10.00-11.15: Bakspejlet. Opstilling af handle-
plan og plan for videndeling 
samt evaluering af kurset. v/
kursuslederne

11.15-12.30: Hvilke forventninger har du til
din fagforening. Aktuel oriente-
ring og dialog med formanden. 
v/ formand for Skolelederfor-
eningen, Claus Hjortdal 

12.30: Frokost, herefter afrejse 

SIKKER PÅ
EN PLADS?

TILMELD 
DIG NU!



 Rådgivningsgruppen for Fæl-
les Mål1 har udarbejdet fem ’Pejlemærker 
for Fælles Mål i folkeskolen’, der kan un-
derstøtte samarbejdet mellem skolens 
parter om Fælles Mål, nu med vejledende 
færdigheds- og vidensmål:

1. Fagprofessionelle skal have frihed til  
at kvalificere og træffe deres didaktiske 
valg.

2. Forbindelsen mellem folkeskolens for-
mål og Fælles Mål skal tydeliggøres. 

3. Mål skal ses i sammenhæng med andre 
didaktiske kategorier: indhold, undervis-
nings- og arbejdsformer og metoder, og 
ses i lyset af folkeskolens formålsparagraf.

4. Mål skal have forskellige former, ret-
ninger og tidshorisonter.

5. Den professionelle dømmekraft skal 
styrkes.

ØGET FRIHED 
PÅ VEJEN
TIL MÅLET

LÆRERNE HAR NU STØRRE FRIHED TIL SELV AT VÆLGE MÅL 

OG INDHOLD INDEN FOR FÆLLES MÅLS FÆRDIGHEDS-  

OG VIDENSOMRÅDER. I DEN SAMMENHÆNG ANBEFALER 

UNDERVISNINGSMINISTERIETS RÅDGIVNINGSGRUPPE EN 

UDVIKLING, HVOR LÆRERNES DIDAKTISKE VALG KVALIFICERES, 

OG FORBINDELSEN TIL FOLKESKOLENS FORMÅL STYRKES. 

HVORDAN KAN DET OMSÆTTES TIL PRAKSIS?

Af Bodil Nielsen  •  Illustration Otto Dickmeiss
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Alt sammen værd at pejle efter. Et cen-
tralt spørgsmål er imidlertid, hvad der 
hidtil har stået i vejen for en udvikling 
som den, rådgivningsgruppen anbefaler, 
og givet en oplevelse af ufrihed. Er det 
først og fremmest, at Fælles Måls færdig-
heds- og vidensmål var obligatoriske,  
eller er det også andre forhold?

Arbejdsgruppen for implementering  
af Fælles Mål på læringsplatforme, som 
har arbejdet parallelt med rådgivnings-
gruppen, peger på svagheder ved plat-
formenes design. Man kan desuden pege 
på lærernes beskårne forberedelsestid og 
beskeden støtte til lærerne i en periode 
med omstilling som noget, der også kan 
have stået i vejen for at gå i den retning, 
rådgivningsgruppen anbefaler. Hvis man 
ikke gør noget ved de forhold, risikerer 
man, at ufriheden flytter med. 

Omstilling og tid
I de seneste år har jeg afholdt en del kur-
ser på skoler i hele landet og været i dia-
log med lærere om mål for elevers læring. 
Sigtet har været at fremme en dialog 
blandt lærerne om, hvordan de generelt 
kan beskrive de mål, de har for elevernes 
læring, når de vælger et bestemt indhold 
og bestemte aktiviteter. Det har for en del 
lærere været en omstillingsproces ikke 
alene at vide med sig selv, hvad de sigtede 
mod, at eleverne skulle lære, men også  
at sætte ord på målene. 

Det har også været en omstillingspro-
ces at skulle forholde sig til nye Fælles 
Mål. De foregående Fælles Mål var gan-
ske vist også obligatoriske, men blev af 
mange betragtet som vejledende. Det var 
derfor uvant for mange at skulle fortolke 
nye Fælles Mål og planlægge og evaluere 

med dem som udgangspunkt, og den pæ-
dagogiske leder og PLC-vejlederne havde 
ofte kun beskeden tid afsat til at støtte 
team i at skaffe sig overblik over det nye 
og drøfte fortolkninger. 

Samtidig er der en del fag, hvor væ-
sentlige dele af kompetenceområderne 
er nye i forhold til det, der var udbredt 
praksis i årene før 2015, og mange lærere 
skulle derfor i gang med at undervise i 
områder, de ikke hidtil havde undervist  
i, uden at der var tilbud om efteruddan-
nelse. 

Omstillingen var sammenfaldende 
med, at lov 409 om lærernes arbejdstid 
skabte generel utilfredshed. Det var i sig 
selv ikke fremmende for en omstilling, 
men særlig problematisk var det, at om-
stillingen til nye Fælles Mål var sammen-
faldende med, at lærerne fik markant 
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mindre forberedelsestid. Det kan have 
bidraget til en følelse af ufrihed. 

Læringsplatforme
Det var mit indtryk, at der i forbindelse 
med indførelsen af nye Fælles Mål på 
mange skoler var sat gang i fagprofessio-
nelle drøftelser. Men da læringsplatfor-
mene skulle indføres, kom meget til at 
handle om, hvordan de skulle bruges 
teknisk, og det var medvirkende til, at 
mange fagprofessionelle drøftelser hav-
nede i en grøft. 

Nu peger ministeriets ’Arbejdsgruppe 
for implementering af Fælles Mål på læ-
ringsplatforme’ på, at den hurtige ud-
bredelse af læringsplatforme har med-
ført et snævert og detailorienteret fokus 
på anvendelsen af færdigheds- og vi-
densmål. De anbefaler, at læringsplat-
formene redesignes. 

En sådan udvikling kan kun hilses vel-
kommen. Færdigheds- og vidensområ-
der skal altid ses i sammenhæng med 
kompetencemålene, og elevplaner skal 
sammenfatte elevers udvikling i forhold 
til fagets store linjer som beskrevet i 
kompetencemålene. Skoleledelsen kan 
komme med forslag og indgå i drøftelser 
af konkrete eksempler på, hvordan man 
kan sammenfatte elevers udvikling i et 
fag udformning – og indgå i drøftelser 
af, nuværende og kommende lærings-
platformes egnethed til at understøtte 
dette. 

