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MÅNEDENS TWEET
@skolelederOrg: Vi ønsker at give alle
folkeskoler mere selvbestemmelse, så
lederne sammen med medarbejdere
og forældre kan sikre, at eleverne tri
ves og bliver så dygtige som muligt
#sklmøde2018 #skolechat #uddpol

FAGLIG
RETFÆRDIGHED
Lige siden sin ungdom har Lizette Risgaard søgt indfly
delse og kæmpet for lønmodtagernes dagsorden. Målet
er faglig retfærdighed, og sammenhold baner vejen
derhen, mener hun. I dag står hun i spidsen for LO. Og
nu gør hun sig klar til formandsposten i FH, dansk fag
bevægelses nye og historisk største hovedorganisation.
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skolevisioner.dk

Trivsel for de fleste eller
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

•

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, skolepsykologer, skoleledere og kommunale skolekonsulenter

•

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

•

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

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

Ring på 7199 0862 og lad os hjælpe dig med råd
og vejledning, så du kan sikre klassetrivsel for alle.
Skolevisioner ApS | Ellemosen 3 | 8680 Ry | 71 99 08 62 | info@skolevisioner.dk | www.skolevisioner.dk

Tidligt næste år sættes scenen. Folketingsvalget bliver overstået
efter en laaaang indflyvning med kraftig turbulens og hasarderede manøv
rer. Og vi, der står for den daglige ledelse af de 1264 folkeskoler i landet, vil
i hvert fald arbejde målrettet på at gøre folkeskolen og ikke mindst ledelsen
af den til en vigtig del af den skolepolitiske dagsorden frem mod valget.
Den kernefortælling, vi vil gå ud med, er: Lad ALLE folkeskoler bestemme
mere selv, så lederne sammen med medarbejdere og forældre kan sikre,
at eleverne trives og bliver så dygtige som muligt.
Herfra ligger muligheden for også at komme ind på spørgsmålene om
behovet for en stabil økonomi, mere ledelse og mindre direkte styring –
og at politikerne finder sammen igen om at bakke fuldt op om vores fælles
folkeskole som et af de vigtigste offentlige tilbud, vi overhovedet har.
Målet er, at vi som skoleledere så vidt muligt optræder som en fælles
stemme. Og det indebærer, at vi skal arbejde bredere med vores relationer.
Vi mødes derfor allerede nu med partiernes uddannelsespolitiske ord
førere og andre folketingspolitikere, og vi vil mobilisere så mange vi kan
i vores forening for at få flest mulig kandidater til valget i tale.
Baggrunden for vores indsats er på mange måder tydelig. Vi er bekym
rede over, at der spares på folkeskolen Vi er bekymrede over, at der igen
sker væsentlige økonomiske forringelser af folkeskolen.
En lille undersøgelse vi foretog blandt lokalformændene på formands
mødet viste, at 70 % pt. oplever, at der spares på skoleområdet. Det er alt
for mange, og i nogle kommuner er besparelserne særdeles hårde. Vi har
derfor brug for større sikkerhed om finansieringen.
Vi er bekymrede for, at folkeskolen er kastebold mellem forskellige ideo
logier. Interessen for vores børns fremtid er et naturligt fælles anliggende.
Men de politiske tiltag er for omskiftelige. Så op til valget vil vi advokere
for, at der centralpolitisk er behov for brede forlig og for at tænke
langsigtet.
Mere ledelse, mindre styring er vejen frem. Det peger
Ledelseskommissionen på, og det fremgår af A P Møller
Fondens status over deres milliarduddeling.
Også vi vil pege på, at det er fint, at politikerne sætter
retningen, men uden for detaljerede reguleringer og an
visninger. Så der er fleksibilitet til at variere undervisnin
gen og måderne at lære på. Og så lederne har mandat
og rum til at lede.
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Skoleledere i front for

naturfag
Naturfagsområdet har stor bevågenhed fra politikere, fonde
og medier. Det har skabt en forventning til, at kommuner
og skoler er klædt på til at understøtte indsatserne. Tre
skoleledere har arbejdet med udvikling af naturfagskulturen
på deres skoler – hvor giver det bedst mening at sætte ind?
Af Elzebeth Wøhlk • Illustration Otto Dickmeiss

En lang række fonde, heri
blandt Novo Nordisk Fonden og Villum
fonden, har fået øje på naturfagsområdet
i uddannelseskæden. Fondene har alle
rede øremærket millionvis af kroner til
at styrke naturfagsområdet i Danmark.
Midlerne skal blandt andet støtte kompe
tenceløft af lærere samt forskning i og
udvikling af undervisningsmetoder bredt
inden for naturvidenskab, engineering,
teknologi og matematik (STEM-området).
Prognoser fra den teknologiske alliance
Engineer the future viser1, at der i 2025
kommer til at mangle 10.000 naturviden
skabelige og teknologiske kandidater i Dan
mark til at varetage en række højt speciali
serede jobs inden for nogle af de brancher,
der er udråbt til at have stor betydning for
Danmarks fremtidige vækst og velfærd.
Dertil kommer Undervisningsministeri
ets fokus på naturfagene i uddannelseskæ
den, der kommer til udtryk i bl.a. Den Na
tionale Naturvidenskabsstrategi og forsøg
med faget teknologiforståelse i grundsko
len. Det er elevernes almene naturviden
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skabelige dannelse, der er i fokus, for der
er brug for at danne og uddanne eleverne
til et samfund, hvor de skal kunne tage
aktiv del i debatter om HPV-vacciner, gen
modificerede organismer og store interes
seforskelle, når det fx gælder landbrug,
klima og teknologiens betydning i sam
fundet. Eleverne skal kunne træffe valg
på egne vegne, og de skal være med til at
præge samfundsdebatten på et kvalifice
ret grundlag. Det kræver indsigt og viden,
men også motivation.
Som et af de nyeste tiltag i naturfagene
er der nu indført en fælles prøve på tværs
af de tre naturfag i udskolingen baseret på
en række fællesfaglige undervisningsfor
løb, der skal være gennemført fra 7.-9.
klasse. Det har på mange skoler fordret
skoleledelsens opmærksomhed på den
naturfaglige kultur samt rammesætningen
af naturfagsteamets fælles planlægning.
Naturfagsteamet er afgørende
Jon Lissner, skoleleder på Trekronersko
len i Roskilde, har siden sin ansættelse i

2005 understøttet teamkulturen. Præmis
sen er, at et godt teamsamarbejdet er en
forudsætning for, at eleverne lærer godt.
På skolen understøtter Jon en udfor
skende tilgang til fx samarbejde med ung
domsuddannelser og deltagelse i events,
som fx Naturfagsmaraton, Naturviden
skabsfestivalen i Uge 39, talentkonkurren
cen Unge Forskere og arbejdet med First
Lego League. Initiativerne kommer oftest
fra lærerne, og erfaringsmæssigt er det
også det, der giver mest succes:
”Jeg kan også godt plante en god idé
hos naturfagslærerne, hvis der er noget,
jeg synes, vi skal have fokus på, men det
kræver noget mere energi, hvis det kom
mer oppefra,” siger Jon Lissner.
Han kender på baggrund af sin tid som
kommunal naturfagskoordinator en del
til det naturfaglige område og brænder
for det. Det gør det lettere at sætte noget
i gang på skolen. Men det kræver også, at
der er nogle i lærergruppen, der har lyst
til at ‘lege med’.
”Det undersøgende og det nysgerrige,
det ligger i naturfagene. Jeg skal se mulig
hederne i lærernes ideer og bidrage til,
at de føres ud i livet”, siger Lissner.
Et vigtigt omdrejningspunkt er sam
mensætningen af årgangsteams. Ud over
skolens naturfagsteam, der går på langs
af alle årgange, skal der i hvert årgangs
team gerne være mindst én, der kan
tage ansvar for de naturfaglige projekter,
som eleverne på hver enkelt årgang skal
arbejde med. En naturfagslærer på hver
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Om Astra

årgang kan sætte naturfagene på dagsor
denen, når der fx planlægges fordybel
sesuger, ekskursioner, tværfaglige forløb
eller lejrskoler.
”Mit arbejde går hele tiden på at for
bedre rammerne, at have fokus på sam
arbejdet og kulturen i naturfagsgruppen,
og understøtte aktiviteter, hvor naturfags
lærerne gør noget sammen eller oplever
noget sammen – som f.eks. at alle natur
fagslærerne deltager i Big Bang-konferen
cen. Ved at styrke lærernes faglighed
kollektivt, styrkes det faglige miljø og
eleverne bliver dermed dygtigere. For
andre skoler kan omdrejningspunktet
være at profilere skolen – at man har
brug for en game-changer, fx profillinjer.
Det er forskellige perspektiver, der er i
spil. Erfaringen viser, at det giver samhø
righed, når naturfagsindsatserne bliver et
anliggende for hele skolen. Så kan natur
fagsteamet sagtens være primus motor
for at få det til at ske rent praktisk”.
Lokale handleplaner virker
Niels Bahn Rasmussen er skoleleder på
Nordregårdsskolen i Tårnby, hvor en
kommunal handleplan for de naturviden
skabelige fag danner rammen om de na
turfaglige mål og visioner.
I den kommunale handleplan er det
fastsat, at alle institutioner i kommunen,
både skoler og dagtilbud, skal have en
lokal handleplan for naturfagene. Den
lokale naturfagshandleplan er bygget
op ud fra refleksionsværktøjet ”SMTTEmodellen”, og den er formuleret i fælles
skab mellem skoleledelsen og naturfags
teamet:
”Handleplanen er selvfølgelig det, der
forpligter os – den peger på det, vi fokuse
rer på – og dermed også på, hvad vi ikke
prioriterer i den kommende periode. Der
er så mange ting i gang, at det er utrolig
vigtigt med noget, vi kan vende tilbage
til,” siger Niels Bahn Rasmussen og under
streger, at en skoleleder ikke har behov
for et meget detaljeret kendskab til, hvad
naturfagsteamet går og nørder med.

8
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Astra er det nationale naturfags
center, som er en selvejende insti
tution under Undervisningsmini
steriet. Her arbejder man både på
at styrke elevernes naturfaglige
dannelse i hele uddannelseskæden
og for at øge rekrutteringen til na
turvidenskabelige og tekniske ud
dannelser.

”Det skal være en dialog baseret på
teamets overordnede mål, formuleret
på en måde, så også fx skolebestyrelsen
kan inddrages”, siger skolelederen.
I praksis drøfter Niels Bahn Rasmussen
handleplanen med naturfagsteamet 1-2
gange årligt, hvor den justeres i forhold
til dels lærernes mål og ideer og dels hans
samlede overblik over skolens indsatser
og ressourcer. Han anbefaler alle andre
skoler at arbejde med en lokal handleplan
for naturfagene:
”Det er jo handleplanen, der er det
samlende for os – og uden den er det
umuligt for mig som leder at koble mig
på det, naturfagsteamet har gang i. Alle
har brug for at blive holdt fast i, at det er
dét, vi har udvalgt. Det er egentlig utrolig
banalt - og det virker. Det forøger sand
synligheden for, at vi når i mål”.
Events gør naturfagskulturen synlig
Mette Pultz er skoleleder på Ådalsskolen
Bohr i Esbjerg. Skolen deltager hvert år
i en række naturfaglige events, fx Natur
videnskabsfestival, Edison konkurrencen
og Min Vildeste Idé, der er en del af
Unge Forskere.
Filosofien er, at naturvidenskab er
en tankegang, eleverne skal socialiseres
ind i fra de er helt små. Derfor inviteres
distriktets børnehaver fx i forbindelse
med Naturvidenskabsfestivalen i uge 39
til en årlig ”Natursafari”, hvor 6. klas
seseleverne formidler motiverende eks
perimenter og naturfaglige ahaoplevel
ser. I den anden ende af skoleforløbet
vinder elever fra Ådalsskolen ofte præ
mier i talentkonkurrencen Unge Forskere
– for de står på et fundament, hvor der
har været naturvidenskab hele vejen op
igennem skoleforløbet.
”Når vi går event-vejen, er det fordi, der
er nogle lærere og pædagoger, der rigtig
gerne vil det. Jeg understøtter det og sørger
for, at der ikke skal bakses for meget med
praktiske ting som vikardækning og at
finde økonomi til indkøb af de materialer,
der er brug for”, fortæller Mette Pultz.

I samarbejde med kommunale na
turfagskoordinatorer understøtter
Astra kommunernes udvikling af
naturfaglige kulturer, fx ved at inspi
rere til at omsætte Den Nationale
Naturvidenskabsstrategi til kom
munale naturfagsstrategier, der
igen kan blive til fx lokale handle
planer på skoler og i dagtilbud.
Astra arrangerer en række natur
fagsevents, fx Naturvidenskabs
festival og Unge Forskere og Big
Bang-konferencen, der bidrager
til at gøre naturfagene synlige på
skolerne og i kommunerne.
Læs mere på www.astra.dk

Der kan være tale om information til
forældre om, hvorfor anden undervis
ning aflyses til fordel for en naturfagsoplevelse for en klasse eller organisering
af elevers deltagelse i events, der går ud
over normal skoletid.
”Det er klart, at jeg først og fremmest
sørger for, at det, vi deltager i, hænger
godt sammen med skolens og kommu
nens strategi og planer på naturfagsom
rådet. Dernæst diskuterer jeg prioritering
af de forskellige idéer med naturfagslæ
rerne – for vi kan ikke alt. Men min hold
ning er, at man skal have lov til at være
en ildsjæl, og at det kommer alle på sko
len til gode, at naturfagslærerne brænder
for området”.
Elzebeth Wøhlk er konsulent i Astra

Note
1. Beregninger er foretaget af Ingeniørforeningen,
IDA, for Engineer the future.

®

Inventar til faglokaler

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

MMA Møbler er en danskejet producent med mere end 30 års brancheerfaring.
Vi er specialiseret i inventar og møbler til undervisnings- og børnemiljøer.
Du har behovet. Sammen skaber vi løsningen!
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stina system inventar er et varemærke
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Fagbevægelsens rolle er konstant til debat og i bevægelse.
Men LO-formand Lizette Risgaard er klippefast i sin tro på
fællesskabets værdi som problemløser. Kampen for faglig
solidaritet har hun båret med sig siden barndommen. Det
har ikke været uden modvind. Men snart er hun formand
for Danmarks nye og historisk største hovedorganisation
Af Martin Leer Scharnberg • Foto Jacob Nielsen

Det er en forårsdag i 2007.
Et isskilt byder velkommen i døråbnin
gen, og fra cafeteriets lyse træstole kan
man nyde udsigten over havnens både
og bløde bølgeskvulp. I Sundby Sejlfor
ening hænger en hyggelig ro i lokalet. De
postkortidylliske omgivelser ligner ikke
et sted for magtspil og storpolitik. Men
det er netop, hvad der i det stille udspil
ler sig henover en kande filterkaffe ved
et af vinduesbordene.
Her sidder LO-sekretær Harald Børsting
overfor Lizette Risgaard, som han har in
viteret til en kop og en snak. Harald Bør
sting vil stille op som ny LO-formand. Og
han vil have Lizette til at stille op sammen
med ham som hans næstformandskandi
dat. Det var derfor, han havde ringet og
spurgt, om hun ville mødes. Han vil have
hende med på sit hold. Lizette takker
ja til tilbuddet. Men der følger en betin
gelse med. Hendes krav er, at han skal
tage hende i ’formandslære’ og hjælpe
hende hen imod at overtage formands
posten, når hans egen pension kommer.
Harald Børsting accepterer aftalen.
Men da han vinder valget til LO-formand
bliver aftalen ikke holdt. Lizette Risgaard

bliver ikke hjulpet som lovet, men i ste
det modarbejdet og kørt ud på et side
spor i hendes rolle som næstformand.
”I starten var jeg nok lidt naiv i forhold
til magtkampene og det politiske positi
onsspil. Men jeg lærte hurtigt, at magt
ikke er noget, man får. Det er noget,
man tager. Vil man det, må man også
være klar på at få et par skrammer. Så
jeg måtte gøre op med mig selv, om jeg
ville bakke ud eller bide mig fast,” siger
Lizette Risgaard.
I stedet for at opgive besluttede hun
at fortsætte og lægge arm med modstan
den. Hun tog med sin HK-baggrund en
masteruddannelse i offentlig administra
tion for at lukke munden på de af hendes
kritikere, der stemplede hende som in
kompetent og ustrategisk.
”Jeg er tilhænger af ’walk the talk’. Jeg
har altid opfordret fagbevægelsens med
lemmer til at videreuddanne sig. Og hvis
jeg kan give det råd til alle mulige andre,
bør jeg også selv kunne følge det. Ens
ord står stærkest, hvis de følges op af
handling. Og med det eksamensbevis
i hånden kunne ingen længere sige, at
jeg ikke kunne noget.”

BLÅ BOG
• L izette Risgaard
• F ødt 15. juli 1960
• Gift med Per Ris
gaard i 1989. Mis
tede ham efter en
kræftsygdom i 2011.
• Mor til sønnerne
Mark og Jesper
• Bor i Rødovre
• Uddannet kontor
assistent og senere
Master i offentlig
administration
• Fra 1980-2000 ar
bejdede hun som
kontorfunktionær
• Fra 2000-2007 var
hun næstformand i
LO-Storkøbenhavn
og formand for HK/
Service København
• Fra 2007-2015 var
hun næstformand i
LO Danmark
• Valgt i 2015 som
første kvindelige
formand for LO
Danmark
• Bliver 1. Januar 2019
formand for FH, den
nye hovedorganisa
tion i fusionen mel
lem LO og FTF
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Lizette Risgaard holdt stædigt fast i sin
ambition. Selv ikke et kupforsøg mod hen
des næstformandspost på en LO-kongres
i 2011 tog modet fra hende. Tværtimod fik
hun med årene mobiliseret en større og
større opbakning. Og d. 27. oktober 2015 –
otte år efter at hun over en kop cafeterie
kaffe havde sat det som sit sigte – kunne
hun med 312 af de 400 delegeredes stem
mer og til lyden af brusende klapsalver
træde op på scenen i Aalborg Kongres &
Kultur Center som ny LO-formand.
Hendes ukuelighed havde været med
til at bane vejen. En ukuelighed der har
gjort sig gældende både i hendes privatliv
og karriere. Og en ukuelighed som træk
ker røde tråde tilbage, men også peger
fremad i hendes færden.
Fusion forude
Efter tre år som LO-formand er det snart
slut. Ikke fordi Lizette Risgaard træder til
bage eller er blevet væltet, men fordi hun
nu skal være formand for FH, dansk fag
bevægelses nye fælles hovedorganisation
i en sammenslutning mellem LO og FTF.
To traditionsrige hovedorganisationer bli
ver til én og bliver med 1,4 millioner med
lemmer under samme tag den historisk
største af sin slags i Danmark. Formålet er
klart. Fusionen skal skabe en hovedorgani
sation, der giver lønmodtagernes dagsor
den endnu mere styrke og slagkraft. Og
Lizette Risgaard skal stå i spidsen.
Når sammenslutingen effektueres d. 1.
januar 2019, vil den nye hovedorganisation
stå med større forhandlingsmuskler over
for arbejdsgiverne og mulighed for øget
politisk indflydelse i bestræbelserne på at
sikre medlemmerne gode løn- og arbejds
vilkår. Men selvom fordelene er nemme at
få øje på, er der ingen giftemål uden udfor
dringer. Både udadtil og indadtil venter en
kommunikativ opgave, når de primært pri
vatansatte håndværkere, industriarbejdere
og kontoransatte i LO sammen med de pri
mært offentligt ansatte sygeplejersker, læ
rere og pædagoger i FTF skal danne fælles
front og nå til enighed om dagsordnerne.
”Vi bliver Danmarks største tværfaglige
fællesskab, og det er fantastisk positivt. Jeg
glæder mig og går til opgaven fuld af kamp
gejst. Men det er klart, at vi også skal være
forberedt på nogle kultursammenstød. Det
er uundgåeligt, når to forskellige fællesska
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ber fusionerer. Her bliver det min opgave
at kunne favne og tale på vegne af flere
medlemmer i vores dagsordener og også
kunne fordre sammenhørighed og solidari
tet, når der opstår interessekonflikter mel
lem medlemmerne. Det vil kræve tydelig
hed fra min side. For selvom der ligesom
i et hvert andet ægteskab selvfølgelig lige
skal slibes nogle kanter af, er det vigtigt, at
vi hele tiden husker på alt det, der har fået
os til at vælge hinanden til. Fællesnævne
ren er stor og til gavn for os alle.”
Må ikke blive en usmidig kolos
Når 1,4 millioner lønmodtageres interesser
skal varetages i FH, kommer det til at kræve
en stor arbejdsindsats. Lizette Risgaard er
bevidst omkring, at hendes formandskab
skal være med til at skabe en manøvredygtig
og handlekraftig hovedorganisation – ikke
en tung og usmidig kolos.
”Vi skal plukke det bedste fra begge ver
dener og hjælpe hinanden til, hvordan vi
kan danne et godt nyt fællesskab. Jeg tror
på, at kendskab giver venskab. Måske nogen
har forudindtagede forbehold, men når vi
får bragt os sammen og kommer i dialog,
former det en større forståelse for vores nye
samarbejde og fælles rolle. Selvfølgelig kom
mer vi også til at have børnesygdomme. Det
vigtige er så, at vi ikke panikker, men tager
os den nødvendige tid til at finde os til rette.
Her skal jeg som formand sørge for at to
nere den proces rigtigt, så ingen får lyst
til at rende ud af døren eller stille sig over
i et hjørne med armene over kors og lave
sine egne små kliker.”
Sammenslutningen kommer til at styrke
lønmodtagernes synlighedsprofil. Og det
er værdifuldt, mener Lizette Risgaard. Hun
er opmærksom på, at den kollektive be
vidsthed omkring fagbevægelsens betyd
ning ikke må drukne.
”Den folkelige forståelse for vigtigheden
af fagbevægelsen er blevet udfordret de
seneste årtier. I takt med at middelklassen
har vokset sig større, mere velstillet og
bedre polstret, har vi lidt forsømt at for
tælle fagbevægelsens historie videre til de
nye generationer. Der var engang, medlem
merne nærmest kom af sig selv. Nutidens
mediehav og informationsoverflod stiller
nye krav. Derfor er det vigtigt, at vi gør os
umage med at kommunikere om vores til
stedeværelse og om den værdi, vi skaber.

Om at lede

Lizette Risgaard mener, at
god ledelse skaber gode ar
bejdspladser. Derfor ligger
det i planen for den nye
hovedorganisation at fort
sætte med en platform for
lederne, hvor de kan organi
sere sig i et ledernetværk i
stil med FTF’s lederråd.

Skab tryghed

Trygge mennesker tør,
utrygge mennesker tøver.
Ærlighed gør det hele lidt
nemmere. Jeg har det godt
med, at man kan regne
med, at jeg mener det, jeg
siger. Tryghed skaber triv
sel og dedikation. Hvis no
gen synes, de vil arbejde
med at sætte knive i ryg
gen på hinanden og lave
lokumsaftaler, er det ikke
mig. Og jeg tror også, at
det falder tilbage på dem
selv. Jeg vil have svesken
på disken og gider ikke
fnidder-fnadder.

Vær direkte
og lydhør

Jeg går ind for bramfri le
delse, hvor man siger, hvad
man mener, og hvad man
tænker. Men så er det også
utroligt vigtigt samtidig at
være lyttende. Hvis man
ikke lytter, taber man op
bakningen. Man skal kunne
favne kritik. Påtag dig det
ansvar. Man kan ganske
vist ikke være venner med
alle som leder, men man
behøver jo ikke blive uven
ner med folk. Lyt også til
dem, du også er uenige
med. Det er jo ikke enighe
den, der flytter noget. Det
er, når meninger brydes, og
vi tør udfordre hinanden, at
vi forhåbentlig kan ændre
noget til det bedre.

I starten var jeg nok lidt naiv i forhold
til magtkampene og det politiske positionsspil. Men jeg lærte hurtigt, at magt ikke
er noget, man får. Det er noget, man tager.