De store linjer
Sådan kan det forhåbentlig blive frem-
over. Det bliver spændende at følge ud-
viklingen af nye udgaver af platformene. 
Meningen med gældende Fælles Mål har 
jo aldrig været, at hvert af færdigheds- 
og vidensområderne skulle ses isoleret, 
tværtimod. Meningen er, at eleverne 
skal tilegne sig kompetencer, altså at de 
skal blive gode til at bruge færdigheder 
og viden i samspil, netop ikke isoleret. 

Det er godt, at der nu med ændringer af 
brugen af platforme kan komme fokus 
på samspillet. 

Med udvalgets arbejde er der lagt op 
til, at den fagprofessionelle drøftelse 
også skal omfatte, hvordan undervisnin-
gen kan ”knytte sig til værdierne i folke-
skolens formålsparagraf”. Det har un-
dervisningen vel hele tiden skullet, men 
de drøftelser har været skubbet i bag-
grunden. Det vil være en meningsfuld 
udvikling, hvis der kommer større fokus 
på både kompetencemål og formål. Blot 
forudsætter det, at skolerne afsætter tid 
til, at teamene kan drøfte, hvordan det 
kan udmøntes i praksis, og at skolernes 
pædagogiske ledere og plc-vejledere får 
mulighed for at understøtte det. Ellers 
bliver det svært, rigtig svært. 

Tag vare på ordene og  
deres betydning
Med nye vinde bliver begreber, som før 
blev forbundet med noget positivt, dre-
jet til at være udtryk for det, man skal 
bevæge sig væk fra. Det gælder et be-
greb som ’læringsmålstyret undervis-
ning’, der på det seneste ofte bliver 
brugt i en snæver og negativ betydning 
om det, som alle vel mener er dårlig 
praksis: Brug af læringsplatforme på en 
indskrænkende måde, snævert fokus på 
delmål uden blik for helheder og evalu-
eringer begrænset til det kvantitative.

Det er en praksis, der er kørt af spo-
ret, ingen tvivl om det, men undervis-
ning styret af mål for, hvad eleverne skal 
sigte mod at lære, er ikke pr. definition 
sådan. Det gode, der i nogle år var knyt-
tet til brugen af begrebet ’læringsmål’, 
var, at opmærksomheden blev rettet 
mod eleverne og deres læreprocesser, 
og det var vel ikke så galt. 

Nu er nye udtryk kommet til med pej-
lemærkerne. De udtryk skal man tage 
vare på, så de ikke umærkeligt får enten 
en uklar eller en snæver betydning. Det 

kan blandt andet være en del af PLC-vej-
ledernes og den pædagogiske leders op-
gave at bidrage til de nuancerede betyd-
ningers bevarelse. 

Små skridt mod store mål
Rådgivningsgruppen understreger, at fag-
lige mål stadig er centrale. Det er godt, 
for det har betydning for eleverne, at de 
ved, hvad de skal sigte mod at lære. De 
bliver evalueret i elevplaner, ved test og 
ved afsluttende prøver, og så er det rime-
ligt, at de skal vide noget om, hvad de bli-
ver evalueret ud fra. 

De kan helt sikkert lære mere i skolen 
end det, der er formuleret mål for, og 
det er også godt, men blandt andet for 
elever fra hjem, hvor forældrene har 
ringe mulighed for at støtte, er det vig-
tigt, at de mål, de bliver evalueret i for-
hold til, er tydelige. 

Når eleverne skal bevæge sig i retning 
mod kompetencemål, fagets formål og 
folkeskolens formålsparagraf, kan de 
ikke gøre det med syvmileskridt. Det  
bliver nødt til at blive delt op i mindre 
skridt og dermed i mindre omfattende 
mål for de forskellige undervisningsfor-
løb. Det centrale er, at delmålene hele  
tiden skal forbindes med helheder og 
det lange sigt, når lærere drøfter under-
visning med hinanden, og når lærere ta-
ler med elever om det, de arbejder med, 
og om deres fremskridt. 

Det skal vejledning af team fremme, 
og det må nye udgaver af læringsplat-
forme ikke hæmme.

Læseplaner, vejledninger  
og evalueringer
Rådgivningsgruppen udtrykker i sin rap-
port afstandtagen til ”en undervisning, 
der bygger på en antagelse om, at elever 
lærer, hvad der forventes af dem, alene 
ved at løse opgaver i et læremiddel”. 

Den form for læremiddelstyret under-
visning er under alle omstændigheder 
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uhensigtsmæssig, og den anderledes 
form for undervisning ud fra didaktiske 
samtaler på baggrund af pædagogisk 
dømmekraft, som pejlemærkerne beskri-
ver, er selvsagt meget bedre, men man 
undgår ikke det ene og opnår det andet 
alene ved at gøre færdigheds- og videns-
målene vejledende. 

I løbet af dette skoleår udarbejder Un-
dervisningsministeriet nye læseplaner og 
vejledninger. Det bliver sikkert bedre vej-
ledninger end de eksempler, som ved 
Fælles Måls indførelse blev lagt på emu.
dk. Eksemplerne var talrige, men isole-
rede og dermed understøttede de ikke, 
at det centrale i tilegnelsen af kompeten-
cer er, at man skal blive god til at bruge 
færdigheder og viden i samspil. 

Nu kommer der nye vejledninger, der 
skal bygges anderledes op, men det er 
væsentligt at holde fast i, at det ikke er 
gjort med det. Skoleledelser skal indgå i 
drøftelser med lærergrupper om, hvor-
dan eksempler fra de nye læseplaner  
og vejledninger kan forstås, og hvordan 
de kan omsættes til praksis. Kommende 
læseplaner kan i lighed med de nu vej-
ledende færdigheds- og vidensmål også 
have formuleringer, som nogle lærere 
kan opfatte som snærende eller uklare.