For nok er de unge blevet sværere at nå,
men de vil stadig gerne engagere sig fag
ligt og stille spørgsmål ved tingenes til
stand og deres rimelighed.”
Kettys forbillede
Retfærdighedssansen er ikke noget, hun
har samlet tilfældigt op. Den blev formet
i barndomshjemmet på Nørrebro i 60’er
nes og 70’ernes fattige arbejderkvarter.
Her – i en toværelses på Fyensgade med
bak ind-toilet, udtræksseng og bad i kæl
deren – voksede Lizette op. Hendes mor
var rengøringskone, hendes far var jordog betonarbejder, og pengene var små.
Især da forældrene blev skilt, og faderen
flyttede til Nordjylland, da Lizette var
10 år. Men hendes mor, Ketty, fandt altid
ud af at få det til at hænge sammen. Hun
gjorde rent på en skole om natten og
nåede hjem hver morgen til at vække
Lizette og sende hende i skole. Da Ketty
senere fik job som ufaglært kontorassi
stent slap hun for natarbejdet. Hun blev
tillidsrepræsentant på kontoret og for
talte Lizette historier fra arbejdspladsen
om, hvad der var retfærdigt og uretfær
digt, og »hvordan man slås for hinanden
og ikke mod hinanden.«
”Jeg så, hvordan hun ud over at være en
kærlig og nærværende mor også klarede
både sit job og det at have indsigt i de for
hold, der var på arbejdspladsen. Hun på
tog sig et socialt ansvar, og hun lærte mig,
hvor vigtigt det er med fællesskab, og at
vi alle har en pligt til at hjælpe dem, som
har svært ved at klare sig alene. For der er
brug for alle – også dem, der skal have en
smule hjælp. Det nytter noget, når vi står
sammen. Alene kan vi noget, sammen
kan vi endnu mere. Det tror jeg virkelig
på. Det fik jeg ind med opdragelsen.”

De trange kår i hjemmet og moderens
engagement i arbejdsmarkedsvilkår
gjorde indtryk. Og lagde spor. Lizette gik
i folkeskole på Prinsesse Charlotte Gades
skole indtil realen, hvor hun skiftede til
Rådmandsgades skole. Hun var god til
at få skråskriften til at hænge sømmeligt
sammen. Men hun var ikke en af de ele
ver, der fik høje karakterer i alle fag. Til
gengæld bidrog hun med »ordentlighed.«
”Jeg kan huske, at jeg mange gange var
den, der blev spurgt, hvad der var rigtigt
og forkert, hvis der opstod konflikter. Jeg
følte, jeg kunne medvirke til, at tingene
foregik på en ordentlig måde. Jeg ved
ikke rigtig, hvordan det opstod. Men jeg
var en af dem, der var med til at sige til
og fra. Det turde jeg godt, uden at jeg var

Sammenslutningen i tal
• 	LO og FTF fusionerer i en helt
ny hovedorganisation fra 1.
januar 2019
• 	Sammenslutningen kommer
til at repræsentere 1,4 millioner
lønmodtagere
• 	I LO har 389 delegerede stemt
for, mens 11 har stemt imod.
I FTF stemte 71,4 procent ja
til en sammenlægning
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interview

ikke bange for at blive peget ud eller hvi
sket om af de andre. Min mor var en stor
inspiration. Hun lærte mig, at man ikke
skal finde sig i alt. Man skal ikke nødven
digvis tage alle krigene, men man skal
heller ikke bare dukke nakken.”
Faglige naturlove findes ikke
Hun blev ikke skubbet på af hendes mor
for at engagere sig fagligt. Alligevel an
sporede moderens forbillede Lizette i
ungdommen og videre ind i voksenlivet.
Efter hun dimitterede fra handelsskolen,
tog hun en uddannelse som kontorfunkti
onær, hvilket førte til stillinger i en række
forskellige fagforeninger og arbejdsløs
hedskasser. Opstigning mod toppen af
fagbevægelsens hierarki var i gang. Skridt
for skridt. Undervejs stødte en 27-årig
Lizette på Per til en housewarming. Han
var kølemontør, og en forelskelse piblede
frem. De flyttede i hus i Glostrup, fik børn
og byggede en kernefamilie. Men ægte
skabet holdt ikke, og de flyttede fra hin
anden. For en stund. For da Per senere
fik kræft og kom i kemobehandling, flyt
tede de sammen igen.
”I min familie har vi altid stået sammen,
også når det måske har været nemmere
ikke at gøre det. Det gjorde min forældre
også, da deres ægteskab ikke længere var
rigtigt for dem. De støttede hinanden
uanset. Man navigerer bedst i et oprørt
hav ved at stå sammen. Det har været mit
kompas. Både privat og professionelt.”
Der er den igen. Ukueligheden. Lizette
Risgaard vil ikke slå sig til tåls. Hun næg
ter at lade sig reducere til passiv tilskuer.
Hun byder omstændighederne trods. Fra
familielivets barske turbulens til det poli
tiske spil i fagbevægelsen og magtkam
pene med arbejdsgiverne. Intet har kun
net vriste ukueligheden fra hende. I 2011
mistede hun Per til sygdommen. En hjer
teskærende sorg. Men det fik ikke Lizette
til at skrue ned for arbejdsblusset.
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Som leder skal man huske ikke kun at lytte til nestorerne, mener Lizette Risgaard.
De unge har nye og spændende tanker til, hvordan vi kan indrette os ...

”Det var vilkåret, sådan som jeg så det.
Enten er du der, eller også er du ude i et
game som det her. Der er ikke råd til pau
ser eller midlertidig tilbagetrækning. Det
er en konkurrence om indflydelse, og den
kan du miste med et knips, hvis du ikke
holder dig til. Og Per havde altid støttet
mig i, at jeg skulle gøre det og gå efter det.
Det var ligesom den kontrakt, vi havde la
vet. Så det kunne jeg ikke bare give op på.
Og jeg er glad for at Per til det sidste sagde
til mig: ’Du bliver ved.’ Det gjorde og gør
jeg så. Bliver ved.”
I 2015 bragede hun igennem nyheds
muren, da hun blev valgt som den første
kvindelige LO-formand. Og fremad er
fortsat retningen, hun kigger i. Om lidt
skal hun være formand for danmarkshi
storiens største hovedorganisation i fag
bevægelsen. Her vil hun videreføre sit ar

bejde for fællesskabets evne til at løse og
løfte udfordringer i flok – med forhåbnin
gen om at hendes ideologiske insisteren
på fællesskab og solidaritet vil smitte og
sprede ringe i vandet.
”Tænker vi som borgere ikke over den
slags, er der mange virksomheder og ar
bejdsgivere, som i fremtiden vil undlade
at indgå overenskomster. Og der er altså
ikke nogen naturlov, der siger, at vi har
ret til et godt arbejdsmiljø, løn under
sygdom, ferie, pension, barsel osv. Der
er ingenting, der kommer af sig selv. Hel
ler ikke dine rettigheder på din arbejds
plads. Dem skal vi passe på det, værne
om og kæmpe for. Og det gør vi som løn
modtagere bedst i fællesskab.”
Martin Leer Scharnberg er freelancejournalist
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Tourism are travel for pleasure; the theory and practice of touring, the business of attracting, accommodating, and entertaining tourists, and the business
of operating tours. Tourism may be international, or within the traveler's
country. The World Tourism Organization defines tourism more generally, in
terms which go "beyond the common perception of tourism as being limited
to holiday activity only", as people "traveling too and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes".
Tourism can be domestic or international, and international tourism have both
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Today, tourism are a major source of income for many countries and affects
the economy of both the source and host countries, in some cases being of
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Tourism suffered as a result of a strong economic slowdown of the late-2000s
recession, between the second half of 2008 and the end of 2009, and the outbreak of the H1N1 influenza virus, but slowly recovered. International tourism receipts (the travel item in the balance of payments) grew to US$1.03
trillion (€740 billion) in 2011, corresponding to an increase in real terms of
3.8% from 2010.
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Støtteord

Giv lærerne en hjælpende hånd i rettearbejdet
Fejlretter revolutionerer ikke måden at rette skriftlige opgaver på, men vi gør det
nemmere, hurtigere og smartere at give kvalificeret feedback til eleverne via Word.
Fejlretter er et nyttigt og enormt tidsbesparende redskab til arbejdet med at rette skriftlige
afleveringer. Det er et program udviklet til Word, og det tilstræber at opnå to overordnede
formål – dels et minimeret tidsforbrug for underviseren i selve retteprocessen, dels et øget
læringsudbytte for eleven.
Rent praktisk er Fejlretter et tilføjelsesprogram til Word, som gør det muligt, at undervisere
kan gemme og genbruge kommentarer til elevernes skriftlige afleveringer. Kommentarerne
kan indeholde tekst, billeder, tabeller, skemaer, emojis mv. De kan også deles med kollegaer.

Jeg er meget glad for programmet. Det har virkelig revolutioneret mit rettearbejde, og
eleverne er også glade for den måde at få feedback på.
- Sofia, Nørre G

,,

Fejlretter har været anvendt i de danske gymnasier i snart fire år, hvor mere end 80 % af
landets gymnasier bruger programmet. Nu er vi klar med en version målrettet folkeskolens
ældste klasser. Giv underviserne gratis adgang og hør nærmere ved at kontakte Marcus
Hemmingsen på mh@minlaering.dk, 50 59 88 20 eller læs mere på Fejlretter.dk.

Fejlretter.dk

SKOLER
- børnene ikke vil væk fra

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 midlertidige 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…

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

VIL DU
VIDE
MERE?

Jeg var imponeret over Cramo Adapteo fra start til
slut for deres effektive håndtering af vores udfordring.
Skolens gamle lokaler skulle renoveres pga. store indeklimagener og en genhusning var uundgåelig. Med
Cramo Adapteo oplevede vi et professionelt og handlingsorienteret 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

ROOM
FOR
G R E AT
DAYS
Cramo Adapteo
Vi skaber ekstra plads og løsninger til:
Institutioner Skoler Kontorer Beboelse

årsmøde 2018

Det store,
fælles VI og
fremtiden
I en propfyldt sal på Odense Kongres Center overværede
over 1.800 deltagere årets faglige indlæg med fokus på
fremtidens skole og den skole- og ledelsespolitiske debat…
Af Camilla Dyssel, Malene Lieberknecht og Michael Diepeveen • Foto Lars Horn
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Claus Hjortdal åbner
Årsmøde 2018: Skole
ledelse i raketfart. Et
fremtidsblik på skole,
ledelse og og læring.

I den politiske debat på års
mødet deltog undervisningsminister Me
rete Riisager, formand for KL’s Børne- og
undervisningsudvalg Thomas Gyldal Pe
tersen, adm. direktør for Microsoft DK
Marianne Dahl Steensen samt Skoleleder
foreningens formand Claus Hjortdal.
Emnet var: Fremtidens folkeskole, ikke
mindst set i det teknologiske, digitale
perspektiv, som var temaet for årsmødet:
Skoleledelse i raketfart. Vært var journa
list, radiovært Esben Bjerre, kendt fra DR.
Panelet blev spurgt, hvilke kompetencer
eleverne bør forlade folkeskolen med for
at klare sig godt?
”Folkeskolen er en grunduddannelse,
så når man er færdig i 9. eller 10. kl., er

#sklmøde18

der jo stadig langt til et job”, sagde Me
rete Riisager og fortsatte: ”Men grund
stenene skal være lagt og ikke kun de
faglige – eleverne skal kun blive dygtige
medarbejdere, men demokratiske bor
gere, der tager ansvar for egne hand
linger”.
Claus Hjortdal var enig: ”De sproglige
og naturfaglige kompetencer skal være i
orden, men eleverne skal også forberedes
på et samfund, der løber afsted teknolo
gisk, hvor man skal tåle forandringer og
være klar på livslang læring.
Marianne Steensen fra Microsoft pe
gede på vigtigheden af så tidligt i skolefor
løbet som muligt at arbejde på at udvikle
21. century skills, kreativitet, IT-forståelse

m.m., så eleverne kan lidt om en masse
og evner at sætte dette sammen på nye
måder, såvel selvstændigt og sammen
med andre.
For som Thomas Gyldal, KL, føjede til:
”Så ved vi, at mange af dagens elever – ja
op mod halvdelen – kommer ud i typer
job, vi i dag ikke kender. Eleverne skal
derfor lære at fordybe sig, bruge deres
fantasi og have gåpåmod. Vi skal så turde
sætte langsigtede mål op, a la da Kennedy
sagde, at USA inden 10-årets udgang ville
have en mand gående på månen”.
Elever og forældre i fremtidens
samfund
Den fortsatte drøftelse tog udgangspunkt
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årsmøde 2018