Ledelserne kan vise, hvilke muligheder 
der alligevel er inden for det, der er bin-
dende, og være med til at afklare, hvor-
dan uklare formuleringer skal forstås. 
Desuden skal der afsættes tid til, at team 
arbejder videre med læseplaner og vej-
ledninger og ressourcer til, at de kan få 
støtte af PLC-vejlederne. 

Rammer og frihedsgrader
At færdigheds- og vidensmålene er blevet 
vejledende er et fremskridt – med tanke 
på, at de for nogle, når de var obligatori-
ske, stod i vejen for, at man kunne under-
vise med sigte på kompetencemål og  
formål. Nogle fremhæver, at det giver  
lærerne større frihed. Det giver anledning 
til at stille skarpt på, hvad det er frihed til. 

Noget er obligatorisk. Lærerne skal 
som hidtil – eller måske rettere: tydeli-
gere end hidtil – sigte mod folkeskolens 
formål, fagenes formål og kompetence-
målene. Færdigheds- og vidensområ-
derne er stadig obligatoriske, der vil  
stadig være læseplaner, nationale test  
og 9.-klasseprøver. 

Men lærerne har nu frihed til selv at 
vælge, hvad der skal undervises i inden 
for færdigheds- og vidensområderne, så 
der navigeres efter folkeskolens formål, 

fagformål og kompetencemål. Det er  
det, den professionelle dømmekraft skal 
kunne klare. Det er absolut værd at pejle 
efter, men skoleledelser må ikke under-
kende behovet for at støtte udviklingen. 
Ledelser og PLC-vejledere kan vise, hvad 
der kan være mål og indhold i eksempler 
på færdigheds- og vidensområder, hvor-
dan det kan hænge sammen med  kom-
petencemål, og hvor man kan se en klar 
forbindelse til folkeskolens formål. 

Skoleledelserne og PLC-vejlederne skal  
i det hele taget være bølgebrydere for 
både modebølger og modbølger. Samtidig 
skal lærerne have mulighed for efterud-
dannelse både på de faglige områder, som 
er nye i forhold til mange læreres praksis 
før 2015, og på almendidaktiske områder, 
som kan støtte udviklingen og udfoldelsen 
af professionel dømmekraft. 

Bodil Nielsen er Ph.d. i uddannelsesforskning, forfatter og  

arbejder bl.a. med oplæg for vejledere og efteruddannelse  

af lærere med fokus på mål i praksis. Hun kan kontaktes  

på bodilnsti@gmail.com eller tlf. 20337708

NOTE 

1. Rådgivningsgruppen, der har været nedsat af undervisnings-

ministeren, afgav i juni 2018 sine anbefalinger til ministeren 

og Undervisningsministeriet.
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Forfatteren har fået mulighed for skrive under pseudonym  
for at kunne udtrykke sig friere om situationer og oplevelser.

OM
HVERDAGSLEDELSE

FROKOSTEN
Hver onsdag samles vi til informationsmøde, når undervisningen er slut. 
Her mødes alle lærere og ledere til korte informationer - mest fra ledelsen, 
men alle har mulighed for at komme til orde. 

Efter jeg havde givet nogle informationer, rakte tillidsmanden hånden op. Han fik  
ordet og lagde ansigtet i beklagelige folder: “Hvorfor værner ledelsen ikke om de tradi-
tioner, vi har her på skolen? Hvorfor værdsætter ledelsen ikke personalets fællesskab?”

Jeg var desorienteret og kunne ikke komme i tanke om, hvad tillidsmanden henviste 
til. Gudskelov uddybede han:

“Ledelsen plejer at stå for Strandskolefrokosten første fredag i denne måned. Den 
tradition har vi haft de sidste 25 år, men i år har ledelsen åbenbart valgt at nedpriori-
tere denne begivenhed – selv om den har været med til at styrke fællesskabet gennem 
alle årene”.

Pludselig faldt 10-øren hos mig. Tillidsmanden havde ret. Vi havde i ledelsen glemt  
at arrangere den traditionelle Strandskolefrokost.

Jeg beklagede meget og sagde, at det var en fejl, som vi ville rette op på i det kom-
mende skoleår. Det så ikke umiddelbart ud til at tilfredsstille tillidsmanden, som lig-
nede en, der lugtede blod, men jeg rundede mødet af, og han ikke fik ordet igen.

 “Øv”, sagde jeg, da jeg var kommet ind på kontoret og sad sammen med viceren. 
“Hvorfor glemte vi også den frokost? Det hele er gået så stærkt det sidste stykke tid”.

Viceren kiggede på mig: “Ja, øv. Men hvor er tillidsmandens eller de andre læreres 
ansvar i dette her? Jeg er med på, at vi har lavet en fejl. Men som medarbejder har  
man da også ansvar for at værne om traditionerne. Det havde været rart med en lille 
reminder”. 

Jeg kiggede på viceren. Han havde en pointe, men jeg kunne ikke helt gennemskue, 
hvad jeg skulle stille op med den.  

  “Hvad så nu? Skal jeg skrive på intra og bede dem om at tage mere ansvar eller bare 
lade det passere?” Svaret var: “Tal med ham næste gang, han kommer ind. Det andet 
skaber mere splid. Sig til ham, at vi er fælles om denne her skole”. 

Jeg gik ind til mig selv, og på vejen derind så jeg tillidsmanden i forkontoret; ”Kom-
mer du lige ind til mig, inden du går hjem?” spurgte jeg ham. 
 

Jens Blom 
Skoleleder på Strandskolen

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

Har du opdateret dine data i medlemssyste-
met? Det kan betale sig, for efterhånden sen-
der foreningen stort set al information direkte 
til medlemmerne på basis af disse oplysninger.

Skolelederforeningen vil centralt og lokalt gerne 
have mulighed for en tæt, personlig kontakt til 
medlemmerne, så vi hurtigt og sikkert kan mål-
rette information til særlige grupper og udar-
bejde statistikker om medlemskategorier etc.

Så gå ind på hjemmesiden under ”Min side” 
øverst til højre og brug tre minutter på at sikre, 
at dine oplysninger svarer til virkeligheden. TAK!

Med ’Min Side’ kan du som medlem opdatere 
oplysninger om e-mail, nyt job, adresseæn-
dring med mere. Du får adgang via dette link

SÅDAN GØR DU:
• Du får adgang til medlemssystemet med  

dit cpr.nr., OBS: uden bindestreg
• Første gang: Du bedes logge på med  

dit cpr.nr. samt adgangskoden XHM64K
• Ved første login bliver du bedt om at  

ændre adgangskoden
• Har du været inde før: Brug cpr. nr.  

og din selvvalgte adgangskode

Såfremt du vil vide mere, så kontakt 
skolelederne@skolelederne.org

Efter 4 år med uddeling af ca. 600 mio. 
kr. fra A P Møller Fondens milliarddonation 
til den danske folkeskole, har fonden gjort 
status over indsatserne.

Der er foreløbigt støttet 153 projekter med 
mange måder at øge læringen og organ-
iseringen i skolerne på, som igen kaster 
mange resultater af sig. Og lige på ledel-
sesområdet konkluderes det, at.

• Den ledelsesmæssige indsats er afgø-
rende for, at lærerne og eleverne har 
fået udbytte af de støttede projekter.

• Skal undervisningen styrkes, så kræver 
det mere tid til ledelse – ikke mindst 
pædagogisk ledelse, end tilfældet er  
på mange skoler nu.

• Der skal derfor være tid til den altaf-
gørende rolle, det er at forstå, lede og 
coache lærerne og det øvrige personale.

Der skal altså bedre – og mere – ledelse  
til i folkeskolen, er A P Møllers fondens  
krystalklare anbefaling.

Læs om de støttede projekter på  
www.apmollerfonde.dk > folkeskolen

Quickfix
61 skoler ud af 104 skoler vil få i alt 81,7 mio 
kr. som den første af tre udbetalinger fra re-
geringens treårige skolepulje, hvor skolerne 
hvert af de tre år skal reducere andelen af  
elever, der får under karakteren 4 i dansk  
og matematik, med fem procentpoint.

43 skoler får således ikke penge i denne om-
gang. Og Skolelederforeningen er stadig ikke 
begejstret for tanken om at løfte fagligheden 
hjælp af et økonomisk incitament:

”Det er godt gået på de skoler, der har løftet 
eleverne fagligt. Men hvilke muligheder har 
de for at fastholde resultaterne, når pengene 
ikke er der mere? Vi mener det er bedre at 
bruge pengene på langsigtede og pædagogi-
ske løsninger’, siger Skolelederforeningens 
næstformand Dorte Andreas.

Hun har i stort set samtlige medier peget på, 
at et så ensidigt fokus på karakterer fremfor 
mere detaljeret at se på, hvad der skal til for 
at løfte eleverne – parret med modellen med 
at uddele præmier på bagkant – ikke nødven-
digvis skaber god pædagogisk udvikling. 

Det springende punkt nu bliver, om det frem-
over vil være realistisk for skolerne at videre-
føre de resultater, de har skabt.

Skolelederforeningen har fokus på, at der er 
flere udfordring for skolerne, idet der er varia-
tion fra årgang til årgang i forhold til elevernes 
resultater, ligesom det kan være et spørgs mål 
om få elevers faglige karakterer, om en skole 
får andel i millionbonussen eller ej.

MØLLERS

TRAN

Foreningen indgår nu som 
partner i indsatsen ’Røgfri 
Fremtid’, som Kræftens Be-
kæmpelse og Tryg Fonden 
har indledt for særligt at 
nedbringe antallet af unge 
rygere. 

Tobaksrygning er den største 
dræber, vi kender. Målet er 
derfor, at ingen børn og unge 

ryger i 2030, og det kræ -
ver en ekstra indsats. Ikke 
mindst fordi rygere – især 
blandt unge – er i stigning, 
og at DK ligger højere end 
andre nordiske lande. 

Derfor arbejder ’Røgfri 
Fremtid’ på at få politisk  
opbakning til at bremse ryg-
ning og med konkrete initia-

tiver med samme formål. 
Her spiller skolen en vigtig 
rolle i det forebyggende ar-
bejde, da der er evidens for, 
at rygning opstår i og om-
kring skolen. 

Skolelederforeningen støtter 
op om indsatsen sammen 
med pt. 82 andre institutio-
ner og organisationer. 

Røgfri fremtid
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 Hver 6. elev i folkeskolens af-
gangsklasser har ikke en ungdomsuddan-
nelse, når de fylder 25 år. Selvom største-
delen af de unge kommer i gang med en 
uddannelse, så falder alt for mange fra. 
Faktisk har 80 procent af en ungdomsår-
gang afbrudt mindst et uddannelsesfor-
løb. For at sikre bedre vejledning af den 
store gruppe af unge, som vurderes ueg-
net til at kunne gennemføre en ungdoms-
uddannelse, blev der med satspuljeafta-
len fra 2015 bevilget 28 millioner kroner 
til projektet ’Brug for alle unge’.

Konkret har det bl.a. udmøntet sig i 
samarbejder med 24 UU-centre, der geo-
grafisk er placeret i områder med særligt 
mange ikke-uddannelsesparate unge i 
blandt andet Randers, den københavnske 
vestegn, Bornholm og Herning. Her har 
skoler, UU-vejledere, PPR og ofte også 
klub- og fritidstilbud og kommunale for-
valtninger udviklet lokale initiativer og 
forløb, som er baseret på tværfaglighed, 
fast struktur og tæt forældresamarbejde. 

Selvom slutevalueringerne i skrivende 
stund endnu ikke er færdige, tyder meget 
på, at indsatsen virker – også selvom 
mange tiltag blot er justeringer og ofte for-

TVÆRFAGLIG  
INDSATS GIVER 
MINDRE FRAVÆR

SATSPULJEPROJEKTET ’BRUG FOR ALLE UNGE’ HAR SUCCES MED AT MINDSKE FRAVÆR OG GØRE 

IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER KLAR TIL UDDANNELSE. SKOLELEDERNE HAR CENTRAL 

ROLLE MED AT SIKRE OG KOORDINERE INDSATSEN, DER FOREGÅR I LOKALE PROJEKTER.