Temaet for årsmøde 2018 var ny teknologi, digitalisering, forandringsparate skoler, ansatte og elever, hviklet også var udgangspunktet for den politiske debat.

i videospørgsmål indspillet på forhånd,
og skoleelevernes formand Sarah Grus
zov Bærentzen spurgte her til mobiltele
fonernes plads i skolen.
Undervisningsministeren var klar over
dilemmaet mellem de nye teknologiers
kreative sider over for den forstyrrende
måde, de griber ind i bl.a. skolegangen.
Men hun ville ikke lovgive – dertil går ud
viklingen for hurtigt - men lade det være
op til skolerne på stedet at sætte rammer.
Heller ikke Claus Hjortdal mente, at et
generelt forbud var vejen frem:
”Eleverne befinder sig allerede nu og
kommer endnu mere fremover til at være
i en verden fyldt med digital teknologi, så
vi kan som skole ikke bare lukke det ude.
Vi må sætte nogle rammer – og ellers be
nytte teknologien kreativt”. Forældrene
har et ansvar, pegede han på – og kan
nogen lovning omkring fx sociale medier
måske også være nødvendigt.
Marianne Steensen Dahl talte i den
forbindelse om lovgivning omkring so
ciale medier på EU-niveau, men var el
lers sammen med også Thomas Gyldal
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TALE: Skolevold skal stoppes
Undervisningsminister Merete Riisager valgte i
sin tale på skoleledernes årsmøde at koncen
trere sig om, at voldelige elever er et stigende
problem, som kan være svært at håndtere.
”Hvad gør vi, når en dreng i 3. kl. råber ’luk rø
ven, din fucking luder’ til sin lærer og sparker
sine kammerater? Det er svært at håndtere, der
er mange følelser på spil, og det er tabuiseret.
Men det skal stoppes. Vold og trusler i skolen
må aldrig accepteres”, sagde ministeren.
Ministeren sagde, at alle parter – medarbejdere,
forældre, eleverne selv og selvfølgelig lederne –
skulle få problemet løst. Skolerne må derfor sikre
trygge rammer, hvilket også kræver håndfasthed
og systematisk opfølgning fra skolelederne.

Petersen enige i, at mobilen m.m. er
kommet for at blive, og opgaven sikrer
os, at det bliver brugt fornuftigt
Formand for Skole og Forældre Mette
With spurgte i sit videoindlæg ind til for
ældrenes rolle i også fremtidens skole
og efterlyste at blive inddraget yderligere.
Det var paneldeltagerne helt åbne for.
Riisager kaldet det ”et kæmpe” aktiv, at
forældre på alle planer involverer sig i de
res børns skolegang – især for de elever,
der har det svært. Det mente hun, man
kunne fremme ved at øge selvstyret på sko
lerne for forældre, ledere og ansatte. Også
Claus Hjortdal gik ind for mere selvbestem
melse, men blot på ALLE skoler og ikke
uafhængigt af det kommunale selvstyre.
Et spørgsmål om dannelse i fremtidens
folkeskole blev stillet på video af ledelses
konsulent Klaus Majgaard – hvad bliver
indholdet her, hvilken plads får dannel
sesopgaven?
Marianne Dahl Steensen, Microsoft,
pegede på, at netop det også handler om
at inddrage forældrene mere i skolen, så
de ikke alene er engagerede i deres eget
barn, men indgår sammenhængen i hele
klassen: ”Det bliver der endnu mere brug
for i en teknologiseret fremtid, hvor ar
bejde og skolegang er mindre afhængig
af tid og sted”.

”Hvordan vi bidrager til alles børns triv
sel og læring, er jo det, vi er optaget af i
folkeskolen. Der har i en periode været et
stort fokus på at styrke kundskaber og fag
lighed, men nu tror jeg pendulet er ved at
svinge tilbage igen i retning af at stimulere
det hele barn – og det skal ske sammen
med forældrene”, sagde Claus Hjortdal.
DLF-formand Anders Bondo Christen
sen stillede videospørgsmålet: Hvilke
grundlæggende værdier i skolen i dag,
bør vi tage med ind i fremtiden? Under
forstået, at livet jo leves forlæns, men for
stås baglæns og folkeskolens traditioner
og kultur måske forsvinder undervejs?
Claus Hjortdal sagde: ”Vi skal ikke
drøne ind i fremtiden i Formel 1 biler
uden bakspejl, vi skal også kigge os over
skulderen”. Og Riisager var enig: ”Debat
ten om den fortsatte udvikling af folke
skolen er vigtig, men skal man klæde
børn på til fremtiden, skal de også vide
noget om fortiden – bl.a. vores demokra
tiske og kulturelle værdier om frihed og
tolerance”.
”Vi skal uddanne og danne børn i, hvad
og hvor de kommer fra. Og så samtidig
lære dem at være undersøgende og kriti
ske – og så skal vi understøtte fællesskabet,
så de ikke alene, men sammen går ind i
fremtiden”, tilføjede Thomas Gyldal, KL.

#skolechat

Skolelederforeningens årsmøde

I den nye trend Internet of Things
handler det om at opsamle data, som kan
give ny indsigt, og dermed afsæt til nye
innovationer.

Skolederforeningens årsmøde, der løber
af stablen i Odense Congress Center
i dagene den 1. – 2. november stiller
skarpt på nye kompetencer og teknologier i folkeskolen. Herunder det aktuelle
IoT-projekt, der foldes ud som pilot i
Aarhus Kommune netop nu.
- Det er vigtigt, at vi udruster eleverne
med nogle konkrete værktøjer og nogle
etiske refleksioner, når de skal behandle de store datamængder, vi rent faktisk
er i stand til i dag, siger formand Claus
Hjortdal fra Skolelederforeningen.

Leg og kreativ
medskabelse i
Internet of Things
Det handler om leg, kreativ medskabelse og innovation, og om at forstå de nyeste teknologier, der
gemmer sig bag begrebet Internet of Things. Et nyt
spektakulært pilotprojekt i Aarhus Kommune lægger arm med fremtiden og stiller skarpt på netop de
teknologier. Her skal eleverne arbejde med forskellige former for dataopsamling, datagenerering og
databrug. Det sker med en lyst og et mod på fremtidens muligheder.
Af: Michael Winther
Foto: Thomas Sinkbæk

dag bruges til regulering af lys, varme,
vand og ventilation.

Scenen er sat for det nye projekt IoT
i folkeskolen. Der er tale om et pilotprojekt, der skal ruste skoleeleverne
til mulighederne i den nyeste internationale trend, hvor alle tænkelige
enheder kobles på internettet for at
opsamle data om bl.a. vores forbrugsog bevægelsesmønstre. Den nye trend
kaldes Internet of Things, i daglig tale
blot IoT, og styres af såkaldt CPU-software, der kan opsamle data om næsten
hvad som helst, og derfor kan bruges
i forbindelse med registrering og automatisk styring. Det gælder blandt andet til overvågning af miljø og infrastruktur, industrielle applikationer,
energistyring, medicinering og sundhed samt til styring og overvågning af
hjemmet, hvor CPU-enheder allerede i

Pædagogiske håndtag
Det bliver elever i 7. klasse på Viby Skole i Aarhus samt en række andre skoleklasser i kommunen, der skal lægge ryg
til det nye pilotprojekt, der i disse dage
foldes ud i fuldt flor, og som kommer til
at danne epicenter for de erfaringer omkring et konkret pædagogisk og didaktisk læringsforløb i Internet of Things. Et
undervisningsforløb, der forventes bredt
ud til hele landet efter årsskiftet, såfremt finansieringen kommer på plads,
og et fremsynet og vigtigt undervisningsbidrag, som rammesætter mulighederne
og gevinsterne ved dataopsamling, databehandling og datalagring ved brug af
forskellige CPU-enheder, applikationer
og sensorer.
- Som fremsynet og ansvarlig skolele-

der skal man jo altid forsøge at kigge ind
i krystalkuglen for at aflure det næste
trin på udviklingsskalaen og de nyeste
trends i samfundsudviklingen. Og da jeg
ikke er et sekund i tvivl om, at overvågningen af det enkelte menneskes gøren
og laden kun bliver forstærket i fremtiden, mener jeg, at vi skal klæde eleverne
bedst muligt på til at klare udfordringen.
Både den udfordring det er at være medskabende i de teknologier, der kommer
til at præge fremtiden, men bestemt
også ruste dem med et kritisk øje, der gør
dem i stand til at være på vagt overfor
generelt misbrug samt styring af vores
adfærd. Det lægger i hvert fald mange af
de forskellige apps, som børnene allerede
bruger i dag op til. Alene den annoncemængde der er indlejret i apps’ene er et
udtryk for styring med en kommerciel
forbrugshensigt. Derfor er det vores ansvar som skoleledere at bane vejen for en
sund og kritisk tilgang til de nye teknologier i elevernes mindset. Og hvordan gør
man det bedre, end at det sker gennem
et gennemarbejdet undervisningsforløb
med klare pædagogiske håndtag og et
veldokumenteret didaktisk sigte, siger
skoleleder Henrik Kallestrup fra Viby
Skole i Aarhus, der forventer at skolen
som helhed drager mange positive erfaringer fra pilotprojektet.
Medskabende generation
En af de ildsjæle, der skal omsætte pilotprojektets vision og mission til konkrete
læringselementer, er lærer Jeppe Berg-

huis, der ud over at være lærer på Viby
Skole, samtidig er en del af det IT-konsulentteam, som Aarhus Kommune har
etableret, for at italesætte og fremme
brugen og forståelsen af IT-værktøjer i
undervisningen. De såkaldte ”32” er et
korps af erfarne IT-lærere, der kan rekvireres til konkrete undervisningsforløb i en klasse, men også til inspiration
og læringsforløb til lærerteams på de
enkelte skoler. På den konto får det nye
projekt hurtigt luft under vingerne, idet
erfaringerne og de resultater projektet
frembringer, får kortest mulig vej ud i
Aarhus Kommunes skoler.
Helt centralt i pilotprojektet Internet of Things står den konkrete læring
i at bruge de nye teknologier samt den
digitale dannelse af eleverne, som med
erfaringerne fra det nye projekt skal gøres mere klar og flyvefærdige til livet i
det digitale samfund. Et samfund med
rigtig mange muligheder for kreative
løsninger og innovative tiltag, der gør livet og hverdagen lettere for os alle, men
også et samfund med risikoelementer i
hensynet til at respektere den personlige
integritet og privatsfære.
- Med projektet skal vi bag om kulisserne i enhver form for digitale teknologier og IT-værktøjer. Det skal være en
øjenåbner for eleverne, og give dem den
kvalitative oplevelse det er, at de selv
kan tage styringen, når det handler om
at være medskabende i udviklingen af
teknologierne og de forskellige features,
de kan indgå i. Men også en øjenåbner

Skoleleder Henrik Kallestrup fra Viby
Skole forventer, at skolen som helhed
kan drage mange positive erfaringer fra
pilotprojektet.