Af Malene Mølgaard • Foto Ritzau

maliseringer og systematiseringer af meto-
der, som findes på ad hoc basis på mange 
skoler eller i kommunerne i forvejen. 

Fravær på timebasis
En af de skoler, der selv meldte sig til 
projektet for at forebygge fravær, fordi 
uddannelsesparathed blandt andet kræ-
ver stabilt fremmøde, er Paradisbakke-
skolen i Nexø på Bornholm. Her resulte-
rede udviklingsarbejdet i en ny måde at 
registrere fravær på i det eksisterende 
Tabulex-system fordelt ned på de enkelte 
lektioner. Hvis en elev ikke dukker op til 
time, sender systemet automatisk en sms 
til forældrene. Og systemet giver overblik 
over, om der er en tendens i fraværet, 
fortæller Annika Bayskov, der er leder  
af udskolingen på Paradisbakkeskolen.

”Det, vi har gjort, er ikke stor viden-
skab og egentlig meget banalt. Vi har blot 
prøvet at systematisere en tilgang til sko-
lefravær,” siger hun om indsatsen med 
titlen ’Come Back,’ som også indbefatter 
et overleveringsskema, så information 
ikke går tabt, når en elev skifter skole og 
en app med en plan for håndtering af be-
kymrende fravær.

brobygning III

LÆS MERE
Find inspirationshæfter, 
film og vejledninger på 
www.bfau.dk 
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Systemet blev indført sidste år med fo-
kus på 7. klasses elever med højt fravær, 
og derfor er det endnu for tidligt at måle 
på uddannelsesparatheden. Men målet 
er at sætte forebyggende ind og søge år-
sager til elevernes fravær og mistrivsel, 
så eventuelle problemer i de unges liv 
håndteres, inden de rodfæster sig, og de 
foreløbige erfaringer er positive.

Systematiseringen af indsatsen betyder 
også faste møder mellem udskolingslede-
ren, UU-vejlederne og andre ressource-
personer. I det tværfaglige arbejde er 
skolelederens rolle central.

”Vi har valgt at have meget fokus på le-
derrollen, fordi det er lederen, der gen-
nemgår fraværslister i systemet og følger 
fraværet tæt,” forklarer udskolingsleder 
Annika Bayskov.

”Som leder kan man være med til at 
sikre tæt kontakt til hjemmet. Det er vig-
tigt, at forældre møder ledelsen, når der 
er noget alvorligt, og fravær er jo alvor-
ligt,” siger hun.

Tæt samarbejde på tværs
I Randers var 4 ud af 10 elever på 8. år-
gang ikke-uddannelsesparate, da Vester-

af en ungdomsårgang 
har afbrudt mindst et 
uddannelsesforløb.

80%
FAKTA

Brug for alle unge (BFAU) er 
en del af Undervisningsmini-
steriet, Styrelsen for Under-
visning og Kvalitet og arbej-
der med indsatser, der støtter 
ikke-uddannelsesparate unge 
i at påbegynde og gennem-
føre en ungdomsuddannelse.

Med satspuljeaftalen fra 2015 
til 2018 blev der bevilget 28 
mio. kr. til BFAU øremærket 
vejledningen for ikke-uddan-
nelsesparate unge. 

Projektet involverer 24 UU-
centre, som arbejder med 
henholdsvis lokale udvik-
lingsinitiativer og med at af-
prøve udvalgte metoder og 
koncepter i vejledning af ikke-
uddannelsesparate unge.

vangsskolen sprang med på projekt ’Brug 
for alle unge’ for tre år siden. 

”Vi lå over landsgennemsnittet, og der-
for var vi nødt til at gøre noget,” siger vi-
ceskoleleder Annika Østergaard, der har 
været med til at udvikle en struktur med 
tværfaglige møder, hvor skoleleder, UU-
vejleder, lærere og skolepsykolog taler 
om elever med udfordringer og sætter 
handlinger i gang.

Indsatsen har to ben med et ’Klar til for-
andring’-forløb om selvværd og sociale 
kompetencer og et turboforløb, som skal 
løfte fagligheden i dansk og matematik. 

”Med ’Klar til forandring’ tog vi fat i de 
stille piger og de kompetencer, de mang-
lede. På det sidste hold før sommerferien 
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med både stille piger og drenge, var der  
12 elever, og 11 af dem er blevet uddannel-
sesparate. Det var de ikke blevet uden,” 
vurderer Annika Østergaard om indsat-
sen, der blandt andet bygger på højtlæs-
ning i de mindre klasser og teatersport 
med råbeøvelser.

Som skoleleder er det hendes opgave 
at indkalde til forældremøde, når hol-
dene er udvalgt.

”Det er vigtigt at få forældrene på ba-
nen, og når jeg indkalder, så kommer de. 
Det signalerer, at det er vigtigt, og deres 
børn har fået en chance for at komme ud 
af den ’stille skal’ med sociale udfordrin-
ger eller lavt selvværd,” forklarer hun  
og påpeger, at hendes engagement som 
skoleleder er et centralt kriterium for 
indsatsens succes.

”Min rolle er at samle tropperne, sidde 
for bordenden til møderne, være inde 
over, hvilke elever, der bliver udvalgt, 
indkalde til skole-hjem-samtalerne til 
sidst i forløbet og sikre, at vi ikke afleve-
rer en bold, uden at nogen griber den,  
siger hun overbevist.

”Vi har fundet et koncept, der virker, 
så vi har slet ikke råd til at lade være.  
Det er helt vildt, så meget det rykker,” 
konstaterer Annika Østergaard.

Hun håber, at skolen kan fortsætte det 
tætte samarbejde med UU-vejlederne  
på sigt, når ministeriets midler hører op.

”Men uanset, så fortsætter vi på Ve-
stervangsskolen med ’Klar til forandring’-
holdene, for det virker,” fastslår hun.

Ledelsens afgørende rolle
Rigtig mange af de lokale projekter er ret 
simple – og økonomien, vi kommer med 
fra ministeriet, er relativt lille, fortæller 

Rasmus Forsberg Nielsen, der er pædago-
gisk konsulent hos ’Brug for alle unge’ i 
UVM. Han og fire konsulentkolleger har 
hjulpet de lokale indsatser i gang rundt 
om i landet med rådgivning og opstartsbe-
løb i 100.000 kroners klassen. Deres erfa-
ring er, at det, der gør den store forskel, 
er ledelsesniveauet, indsatsen er forank-
ret på, og at vejledningen sættes i system, 
så risikoelever spottes tidligt.

”Skolelederne er fuldstændig afgø-
rende i det her – ellers sker der ikke no-
get. Det er helt afgørende, at lederne 
støtter op om, at vejlederne også skal 
være en del af undervisningen og giver 
grønt lys til at bruge tid på vejledning,” 
siger Rasmus Forsberg Nielsen.

I Herning har kommunen taget det så  
alvorligt, at lederne er med i projektet helt 
oppe på forvaltningschef-niveau og med 
’Herning-modellen har indført månedlige 
såkaldte ressourcecentermøder (RCM)  
ud på alle skoler med deltagelse af sags-
behandler, skolepsykolog, sundhedsplejer-
ske, UU-vejleder, AKT-lærer med skole-
lederen for bordenden og ansvarlig for 
bringe elever med udfordringer ind til det 
tværfaglige samarbejde. Resultatet er hur-
tigere og mindre indgribende indsatser. 

UU-Nord, der dækker Gentofte, Glad-
saxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk, er i gang 
med at indføre et lignende system kaldet 
’Tidlig Indsats Tværsektorielt’ (TIT) på 
kommunernes omkring 50 skoler for at 
spotte ikke-uddannelsesparate unge tidli-
gere. Her består den formaliserede struk-

tur af et netværk af specialister med fast 
mødefrekvens i løbet af skoleåret. 

”Det foregår allerede på mange skoler, 
at fageksperter mødes, bare ikke i så struk-
tureret omfang. Derfor koster det ikke 
flere ressourcer, og samtidig får vi fat i de 
unge mennesker tidligere, end hvis vi først 
reagerer på en uddannelsesparathedsvur-
dering i 8. klasse, vurderer Steen Hansen, 
centerchef i UU-Nord, der har taget initiati-
vet til det formaliserede samarbejde.

Næstformand i Skolelederforeningen 
Dorte Andreas har siddet med i en følge-
gruppe i ministeriet og er begejstret for 
de lokalt forankrede ’Brug for alle unge’ 
indsatser i hele landet.

”Ideerne er kommet nedefra i sam-
arbejde mellem UU-vejledningerne og 
skolerne og er lokalt tilpasset, og det har 
været kendetegnende, at man har turdet 
eksperimentere,” siger Dorte Andreas, 
som især har hæftet sig ved de mange 
samarbejder på tværs af fagligheder og 
forvaltninger, der er lykkes med at få 
flere unge godt på vej.

”Og så handler det om, hvordan man 
har mødt og involveret de unge. Det, sy-
nes jeg, er rigtig interessant,” siger næst-
formanden, som ser frem til, at erfarin-
gerne bliver delt og kommer ud at leve.

Det sker i første omgang, når Brug for 
alle unge holder afslutningskonference 
21. november med workshops og fore-
drag om erfaringerne. 

Malene Mølgaard er freelancejournalist

Ideerne er kommet nedefra i samarbejde 
mellem UU-vejledningerne og skolerne 

og er lokalt tilpasset, og det har været kende-
tegnende, at man har turdet eksperimentere.
Dorte Andreas, næstformand, Skolelederforeningen

brobygning III
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ELEFANTEN
I RUMMET

Hvordan får vi mere  
lighed i uddannelse?

Agi Csonka
Informations Forlag 

80 sider, 50 kr. 

 Som arbejder/ind-
vandrer-barn af ungarske 
flygtninge tager forfatteren 
den lange vej over skole, gym-
nasie, universitet og ender 
som direktør bl.a. inden for 
uddannelsesområdet. Agi 
Csonka er mønsterbryder, og 
denne velskrevne, lille bog  
giver ikke kun et analytisk og 
statistisk indblik i, hvordan  
vi lykkes og ikke lykkes med 
at sikre fri og lige uddannelse 
for ALLE – den er også base-
ret på hendes personlige  
erfaringer.

Social indignation er driv-
kraft for ambition og succes. 
Kærlighed og sympati spiller 
ind. Og at have et såkaldt godt 
hoved. Og så ikke mindst det 
miljø, man formes af, har be-
tydning. Som det nævnes i 
bogen, er ’det klogeste’, man 
kan gøre, hvis man vil frem i 
verden, at blive født på rette 
sted på rette tidspunkt. Det er 
forfatteren, og Danmark er et 
godt sted at havne, for vores 
sociale mobilitet er høj, ja 
blandt de højeste i verden. 
Men omvendt er intet jo  
perfekt …

Hvor hele det politiske 
spektrum mener, at alle skal 
have muligheden for at rykke 
sig, er der forskelle på hold-
ningen til, hvor meget syste-
met skal gå ind. Forfatteren 
støtter tanken om at skærpe 
den uddannende og dan-
nende indsats i skoler, børne-
haver og vuggestuer. En tidlig 
og noget mere målrettet pæ-
dagogisk stimulering har ef-
fekt, og derfor er det vigtigt at 
stille krav til organiseringen 
og professionaliseringen af 
indsatsen. Som det fx sker 
med skolereformen. 

Alligevel skrider 20 % i svin-
get, og manglende social op-
stigen kan ikke altid forklares 

ved, at man er født på sam-
fundets bund. Dysfunktio-
nelle familier, psykisk sygdom, 
misbrug mv. marginaliserer. 
Og opskriften, at flere bare 
skal tage mere uddannelse,  
er ikke kun god. Uddannelses-
snobberiet presser unge ud, 
som nu i endnu mindre grad 
kan følge med. Samtidig får  
vi flaskehalse og prekariater  
i den anden ende.  