IoT-projektet kort
IoT-projektet skal ruste eleverne til at
forstå, bruge og tage stilling til den teknologiske udvikling, og ambitionen er at
udvikle og afprøve undervisningsforløb i
IoT på udvalgte skoler inden skoleårets
udgang. Projektet skabes i et samarbejde mellem Skolelederforeningen,
IT-Branchen, Center For Undervisningsmidler København samt Børn og Unge i
Aarhus Kommune.

til det kritiske krydderi, der er en del af
enhver ret, nemlig muligheden for at bestemme over sit eget liv, ved at undlade
at give sine personlige oplysninger hver
gang en eller anden tilfældig app eller
hjemmeside opfordrer til det. Det er det,
der er det overordnede mål. Men vi skal
bestemt også lege og sætte i scene, have
hænderne dybt begravet i teknologien,
programmere og formulere, diskutere og tale om gevinster og faldgruber i
det digitale samfund. Og så skal vi arbejde med nogle helt konkrete opgaver.
Det kan være brugen af sensorer til at
måle iltmætning i vandet, CO2-koncentrationen i klasseværelset eller forureningsgraden i et vandløb. Jeg forventer,
at resultaterne af pilotprojektet bliver et
bredt undervisningstilbud, der især kan
bruges i fagene natur og teknologi, biologi samt fysik-kemi men også i andre fag,
forklarer lærer Jeppe Berghuis.
Fedt med kreative fag
Netop den legende tilgang til komplekse
problemstillinger og selve oplevelsesdimensionen med hands on i undervisningen, er vejen frem til at fange elevernes
opmærksomhed og koncentration. Skoleleder Henrik Kallestrup understreger, at
nye undervisningsforløb ikke må være
fortænkte eller for komplicerede, hvis de
skal landes succesfuldt. Er de det, taber
man nemlig både eleverne og de lærere,
der rent faktisk skal orkestrere undervisningen. Han suppleres af Jeppe Berguis, der forklarer, at den enkelte lærer

i nye og uprøvede undervisningsforløb
skal slippe tøjlerne, slippe hesten fri, og
se hvad der sker, fordi det åbner rammerne for ambitionen om at uddanne
medskabende, deltagende og fungerende
hele mennesker, der kan forstå verden
omkring sig.
- Det er fedt med de kreative fag i
skolen, fordi man kan slippe fantasien løs. Jeg kan rigtig godt lide sløjd og
hjemkundskab, men også at arbejde
med it og programmering. I klassen har
vi programmeret i Scratch. Det er sådan
nogle blokke, der skal sættes sammen i
en bestemt rækkefølge for at opnå den
rigtige funktion, og give den rigtige mening. For eksempel at få en ting til at bevæge sig. I skolen har vi programmeret
små spil, og den gruppe jeg er i arbejder
lige nu på et nyt spil. Det sker i de timer
vi har til Faglig Fordybelse, og det sker
fordi vi alle sammen synes, det er sjovt
at være kreative. Vi er gode til at arbejde
sammen, og vi har allesammen ideer til,
hvordan spillet skal blive. Vi programmerer spillet, i det der hedder Scratch og
laver figurerne i Piskel, og tit er det mig,
der sidder foran computeren, fordi jeg er
rimelig god til at læse koden og finpudse
den, fortæller Gustav Hvam, der i fritiden spiller håndbold og saxofon, er 13 år
og går i 7.a på Viby Skole.
Værktøj til problemløsning
Projektet Internet of Things, IoT i folkeskolen, realiseres i et samarbejde mellem
Skolelederforeningen, IT-Branchen, Cen-

ter for Undervisningsmidler København
samt Børn og Unge i Aarhus Kommune.
Netop Aarhus Kommunes engagement
og indsats i projektet skal ses i lyset af
de gevinster, der er for både lærerne og
eleverne i kommunes skoler ved at være
firstmover på et vigtigt område, som applikationer, sensorer samt håndtering og
brug af opsamlede data. Det handler om
at give eleverne de bedste forudsætninger for at forstå de nyeste teknologier,
komme bag om dem, og bruge teknologierne til at løse problemer. Herunder
italesætte muligheder og konsekvenser,
og ikke lukke øjnene og perspektiverne
for at vi lever i en verden, hvor teknologi
og innovation spiller en afgørende rolle i
det liv, der leves og skal leves.
Teknologi er en vigtig del af vores kulturgrundlag, og derfor er det afgørende,
at de kommende generationer er udstyret med et handlekraftigt reflekterende
apparat, der gør, at de selv kan tage magten over teknologien, fremfor at det er
teknologien, der tager magten over dem.
Folkeskolen skal udvikle hele og reflekterende mennesker, og med den forestående indsats på hele den platform der
udgør Internet og Things, synes jeg, vi
kommer et stort skridt i den rigtige retning, forklarer Mette Hardis Jakobsen,
der er konsulent i Børn og Unge i Aarhus
Kommune:
- Vi lever i en tid hvor sensorteknologi
og opsamling af data er i rivende udvikling. Derfor skal vi understøtte elevernes
nysgerrighed og forberede eleverne på

INDSTIK: Internet of
Things i folkeskolen
I et avisindstik i Politiken nogle
dage før årsmødet blev der bragt
en artikel om det nye projekt ”In
ternet of Things i folkeskolen”,
som Skolelederforeningen står bag
ved i samarbejde med IT-Bran
chen, Center for Undervisnings
midler København samt Børn &
Unge i Aarhus Kommune.
Projektet har til formål at ruste
eleverne til at forstå, bruge og tage
stilling til den digitale og teknolo
giske udvikling samt fokusere på
skolens og skoleledelsens opgave
i den forbindelse.
Projektet foldes ud som et pilot
projekt i Aarhus Kommune netop
nu, som skal danne epicenter for
det videre projekt, der søges finan
sieret via fondsmidler. I artiklen
besøges Viby Skole i Aarhus, hvor
bl.a. skoleleder Henrik Kallestrup
fortæller om skolens medvirken i
det nye IT-projekt.
Læs artiklen ”Leg og kreativ
medskabelse” på hjemmesiden
og på foreningens FB- og Twitterplatforme. Læs også mere på
www.iotifolkeskolen.dk
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Lærer Jeppe Berghuis (tv), der bliver en
af de praktiske tovholdere på projektet
og skoleelev Gustav Hvam i midten ser
begge frem til at skulle lege med den
nye teknologi.
aktivt at kunne bruge teknologien kreativt som problemløsningsværktøj. Det
skal ske ved, at eleverne tilegner sig teknologien og får en forståelse af præmisserne i udviklingen af den. Vores forventninger i Aarhus Kommune til projektet
er, at eleverne gennem det kommende
undervisningsforløb bliver styrket i at
afprøve, undersøge og reflektere den nye
teknologi ind den hverdag de lever, så de
kan tage stilling til både fordele og ulemper. Her vil det innovative, kreative og
legende være i centrum.
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Sidste video-spørgsmål til debatpanelet var fra
direktør Rane Willerslev, Nationalmuseet. Han
ville gerne af med den megen kontrol og ønskede
sig højere til loftet i fremtidens skole?
Merete Riisager mente, at folkeskolen og det danske
uddannelsessystem grundlæggende fungerer, også så
det understøtter innovation: ”Danske virksomheder
klarer sig godt, og der er masser af udvikling, selv
om det selvfølgelig altid kan blive endnu bedre”.
Marianne Steensen, Microsoft: ”Teknologien op
hæver tid, sted og rum. Også mulighederne med
bl.a. Virtual Reality åbner sig voldsomt ad den vej,
så spørgsmålet er, om skolerne, som vi kender dem
i dag, vil være der fremover. Alle vil inden så længe
i princippet via VR kunne gå på Harvard”.
”Intentionen om mindre kontrol er rigtig, og nye
teknologier åbner uanede muligheder, men der vil
fortsat være mennesker indover længe endnu”,
sagde Claus Hjortdal og sigtede bl.a. til den kronik
han havde fået bragt i Politiken samme morgen.
Thomas Gyldal opsummerede, at der i skolen som
andre steder er brug for at mødes fysisk: ”Uden at
være teknologiskeptisk, kan vi ikke kun sidde for
os selv hele tiden; vi vil også fremover skulle kunne
kigge hinanden i øjnene”.
Camilla Dyssel er freelancejournalist
Malene Lieberknecht er journalist
Michael Diepeveen er er redaktør

KRONIK: mere selvbestemmelse
Lad alle folkeskoler bestemme mere selv, så lederne
sammen med medarbejdere og forældre kan sikre,
at eleverne trives og bliver så dygtige som muligt,
skrev Claus Hjortdal i en kronik, der kom i Politiken
på dagen, hvor årsmødet i Odense startede.
I perspektivet af det kommende folketingsvalg op
fordrer han landspolitikerne til, at der – igen – indgås
brede og langsigtede politiske forlig om folkeskolen,
så forandringer har mulighed for at slå rod, og så
den nødvendige finansiering er på plads.
”Det er bekymrede, når folkeskolen er kastebold
mellem ideologier, og når vi må lægge skoler til en
voksende top- og detailstyring. I stedet er der behov
for en ny styreform, hvor ALLE folkeskoler gives
mere selvbestemmelse, så lederne og medarbej
derne sammen sikrer, at eleverne får den bedst tæn
kelige skoletid”, skriver formanden og fortsætter:
”Vejen frem går over mindre styring og mere ledelse.
Så man fra politisk hold sætter retning med klare
retningsangivelser men uden alt for detaljerede
reguleringer og anvisninger. Så der er fleksibilitet
til at variere undervisningen og måderne at lære
på. Og så lederne har mandat og rum til at lede”.
Formandens kronik kan læses på hjemmesiden og
foreningens FB- og Twitter-platforme, hvor den i
øvrigt har fået mange delinger, ja en udenlandsk
forsker har endda oversat et resumé til engelsk …

#folkeskole
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Som skoler og skoleledere
skal vi være med til at
definere, hvad det vil sige
at være menneske online
og offline, sagde næst
formand Dorte Andreas.

Hold
algoritmerne
i ørerne
Fredagen – sidste dag på årsmødet – bød på musik og
teater samt flere indlæg i tråd med årsmødets tema om
ny teknologi og digitalisering, skole og ledelsen af den.
Af Camilla Dyssel, Malene Lieberknecht og Michael Diepeveen • Foto Lars Horn
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teatergruppen C:NTACT

Imran Rashid

#voreshelelivet

Efter medlemsfesten aftenen før,
som tilsyneladende ikke var vildere end, at
fremmødet stadig var højt, indledte næstfor
mand Dorte Andreas årsmødets sidste dag
med Skoleledersangen og introducerede de
folk, der skulle på scenen.
Først teatergruppen C:NTACT, der gik hårdt
på med temaet: Mobning. Om unge, der både
vil hinanden og gør alt for at være sammen,
men også nogle gange brutalt lukker hinanden
ude. For at have den ’forkerte’ religion, seksu
alitet eller bare udseende. Nogle bliver urime
ligt klemt i bl.a. skolen.
Den digitale del af den adfærd er velkendt,
og skuespillerne, der efter aftale også spiller på
skolerne, var efterfølgende i dialog med salen
om, hvad der kan gøres.
Lægen Imran Rashid har undersøgt nær
mere, hvad der sker i interaktionen mellem
de mobile og stadigt mere avancerede devices
og børnehjerner under udvikling.
En proces, der kræver at kunne sig vælge til
og fra, sortere og sublimere. Men med et bom
bardement af input, mange quickfix og en øget
selvcentrering udsprunget af de mange digitale
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platforme. Uden pauser, hvor de opbyggelige,
uddannende og dannende processer bliver
forstyrret.
De digitale udbud er ”verdens største enar
mede tyveknægte”, kaldte Rashid dem, og ”det
er den dårlige nyhed. Den gode nyhed er, at den
digitale forurening ikke er skoleledernes skyld.
Så I skal ikke droppe de forskellige platforme,
men arbejde bevidst med dem”, sagde lægefor
skeren til skolelederne.
Digilands lyse og mørke sider
Jacob Bøtter, ekstern lektor på IT-Universitetet,
KU, iværksætter og forfatter til bl.a. bogen
”Fuck it, ship it” gav et indlæg med samme
titel. Indgangen her var positiv:
”Fokusér ikke på begrænsningerne, skub
til jeres nysgerrighed, brug mulighederne.
Internettet er din ven, de mange elektroniske
platforme er kilder til inspiration og på mange
måder fri for dagligdagens procedurer og hie
rarkier. De giver også adgang til leg og læring,
kreativitet, sagde den digitalt indfødte Bøtter.
Newtec firmaer ligger højt på markedet og er
business, der gør gavn. Med 3D-printere, VR-fa

PS:

Næste årsmøde 2019
finder sted den 31.
oktober og 1. november
2019 i Bella Center i
København
jacob bøtter