Det glade og tilfredse liv, 
man kan have som fx SOSU-
assistent og faglært arbejder, 
peger Csonka på, er jo glim-
rende – hvis det ikke var for 
den indirekte stigmatisering, 
der finder sted i opfattelser af 
æstetik, omgangsformer, ide-
aler etc. Vi må derfor i de pro-
fessionelle læringsmiljøer i 
dagtilbud, skoler og fritidstil-
bud åbne os for andre typer 
verdensopfattelser og læring 
på nye måder. Gennem fx 
åben skole og understøttende 
undervisning.

Erindringerne fra forfatte-
rens barn- og ungdom står 
stærkt. Vi møder en observe-
rende, refleksiv person, der 
undrer sig. Ikke så meget over 
at være bagud på point mate-
rielt og økonomisk, men over 
alt det uudsagte og svært  
efterlignelige, der omgiver 

hende. De sociale og kultu-
relle koder, man skal kunne 
knække for at flytte sig i hie-
rarkiet. De er ’elefanten i 
rummet’, som altid er der for 
de ’sociale opkomlinge; så-
danne nogle som mig’, som 
hun skriver. 

Stræber man efter lighed i 
uddannelse, er læringsmiljøet  
i hjemmet afgørende for bar-
nets succes. Skal man forcere 
de barrierer, der er for social 
ulighed i uddannelse, er det 
nødvendigt med stærkere for-
bindelser mellem de professio-
nelle og forældrene. Også selv 
om det er et følsomt-privat felt. 
Csonkas pointe er, at langt de 
fleste forældre vil det bedste 
for deres børn, de vil gerne 
dialogen. Så det er en åben 
dør, der skal sparkes ind, og i 
bogen får man eksempler på, 
hvordan. 

I bogen præsenteres kom-
plekse problemstillinger for-
billedligt kort, og den er sær-
deles læsværdig. Især for dem, 
der vil opdateres på, hvordan 
det går med at bryde den so-
ciale/kulturelle arv. 

Michael Diepeveen
Redaktør
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ANMELDELSER

OPLYSNING 
TIL BOR-
GERNE  
OM SAM-
FUNDET

Skriv bedre til borgerne
Annette Grandt og Jes Vitting 

Kommuneforlaget
72 sider, 275 kr. 

 I de sidste mange år 
har der været fokus på de of-

fentlige instanser og instituti-
oners kommunikation med 
borgerne – eller mangel på 
samme. Det har affødt en 
strøm af velmenende brugs-
bøger i at gøre det bedre, og 
denne bog er en af det sene-
ste af slagsen.

Hvorfor? Jo, fordi det ikke  
er nok at tilbyde ydelser, ser-
vicere, træffe afgørelser m.m., 
hvis ikke modtagerne – bor-
gerne – fatter, hvad dette og 
hint går ud på. Det skaber blot 
behov for mere sagsbehand-
ling, arbejde og kommunika-
tion. Alene derfor ligger der  
et rationale i at gøre sig umage 
for at gøre sig så forståeligt som 
muligt fra første færd. 

Som forfatterne peger på, 
har kommuner, regioner og 
statslige institutioner sådan  
set pligt til at skrive i et sprog, 
som borgerne forstår – det 
fremgår af forvaltningsloven. 
Let er det imidlertid ikke at 
omsætte det komplekse og 

ikke også sjældent juridisk bin-
dende til en rimelig forståelig 
tekst, som er kortfattet, præcis 
og skrevet, så andre gider at 
læse det. Ja, man må øve sig …

Med bogen får man en 
række gode eksempler på, 
hvordan man kan arbejde 
med sproget, fx ved at tage det 
vigtigste først og så detaljerne 
bagefter, skrive mere person-
ligt, uformelt og fortællende. 
Eller ved at undgå passivt 
sprog, bruge hverdagsord i 
stedet for fagudtryk og ab-
strakte vendinger – men alli-
gevel uden at miste sin pro-
fessionalitet og til en vis grad 
autoritet. 

Det handler ikke om at 
sælge ud. Men om at gøre sig 
mere umage. Så brug lidt mere 
tid på det, når der kommuni-
keres pr. skrift, lav en disposi-
tion og tænk med tiden i kom-
position. Til sidst bliver det en 
vane og flyder mere naturligt. 
Tænk på modtageren og at få 

ham/hende på krogen.
Ud over pligtinformation  

er der en del, der kan formid-
les af lyst. Fx ved at synliggøre 
alt det gode, som folkesko-
lerne gør, så forældrene ved, 
hvad deres barns skole står  
for og kan se de mange tilbud, 
der. Og så potentielle forældre 
trækkes til. Vi skal ikke over-
kommunikere, men det er 
ikke altid nok at gøre det godt, 
vi må vise det på skolens egne 
platforme, på de sociale me-
dier og i de lokale medier.

Også derfor er denne skriv-
bedre-bog relevant for sko-
lens medarbejdere og ledere. 
Det er heldigvis lykkedes for-
fatterne selv at holde sig i et 
tilgængeligt og forståeligt 
sprog, så bogen er letlæst og 
har både nyttige skabeloner 
og brugbare opskrifter på at 
nå ud til … læserne. 