PENSIONISTER: Åbent-hus
workshop på årsmødet
Igen i år havde gruppen af ’Aktive
pensionister’ inviteret til cafétræf
på årsmødet for nuværende og
kommende pensionister. Ca. 20
interesserede var mødt op for at
drøfte deres forhold og de mulig
heder, man har som fortsat med
lem af foreningen.
Peter Hansen og Dan Christensen
fra HB gav et oplæg, der signale
rede den velvilje, der er i forenin
gen til at bakke arbejdet op. Initia
tivgruppen ’Aktive pensionister’
har således bl.a. fået en mindre
sum penge til at udvikle arbejdet i
forhold til organiseringen og net
værksdannelsen for pensionister.
Læs mere i den pjece, der er lavet
i en nye udgave, og hvor mål og
indhold i det arbejdet er beskrevet. Pjecen ”Aktive pensionister”
ligger på hjemmesiden og FB
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ciliteter til underholdning, men også uddannelse og
læring. Robotterne er på vej, intelligente, talende og
mobile. Internet of Things, der kan styre alt. Og trolls,
der kan fucke alt op. Journalist, DR-vært Nikolaj Sonne
sluttede årsmødet med en anden holdning til vor tids
galopperende IT-udvikling, der nok er imponerende,
men også … er decideret gak!
”Som mennesker bliver vi reduceret til statister i
vores egne liv. Dataindsamling er muligt i et uendeligt
omfang. Folks fysiske og psykiske tilstand kan måles –
puls, fart etc. ved vi, men også devices til at måle tan
ker er ved at blive udviklet. Vi sætter spor og kan føl
ges på alle planer, hvilket både merkantile interesser
eller nogle med ønske om kontrol og styring. Det er
ved at blive gak”, advarede Sonne.
Han gav mange absurde og dermed morsomme, men
også skræmmende eksempler. Og han slap en drone løs
over forsamlingen, der hurtigt leverede data, billeder
og overblik til skærmen. Dermed kunne de omkring
1.800 skoleledere slutte årsmødet med at se – sig selv.
Camilla Dyssel er freelancejournalist
Malene Lieberknecht er journalist
Michael Diepeveen er er redaktør

nikolaj sonne

UDSTILLING: Igloer, elevinddragelse,
legepladser og fortællinger
Årsmødets udstilling var som altid velbesøgt, måske
endnu mere i år, qua det store fremmøde, og der var
både velkendte og nye tilbud til skolelederne. Vi be
søgte nogle af udstillerne
Akustikken er højt prioriteret i disse år, forklarede
projektchef hos Holmris B8, Tina Jørgensen: “Der er
alt for meget støj i store rum på mange skoler”. Til at
afhjælpe problemet har Holmris udviklet en såkaldt
Iglo Hub - et lille rum i rummet - og akustikplader,
som kan prydes med kunst eller læringsbudskaber.
Danske Skoleelever havde taget frugter fra Kund
skabens Træ med til skolelederne til uddeling. De
kom også med tilbud om kurser til ledere, lærere
og eleverne selv om medinddragelse.
Fortælletid.dk er en ny læringsportal, som havde
premiere på skoledernes årsmøde. Her tilbydes bl.a.
344 videofortællinger af fagprofessionelle med til
hørende undervisningsmateriale inden for alle fag
til alle klassetrin: ”Så behøver man aldrig mere
have en spildt vikartime”, lød det med et lille smil.
Lærerstandens Brandforsikring har i forvejen en
stor andel kunder blandt årsmødets deltagere. Men
eftersom forsikringsselskabet altid har en lille gave
med til deltagerne, og det i år var powerbanks, var
standen særdeles velbesøgt. Også andre steder
blev der budt på smags- og vareprøver.
Legepladser behøver ikke være hyldevare. Elverdal
havde taget farverne med for at demonstrere, hvor
dan skolelederne kan få skræddersyede løsning til
skolegården. Udenfor Odense Congress Center de
korerede en kunstner et bordtennisbord, som røg
på auktion til ca. 40.000 kr.
Kontaktoplysninger på alle udstillere ligger
i årsmøde-appen: SKLmøde18
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TORSDAG EFTERMIDDAG: Ny leder
rolle i en forandret verden
Digitale kompetencer skal bygges op
Lego-chef Søren Thomsen talte på skoledernes
årsmøde i Odense om at ’slippe kreativiteten løs’,
og om at skolen skal give plads til børnenes origi
nale ideer, og den skal samtidig lære dem at gøre
ideerne brugbare: kreativitet kræver balance mel
lem det originale og det hensigtsmæssige.
”Når vores elever skal rustes til en fremtid, vi
ikke kender, og uddannes til job, vi endnu ikke
ved, hvad er, skal de bruge deres kreativitet”,
sagde Søren Thomsen, der mente, at man i en
proces med at bryde ned igen og prøve forfra
vil opnå de kompetencer, man får brug for. Til
eksempel fik skolelederne hver seks legoklodser
og et minut til at bygge en and. Det kom der
mange lego-anderacer ud af…

søren thomsen

Marianne dahl Steensen

Beslutningskompetencen må decentraliseres
Marianne Dahl Steensen, adm. direktør Micro
soft Danmark, talte om ’Ledelse i en digital ver
den’, ledelse i den seneste teknologiske trans
formation, vi befinder os i.
Ny teknologi vil sprænge rammerne – herfra kan
man ’træde ind i alle slags virkeligheder’ fra van
skelig kirurgi over at forstå atomernes opbyg
ning til frit at springe i sted, tid og rum. Viden
bliver på den måde demokratiseret, mente hun.
”Som skoleledere bør I forberede den tid, der
kommer. Masser af informationer, data og
øget digitalisering fremmer ikke nødvendigvis
arbejdsglæde og motivation. Og med alt den
øgede tilgængelighed, ændrer arbejdet og
ledelsesopgaven sig. Det handler derfor bl.a.
om, hvordan man samarbejder og træffer be
slutninger”, sagde Marianne Dahl Steensen.
Alt dette kræver et nyt lederskab med mindre
direkte og hierarkisk ledelse. Et lederskab, der
giver øget frihed til omgivelserne og forstår at
udfolde medarbejdernes fulde potentiale, så
der er plads til ideer og selvstændighed, lød
konklusionen.
Et ’like’ er ikke bare et ’like’
Der er mindst 30 forskellige grunde til, at børn
og unge vælger at trykke på en opadvendt tom
melfinger på et socialt medie - eller at de vælger
at lade være. Det forklarede Malene Charlotte
Larsen, lektor på Aalborg Universitet, under sit
foredrag på årsmødet.
Et ’like’ kan naturligvis betyde, at man kan lide
det delte indhold. Men et kan også være udtryk
for medlidenhed, fordi afsenderen har fået
meget få likes. Det kan være rutine, og det kan
gengældes for likes, man selv har fået. Under
alle omstændigheder er det en slags populari
tetsmåling, som børn og unge typisk er stærkt
optagede af, forklarede hun.
”De sociale medieplatforme er styret af big
business. Det fører adfærd, nye krav og en
ændret kommunikation med sig. Platformene
er ikke uskyldige, og det skal vi tale med bør
nene om,” lød budskabet fra lektoren.

malene charlotte larsen

Teknologiforståelse i samfundet og i skolen
Professor Ole Sejer Iversen, Computational
Thinking & Design, Aarhus Universitet, mente,
at Danmark har et forspring, hvor vi i stedet for
alene at uddanne de kommende generationer
i nye skills og til nye jobs, også tænker på at
danne selvstændige, kritiske individer.
”Vi skal ikke kun lære baggrunden for og brugen
af algoritmer, men at holde algoritmerne i ørene,
og det er vigtigt, fordi computer-algoritmer er
ikke bare tal på rækker, men er holdninger og
værdier indlejret i kode”, sagde han.
”Teknologiforståelse skal være en pædagogik-di
daktisk praksis, der tager udgangspunkt i autenti
ske og ikke bare teoretiske problemstillinger. Det
er der drivkraften er – der, det giver mening – og
ny teknologi skaber og bliver skabt”, sluttede Ole
Sejer Iversen.
Landets skoler vil som bekendt fra næste år overgå til kommunikationsplatformen Aula, hvilket
der også blev orienteret om på årsmødet.

Ole sejr iversen

#fremtidensskole
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SLUK
SMØGEN
Når eleverne på Gladsaxe
Skole har spisepause, er der ingen, der
lunter op til købmanden for at købe sand
wich, sodavand eller cigaretter. For skolen
har den regel, at eleverne skal blive på
skolens område i pauserne.
Derfor var det heller ikke nogen stor
ændring, da Gladsaxe Kommune sidste år
meldte ud, at alle folkeskoler skulle have
røgfri skoletid. Røgfri skoletid betyder, at
elever og ansatte ikke må ryge i skoleti
den. Heller ikke uden for skolens område.
”Det primære argument for at holde ele
verne på skolen i pauserne er det sociale.
Vi kan bedre arbejde med relationer og
fællesskaber, når eleverne er på skolen.
Når de går uden for skolen opstår der let
hierarkier, konflikter og pres, som vi ikke
kan hjælpe eleverne med at håndtere, når
de ikke er på skolen. Derudover er der alt
det med sundhed. Vi undgår, at de går ud
og ryger eller køber chips og energidrik
til frokost”, siger Camilla Hoffmann, skole
leder på Gladsaxe Skole ved København.
Da hun blev ansat, tog hun spørgsmålet
om udgangstilladelse op i skolebestyrelsen,
hvor der var bred opbakning til at holde
eleverne på matriklen. Hun skal dog af
og til forsvare reglerne over for elevrådet.
”Jeg forklarer dem, hvorfor reglerne
er, som de er. At vi har ansvar for dem i
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Flere og flere skoler gør skoletiden røgfri. Ikke kun på
skolens område, men også uden for matriklen. Otte ud af
ti danskere bakker op, alligevel tøver nogle skoleledere.
Men er der grund til skepsis? Hør to ledere fortælle om
deres erfaringer med røgfri skoletid.
Af Louise Wohllebe • Foto Tomas Bertelsen

skoletiden. Vi kan ikke risikere, at de fx
kommer til skade i trafikken, når de går
uden for skolen. Jeg forstår faktisk ikke,
at eleverne andre steder må forlade sko
len”, siger Camilla Hoffmann.
Opbakningen vokser
Siden 2012 har det ifølge loven ikke været
tilladt at ryge på skolens matrikel. Med
de seneste år har flere og flere skoler gjort
ikke bare matriklen, men skoletiden røgfri.
Målet er, at eleverne ikke begynder at ryge.
En lang række organisationer og politi
ske partier ønsker, at alle skoler bliver
røgfri. Og otte ud af ti danskere – unge
som voksne – bakker op. Alligevel tøver
nogle skoleledere.
”Overordnet er der to bekymringer
blandt skeptikerne. Den ene er frygten
for at vedtage en regel, som er svær at

håndhæve. Den anden er risikoen for
konflikter med ansatte, hvis reglerne
også gælder lærerne”, siger Lotus Bast,
der forsker i rygeforebyggelse på Statens
Institut for Folkesundhed.
En skole kan få røgfri skoletid ved enten
at forbyde rygning i skoletiden eller ved
at forbyde eleverne at gå fra skolen i pau
serne. Beslutningen kan komme fra kom
munens politikere eller den enkelte sko
les ledelse og bestyrelse.
En snak med elev og forældre er nok
Espen F. Andersen er skoleleder på SUND
skolen i Nykøbing Falster. Han deler ikke
sine kollegers bekymringer. Sammen med
resten af ledelsen tog han i 2014 initiativ
til, at skoletiden skulle være røgfri for
både elever og lærere. De store elever
må stadig gå fra skolen i pauserne.

Røgfri skoletid
Sammen med over 80 andre organisa
tioner støtter Skolelederforeningen op
om den fælles indsats ’Røgfri Fremtid’
med det ambitiøse mål, at ingen børn
og unge ryger i 2030.
Baggrunden er, at skolerne spiller en
vigtig rolle i at forebygge rygning blandt
børnene og de unge. Desuden ved man,
at rygning blandt unge er i stigning, og
at Danmark ligger højere end andre
nordiske lande.

Røgfri skoletid i tal
• O
 mkring hver fjerde grundskole
med overbygning har røgfri skoletid
• 2 kommuner har røgfri skoletid
for elever på alle folkeskoler
• 8 kommuner har røgfri skoletid for
elever og ansatte på alle folkeskoler

Gode råd om røgfri
skoletid
•
•
•
•

 arsel i god tid
V
Meld tydeligt ud til alle
Vær konsekvent
Lad rygereglerne gælde både
elever og ansatte
• Kombiner rygeregler med under
visning og forældreinddragelse
Læs mere hos Kræftens
Bekæmpelse på www.cancer.dk
> roegfriskoletid

Klare regler og klar kommunikation er med til at gøre Gladsaxe Skole røgfri.

”Vi drøftede det i ledelsen. Alle var
enige om, at rygning ikke passede ind,
fordi sundhed er en del af vores værdig
rundlag. Medarbejderudvalget og skole
bestyrelsen var enige. Selvfølgelig har der
været elever, der har udfordret reglerne.
Vi har ikke bedt personalet om at være
politimænd, men vi kan jo lugte, når en
elev kommer til time og har røget. Så har
vi været konsekvente med, at de er kom
met op på kontoret, og så har jeg indkaldt
forældrene til en samtale med det samme.
Det er ikke noget med, at man får chancer
og sådan noget. Og i starten var det jo lidt
sådan, at nogen skulle udfordre reglerne.
Jeg har måske haft fem-ti af den slags sam
taler lige efter at vi fik reglen. Nu sker det
ikke mere”.
Heller ikke på Gladsaxe Skole har kon
trol og sanktioner været en udfordring:
”Hvis en elev forlader skolen uden
lov, så er det et brud på skolens værdi
regelsæt. Så tager vi med det sammen
en samtale med eleven og forældrene.
Jeg vil tro, at jeg har haft et par møder

8

kommuner har røgfri
skoletid for elever og
ansatte på alle folkeskoler

med forældre, og så er det sluttet der.
De fleste unge gør sig jo faktisk umage for
at leve op til de forventninger, vi voksne
har til dem”, siger Camilla Hoffmann.
Lærere er rollemodeller
Mens de fleste kan blive enige om, at ele
verne ikke skal ryge, mens de er i skole,
så deler spørgsmålet om ansattes rygning
vandene. For er det rimeligt, at en lærer
ikke må smutte ud og ryge en cigaret i
sin pause?
”Vi var ikke i tvivl om, at det også
skulle gælde personalet. Det kunne ikke
gå, at personalet kørte ud i frikvarteret
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... hos os har det haft en effekt,
at der har været et klokkeklart
forbud med en konsekvens
Espen F. Andersen, skoleleder på SUNDskolen i Nykøbing Falster.

Fakta om unge
og rygning
• 1 8 pct. af eleverne i 9.
klasse ryger hver dag
eller lejlighedsvist
• 2
 4 pct. af de 16-19 årige
ryger hver dag eller
lejlighedsvist
• 1 5 pct. af dagligrygere
mellem 14 og 19 år røg
første gang i skoletiden
• 8
 ud af 10 danskere bak
ker op om røgfri skoletid
på grundskoler
Kilde: Kræftens Bekæmpelse

18%

18 pct. af eleverne i
9. klasse ryger hver
dag eller lejlighedsvist
Kilde: Kræftens Bekæmpelse
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og røg, når at eleverne ikke måtte. Det ville
ikke være troværdigt. Der var måske to-tre
medarbejdere, der var imod. Dem tog jeg en
snak med. De blev tilbudt hjælp til rygestop
og nikotinerstatning. Og så fik de et halvt år
til at forberede sig i. I dag er det ikke et tema”,
fortæller Espen F. Andersen.
Gladsaxe havde allerede røgfri arbejdstid
for ansatte i kommunen, da det blev politisk
bestemt at indføre røgfri skoletid på alle folke
skoler. Camilla Hoffmann har på en tidligere
arbejdsplads oplevet, at lærerne stod lige
uden for skoleindgangen og røg og mener,
at røgfri skoletid også bør gælde for skolens
ansatte. Men det var en lettelse, at det var
kommunen, der tog beslutningen.
”Så var det ikke mig, de blev sure på. På
grund af den røgfri arbejdstid var vi allerede
gode rollemodeller for eleverne, da vi fik røgfri
skoletid. De seneste år er der sket en holdnings
ændring i forhold til rygning. Det er ikke en del
af dagligdagen mere,” siger Camilla Hoffmann.
Også blandt fagfolk er anbefalingen, at skole
tiden er røgfri for både elever og ansatte: ”Vi
ved, at flere unge begynder at ryge, hvis de ser
lærere ryge. Lærerne er rollemodeller for ele
verne og viser, hvad der er accepteret opfør
sel. Det ved lærerne godt. Men de er nok ikke
klar over, hvor meget deres egen rygning på
virker eleverne”, siger Lotus Bast.
Hun understreger, at røgfri skoletid ikke er
et krav om rygestop for de ansatte. De skal bare
vente med at ryge, til de får fri fra arbejde.
Færre elever begynder at ryge
Camilla Hoffmann er ikke i tvivl om, at reglerne
har fået færre elever til at ryge: ”Vi har i hvert
fald udskudt deres rygedebut. Vi kender ikke
til elever der ryger, og det er meget sjældent vi
oplever problemer omkring rygning. Og jeg hå
ber, det betyder, at de ikke begynder, siger hun.
Espen F. Andersen kan se effekten af røgfri
skoletid, når han kigger ud ad sit kontorvindue:

Før vi fik røgfri skoletid, var der 20-25 elever,
der røg uden for skolen i pauserne. Nu er vi
nede på, at 5-6 pct. af eleverne har prøvet at
ryge, når de går ud af 9. klasse. Og jeg tror, at
langt de fleste vil blive ved med at ikke at ryge.
Jeg har ikke data på det, og det kan da godt
være, at der er nogen, der bliver fristet. Men jeg
tror, det har effekt på længere sigt, siger han.
Det er ikke muligt præcist at vurdere effekten
af røgfri skoletid. Blandt andet fordi skolerne
ofte kombinerer rygeregler med andre tiltag,
der skal forebygge rygning. Men på Statens
Institut for Folkesundhed er man ikke i tvivl.
”Vi kan ikke sige, hvad den rene effekt er.
Men vi ved fra et stort studie, at kombinatio
nen af røgfri skoletid, undervisning og foræl
dreinddragelse kan halvere andelen af elever,
der ryger. Og det ser ud til, at røgfri skoletid
tegner sig for en væsentlig del af effekten”, for
klarer Lotus Bast. Endnu ved forskerne ikke,
om virkningen holder efter grundskolen, men
studier fra udlandet tyder på det.
En del unge begynder at ryge på ungdoms
uddannelserne. Derfor mener KL, Kræftens
Bekæmpelse og flere andre organisationer, at
vi i Danmark skal gøre som nordmændene og
indfører obligatorisk røgfri skoletid på grund
skoler og ungdomsuddannelser.
Indtil videre fortsætter diskussionen blandt
skolefolk og politikere. Nogle holder fast i,
at oplysning er vejen til at få færre unge til at
ryge. Men det er hverken forskere eller Espen
F. Andersen enige i. Det er ikke enten oplys
ning eller forbud – det er ’både og’.
”Nogle har den opfattelse, at dialog og infor
mation er den vej, man skal gå. Men det er helt
klart, at hos os har det haft en effekt, at der
har været et klokkeklart forbud med en konse
kvens. Før man følger oplysningskampagner op
med lovgivning, vil man ikke få færre unge til at
ryge”, mener skolelederen fra Nykøbing F.
Louise Wohllebe er freelancejournalist

OPU: 2 – ÅRIG ORGANISATIONSPSYKOLOGISK UDDANNELSE

OPU er målrettet ledere og
konsulenter fra private og offentlige organisationer.
Uddannelsen giver bl.a.
deltagerne mulighed for:
- at blive klogere på sig selv og
organisationen
- at udvikle deres relationskompetencer i
lederrollen
- at arbejde med teamorganisering og -ledelse
- at arbejde med distribueret ledelse

Der er mulighed for godkendelse af
uddannelsen som del af
diplomlederuddannelse med op til 60
ECTs point ved særlig
eksamensaflæggelse og mindre
merbetaling.
OPU forløber over 16 torsdage kl. 16.00
– 21.30, samt 3 internater pr. år.
Pris: pr. år inkl. internater er 58.100 kr.
Ansøgningsfrist: 1. december 2018.
Læs mere på
www.iga-kbh.dk/OPU.21.aspx eller kontakt formand for OPU
Karin Kell Nielsen:
kkn@vip.cybercity.dk

- at forstå og lede forandringer
I OPU arbejdes både praktisk
og teoretisk, ligesom uddannelsen giver indsigt i egen rolleforståelse gennem oplevelsesbaseret undervisning.

Yderligere oplysninger og ansøgningsskemaer findes på:

www.iga-kbh.dk

nye veje til læring

SKOLESKAK

Hvorfor nu det?
Det faglige niveau skal forbedres, og elevernes trivsel skal styrkes. Det står højt,
hvis ikke højest på blokken hos mange skoleledere landet over - og hvordan man
vælger at gribe udfordringen an er meget forskelligt. Flere og flere kigger i retning
af Dansk Skoleskak i jagten på nye veje til læring …
Af Rasmus Ellermann-Aarslev • Foto: Dansk Skoleskak

På mere end hver tredje fol
keskole i Danmark anvender man i dag
skoleskak som et pædagogisk tiltag, fordi
det udvikler elevernes faglige og sociale
kompetencer. Spillet styrker elevernes
trivsel, skaber stærkere klassefællesska
ber og gør bl.a. eleverne dygtigere til ma
tematik. Dertil kommer, at god skakop
førsel også er ønskværdig skoleopførsel.
Og det er altid godt at træne.
Især elever, der har svært ved at finde
sig til rette i den almindelige undervis
ning, vil opleve, at skoleskak kan være en
ny vej til læring, uanset om de drømmer
om at få 02 eller 12. Skoleskak bringer
også personalegrupperne i spil på nye
måder, når lærere og pædagoger arbej
der tæt sammen om læring fx i under
støttende undervisning eller oplever nye
sider af elever, der måske har svært ved
at læse og regne, men pludselig er den
skarpeste på skakbrættet.
Anderledes undervisning
Dansk Skoleskak organiserer skoleskak på
landets skoler. Organisationen er startet
i 1960 af skoleledere og skolelærere, der
dengang så et perspektiv i at anvende sko
leskak til at styrke læring, ro og koncen
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tration. Målet har aldrig været at udvikle
skakstormestre, men at hjælpe flere børn
og unge til at klare sig bedre i skolen. Må
let er intakt, men med turbo på digitalise
ring og en skærm i hånden, har timerne
der bruges på skoleskak vist sig som et
stærkt analogt alternativ, der giver gene
ration touch en virkelighed, de kan røre.
Skoleskak er en anderledes tilgang til
læring og undervisning, der trods sit ud
gangspunkt i det ældgamle royale bræt
spil, er metodisk og didaktisk helt fremme
i kombinationen af leg og læring. Og så
skal det være inspirerende og sjovt, hvil
ket især ses hvert år fredag i uge 6, når
der Skolernes Skakdag – hjernegymnastik
kens motionsdag under mottoet: Det skal
være sjovt at blive klogere! Senest i fe
bruar 2018 med 48.924 elever ved bræt
terne på samme tid på skoler landet over.
36% af alle folkeskoler tilbyder i dag
skoleskak enten frivilligt eller som obliga
toriske timer i bl.a. understøttende un
dervisning eller matematik. Anvendelsen
af skoleskak kan virke alternativt, men en
af de største styrker ved undervisnings
metoden er netop, at den adskiller sig fra
den traditionelle måde at arbejde med
elevernes læring og trivsel. Metoden har

Dansk Skoleskak
Dansk Skoleskak er en non-profit
organisation startet i 1960 af
lærere og skoleledere. Formålet
er at hjælpe flere børn og unge til
et liv med læring og uddannelse.
Dansk Skoleskak har landskontor
i Snaregade i samme hus i Køben
havn som Skolederforeningen.
Dansk Skoleskak har den nationale
kompetence inden for skoleskak.
Over 600 skoler, 1.920 lærere/pæ
dagoger og 60.000 elever deltager
i læringsaktiviteterne med skole
skak. Dansk Skoleskak leverer som
en del af sin resultataftale med
Undervisningsministeriet rådgiv
ning af skoler og kommuner i for
hold til implementering af systema
tisk skoleskak af høj kvalitet. Få fx:
• F å gratis infomateriale og råd
givning - Skoleskak.dk/info
• Hør om skolernes Skakdag Skolernesskakdag.dk
• Rekvirer skakmaterialer
anbefalet af Dansk Skoleskak Skakshoppen.dk
Vil du vide mere, så kontakt
Dansk Skoleskak på info@skoleskak.dk eller tlf. 3049 0580.
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60.000

elever deltager i
læringsaktiviteterne
med skoleskak

vist sig særlig interessant for de elever,
som har brug for nye tilgange til læring,
for at knække matematikkoden eller
blive bedre til at læse, men også for
elever der har brug for at blive fagligt
udfordret i skolen.
Også hvad angår elevernes trivsel, kan
det være relevant at tænke i nye baner.
Der findes selvsagt ingen quick-fixes, og
skoleskak er ikke tryllestøv, men tilbage
meldingen fra skolerne er, at skoleskak
også styrker elevernes trivsel i klassen,
og at skak i skolen giver ro på stolen.
Hvilke elever har ikke brug for det?
Minigames og matematik
Dansk Skoleskak forestår kompetenceud
vikling af lærere og pædagoger, så de kan
undervise i skoleskak med systematik og
kvalitet, med særligt øje på de elever, der