Michael Diepeveen
Redaktør

Folkeskolen
Det naturlige 

førstevalg

Folkeskolen
Den vigtigste

samfundsdannende 
institution

Folkeskolen
Det lokale 

samlingspunkt 

SKOLELEDERFORENINGEN
i samarbejde med skolens øvrige parter
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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

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 Fjørtoft
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

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

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

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

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

Entreprenør
Proces – projekt
Michael René Kristiansson
Hans Reitzels Forlag

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

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

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

Formative walkthroughs
Når skoleledere og lærere 
samarbejder om at forbedre 
elevernes resultater gennem 
observation af undervisningen
Connie M. Moss, 
Susan M. Brookhart
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

Co-teaching
Samarbejde om undervisning
Andy Højholdt
Hans Reitzels Forlag

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

Pædagogisk engagement 
og relationel musikalitet
Kunsten at skabe trivsel og 
vitale læringsfællesskaber
Anne Linder, Jørgen Lyhne
Dafolo

Oprør for fremtiden
Manifest for frihed og  
fællesskab – midt i en 
tech-tid
Lisbeth Bech Poulsen, 
Peter Westermann
Gyldendal

Færre forandringer, 
flere forbedringer
Ledelse ligetil
Viviane Robinson
Dafolo

Fire strategier til en 
bæredygtig skole
Ledelse ligetil

Pasi Sahlberg
Dafolo

Relationel koordinering 
i praksis
Metoder til bedre beslutninger 
og samarbejde på tværs
Bo Vestergaard
Væksthus for Ledelse
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Stærke fællesskaber 
– også til din fordel

Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto   

 Du er medlem af Skolelederforeningen og har afsluttet  
din uddannelse. 

 Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar LSBprivat®Løn  
er en del af en samlet pakke af produkter og services, som din 
økonomi kredit vurderes ud fra). 

 
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på løn kontoen.  
Der er 0 % på resten.

 Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkår.

Som medlem af Skolelederforeningen er du også en del af  
 

bank fra 1880, drevet af mennesker til mennesker. I dag ejet af  
Skolelederforeningen og dig – og mere end 45 andre organisationer. 

5 % er Danmarks højeste rente 

på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks højeste 
rente og noget ingen andre banker kan matche.

For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler med hinanden.

på din
lønkonto

VIL DU HAVE 

5 %  
PÅ LØNKONTOEN

Ring: 3378 1992

– eller gå på  
lsb.dk/skolelederne  

og book møde

Lån & Spar har samarbejdet med 
Skolelederforeningen siden 2015. 
Det får vi alle sammen mere ud af...





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!

OM MED PÅ

CIALE MEDI

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/MED-samarbejdet
• 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
Mandag-torsdag: 9.00-15.00, fredag: 9.00-14.00.

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
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NOTER

Selv om man er ude i et lille (og forhåbent-
ligt usandsynligt) hjørne af en skole leders 
hverdag, skal skolerne have beredskaber klar 
ved skoleskyderi, terror eller andre  
truende og voldelige handlinger.

Undersøgelser viser imidlertid, at mange 
skoler ligger inde med forældede og for-
kerte procedurer, og at der derfor er risiko 
for, at situationerne bliver håndteret for -
kert og endnu mere farligt. 

Få hjælp af rådgivere med lang og relevant 
politierfaring til at få gennemgået alt fra  
lokaler, vægge og døres modstandsdygtig-
hed til barrikaderings- og flugtvejsplaner. 

Se mere på www.safesec.dk

Godt 1900 elever på Lille Næstved Skoles seks 
afdelinger har fået udleveret en karabinhage 
med seks puslespilsbrikker i hver deres farve 
og hver deres tekst. Det er en del af et nyt, 
fælles pædagogisk tiltag, hvor inspirationen 
kommer fra en studietur til New Zealand.

Brikkerne skal blandt andet få eleverne til at 
tænke mere selvstændigt, være mere under-
søgende og bedre til at løse og reflektere over 
opgaver og udfordringer, de møder på deres  
vej. Det er en del af skolens pædagogiske  
ud viklingsprojekt, SELV, der står for Samar-
bejde, Elevansvar, Læring og Vedholdenhed.

Puslebrikkerne er et værktøj, elever og lærere 
kan bruge i undervisningen. Eleverne kan tage 
brikkerne frem, når der eksempelvis skal løses 
opgaver, og de er gået i stå. Her kan brikkerne 
bruges  til at stimulere dem til selv at komme 
videre i processen.

Læs mere om det nye pædagogiske tiltag  
på www.lillenaestvedskole.skoleporten.dk

I sit finanslovsforslag svinger re-
geringen fortsat sparekniven på 
uddannelsesområdet. Det sker 

ved at fastholde omprioriterings-
bidragets to-procentsbesparelser.

Til gengæld indeholder finans-
loven et løfte om, at ompriorite-
ringsmidlerne forbliver på områ-

det frem til 2022 – så den tid, den 
glæde. Sam tidig vil det løbende  
år for år være muligt at bruge 

pengene til særlige løft. 

Forslaget om at beholde besparel-
serne kommer på trods af, et fler-
tal i Folketinget, inklusive regerin-
gens støtteparti Dansk Folkeparti, 
ønsker at afskaffe besparelserne.

EN 
OMMER

Puslespil

LED belysning giver både god belysning og store 
energi- og økonomibesparelser, forudsat at lys-
kvaliteten for lyskilder og armatur er i orden. 

EU har udarbejdet en ny vejledning om køb af 
LED brug ved udbud og indkøb for bl.a. danske 
folkeskoler.

Ud over krav og anbefalinger er der orientering 
om lysdesign, lysstyring, livscyklusomkostninger 
og god praksis med eksempler skoler. 

Vejledningen findes på www.premiumlightpro.
dk > lys-indendoers/vejledning-og-kriterier

Med bogserien ’Ledelse ligetil’ har Skole-
lederforeningen og Dafolo Forlag indledt  
et samarbejde, hvor den nyeste viden om 
skoler og ledelse fås i ’lommeformat’. 

Følgende bøger i serien er udgivet: 

•  Pasi Sahlberg: Fire strategier  
til en bæredygtig skole

•  Viviane Robinson: Færre  
for andringer, flere 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 Skolelederforeningen får  
15 procent rabat. Ved køb af en fysisk bog  
i serien får man bogen gratis med som e-
bog. Ønsker man at købe et antal bøger,  
udarbejdes et særskilt tilbud.

Rabatten aktiveres automatisk, når man 
som medlem bestiller bøgerne i Dafolo’s 
onlinebutik. 

Læs mere på www.dafolo-online.dk  
> ledelse ligetil

I  L OMMEN
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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.

Vores forsikringer er gang på gang kåret Bedst i test  
af Forbrugerrådets magasin Tænk Penge. 
Senest for vores indboforsikring. 