Aarhus-undersøgelsen
Skoleskaks positive indvirkning på
børn og unges matematiske kompe
tencer blev i 2015 undersøgt af Tryg
Fondens BørneforskningsCenter.
I en undersøgelse foretaget i Aar
hus Kommune – den såkaldte ’Aar
hus-undersøgelse’ – med inddra
gelse af knap 500 elever fra 32
klasser på fem skoler, fik 2/3 af ele
verne i 20 uger erstattet én ugentlig
matematiktime med undervisning
efter Dansk Skoleskaks læringskon
cept SKAK+MAT®. De resterende
elever fik som kontrolgruppe almin
delig matematikundervisning.
Eleverne deltog i før- og eftertests
samt inddragelse af forældrenes
uddannelsesniveau. Resultaterne
viste, at elever, som modtog under
visning i SKAK+MAT® blev markant
dygtigere til matematik end elever,
der havde de traditionelle matema
tiktimer, svarende til en tredjedel
skoleårs undervisning i matematik.
Den foreløbige konklusion hos for
skerne bag undersøgelsen, der bl.a.
tæller professor Michael Rosholm,
Aarhus Universitet, var, at Dansk
Skoleskaks koncept havde større ef
fekt på udvikling af elevernes mate
matiske kompetencer end alminde
lig matematikundervisning.
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har brug for en ekstra hjælp for at klare
cuttet til den videre færd i uddannelses
systemet.
Didaktisk er skoleskak i dag bygget
op omkring minigames, der bryder skak
spillet ned i mindre dele. Hermed bliver
kompleksiteten i skakspillet reduceret,
hvilket gør undervisningen skalérbar
med gode muligheder for differentiering.
Med alle brikker på brættet kan skakspil
let synes uoverskueligt for de fleste – især
de, som ikke har det store forudgående
kendskab til spillet.
Ved at justere antallet af brikker på
brættet etableres en blidere progression,
der gør, at alle føler, de kan være med,
får en god oplevelse og har udbytte af
undervisningen. God skakopførsel er
ønskværdig skoleopførsel, hvilket trænes
med håndtryk, ”God kamp!” og ”Tak for
kampen!”. Undervejs lægges vægt på at
give modspilleren tid og ro til at tænke
sig om. Ventetiden kan man jo selv bruge
på at overveje sine træk og muligheder
eller huske remsen ”1-2-skakro”.
Skoleskak indeholder også mere hånd
gribelige fagfaglige kompetencer. Især
matematikken er allestedsnærværende
i det royale spil, hvor brættet bruges til
at træne færdigheder inden for bl.a. ko
ordinatsystemet. Via Dansk Skoleskaks
SKAK+MAT® koncept styrkes elevernes
kompetenceniveau inden for matematik,
når de ved skakbrættet – bevidst eller
ubevidst – opstiller og afprøver hypo
teser, undersøger, evaluerer og analyse
rer udfaldet og tage ved lære heraf.
Det er langt hen ad vejen en naturvi
denskabelig arbejdsmetode, som den ud
føres på ethvert universitet verden over.
Her trænes det bare fra 1. kl., når det
skal overvejes hvor dronningen og andre
brikker placeres, så man nemmest kan
angribe modstanderens konge? Hvilket
træk placerer kongen på en måde, så den
er bedst beskyttet? Hvilke modstander
træk skal jeg være opmærksom på? Som
en del af bl.a. spilsituationer, forholder
eleverne sig hele tiden undersøgende til
de konstante problemstillinger og udfor
dringer, de stilles overfor.
Eleverne lærer også konkret og hurtigt,
at man er nødt til at tænke sig om, før
man laver sit næste træk, for ellers går
det galt. På den måde lærer eleverne at
tænke sig om og vente på, at andre tæn

ker sig om. Det kan de bruge i de øvrige
fag i skolen – og i resten af livet.
Fællesskab i Randers
Lærere og pædagoger beretter om, hvor
dan der, når der står skoleskak på ske
maet, falder ro over de elever, der ellers
ofte udgør et forstyrrende element i un
dervisningen. Ligeledes oplever mange
undervisere, at elever, som næsten aldrig
siger noget i undervisningen eller frikvar
teret, i skoleskak finder en aktivitet, de
er gode til. Som får dem til at ’shine’.
Det gælder bl.a. på Nørrevangsskolen
i det nordlige Randers, hvor pædagog
Mette Bøggild, har ansvar for skole
skakundervisningen i den understøttende
undervisning sammen med sin lærerkol
lega, Marlene Toft Jepsen. Sammen bru
ger de én time om ugen på at undervise
alle skolens indskolingselever i skoleskak.
For mange af skolens elever, som enten
er generte eller generende, er meldingen,
at skoleskak skaber et særligt rum for læ
ring, hvor eleverne finder ro og koncen
tration og oplever at mestre og lykkedes.
For den del elever er skoleskak deres
platform for succes og en tiltrængt ople
velse af, at de er lige fod med deres klas
sekammerater, fortæller det østjyske mak
kerpar, som begge har været på flere
uddannelser hos Dansk Skoleskak gen
nem tiden. Marlene Toft Jepsen og Mette
Bøggild udgør bare et af mange eksempler
på, hvordan lærere og pædagoger kan
bidrage til elevernes læring og trivsel på
lige fod, når der undervises i skoleskak.
Ud over de individuelle gevinster ved
skoleskak, oplever de to undervisere fra
Randers, at klasse- og skolefællesskabet
styrkes når eleverne kommer hinanden
ved på nye og anderledes måder over
skakbrættet på tværs af klassetrin, kultur
og kendskab til skakspillet.
På skakbrættet møder eleverne hinan
den med ligeværd og respekt, uanset om
de hedder Mohammed eller Mathilde,
går i 1. eller 6. kl. eller far og mor er skilt.
Faktisk er skakbrættet ofte stedet i sko
len, hvor forskelligheder mødes og ven
skaber opstår på tværs.
Dyst på tværs af skoler
I nogle kommuner finder de lokale skoler
sammen om kommunestævner, hvor der
dystes om titlen som kommunemester

Så skal der tænkes strategisk og fremadrettet: Sf3 til g5 og skak!

i skoleskak. Noget eleverne finder stor
glæde i, og som skaber sammenhold. Det
er dog langt fra alle skoler og kommuner,
der er nået til at udnytte skoleskakkens
fælleskabsdannende potentialer uden
for egen skole, så i de kommende år sat
ser Dansk Skoleskak med opbakning fra
Nordea-fonden på at være med til at øge
skoleskaklæringen på tværs af skoler via
lokale kommunestævner i skoleskak.
Ikke for at finde de dygtigste skakspillere,
men fordi det er sundt at mødes og ud
veksle håndtryk, tanker og idéer med
elever fra andre skoler.
Dansk Skoleskak gør i disse år også en
særlig indsats for at hjælpe skolerne med
rumme elever med særlige behov. I et
nyt samarbejde ’SFA – Skoleskak For Alle’
skal Dansk Skoleskak i samarbejde med
Egmont Fonden, 52 skoler, 200 lærere og
4.000 elever udvikle kompetenceudvik
ling, læringsmaterialer og koncepter
målrettet udfordrede elever fra både al
menklasser og specialskoler. Målet er at
understøtte elevernes faglige, sociale og
personlige udvikling med skoleskak som

træningsbane, så eleverne fx oplever et
mindre konfliktniveau eller bedre strate
gier til at navigere i klasserummet.
De deltagende skoler i SFA-indsatsen
deltager i gennemsnit med 4½ lærer/pæ
dagog, der modtager kompetenceudvik
ling hos Dansk Skoleskak og forankres i
undervisningsteams på de enkelte skoler.
Det skal sikre systematik, kvalitet og bæ
redygtighed, så skoleskak fremover ikke
står og falder med en ildsjæl, som det tid
ligere er sket med skoleskak og mange
andre initiativer. Med indsatsen kommer
52 flere skoler med på Skoleskakrejsen,
der er navnet på den måske største opda
tering inden for skoleskak siden årtusin
deskiftet: Udviklingen fra frivilligt elev
tilbud til obligatoriske timer, fra ildsjæle
til undervisningsteams og fra skoleskak
som en god spilaktivitet, til at blive en læ
ringsmetode med kvalitet og systematik,
så skoleskak også er en del af skolen om
10, 20 og 50 år.
Rasmus Ellermann-Aarslev er
kommunikationskonsulent i Skoleskak
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Fagligheden
skal ledes direkte og differentieret
Faglig ledelse, ledelse tæt-på, læringsledelse, pædagogisk
ledelse – kært barn har mange navne. Alle steder betones
vigtigheden af, at skoleledelsen går aktivt i dialog med fagog årgangsteam m.m. om elevernes læring, undervisningens
planlægning, organisering. Men hvordan?
Af Malene Ringvad • Grafik OTW

Faglig ledelse er at oversætte
organisatoriske mål til faglige løsninger,
der udvikler kerneopgaven, skriver un
dervisningsforsker på Syddansk Universi
tet Søren Voxted i sin seneste bog ”Faglig
hed i offentlige organisationer” (2016).
Den moderne faglige leder skal ikke blot
være ’den bedste blandt ligemænd’ som
tidligere forstået, men en professionel
leder, der kan bygge broen mellem strate
giske mål og daglig praksis, og Voxted
argumenterer for, at faglige ledere skal
have personaleansvar for at kunne lykkes.
På skoleområdet ved vi, at mange pæ
dagogiske udviklingsprojekter mislykkes
eller har meget lille effekt, og i denne ar
tikel er påstanden, at skolen savner prio
ritering af faglig ledelse, der kan hjælpe
direkte til med netop oversættelsen fra
pædagogiske udviklingsmål til konkret
undervisningspraksis.
Det gælder ikke mindst de aktuelle
udviklingsmål om, at folkeskolen skal
rumme så mange børn som muligt, og at
alle børn skal lære så meget som muligt.
Begge mål kræver i praksis store mængder
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oversættelse for at finde frem til, hvordan
man lige præcis skal gøre, så undervisnin
gen kan være et læringsrum, hvor alle børn
kan deltage, og så børn med meget forskel
lige behov kan få glæde af hinanden.
Vi har uddelegeret udviklingen
af fagligheden
I tråd med tidens herskende opfattelse
af, hvordan man udøver professionel le
delse, er udviklingen af skolens didaktik
og faglighed imidlertid uddelegeret til de
fagprofessionelle, fordi vi er blevet vant
til at tænke, at de fagprofessionelle skal
have faglige rum for sig selv, og at de fag
professionelle bedst selv kender løsnin
gerne. Og skolerne satser meget på at
uddanne faglige vejledere, fordi vi også
er blevet vant til at tænke, at det ikke
er lederne, der skal stille pædagogisk
og didaktisk faglighed til rådighed, når
der alligevel er brug for faglig assistance.
Med denne arbejdsdeling lader vi
mange udviklingsopgaver og elever i stik
ken, og som Voxted fremhæver, bliver
det de fagprofessionelle lærere og pæda

gogers formåen, der i sidste ende afgør,
om skolens udviklingsmål bliver indfriet.
Når lederne ikke bedriver direkte faglig
ledelse, er lederne i realiteten sat uden
for indflydelse.
Desværre sker det i skolen tit, at de
fagprofessionelle hverken kan overskue
eller se meningen med skolens udvik
lingsmål, fordi de er formuleret fra et ab
strakt politisk perspektiv og i et abstrakt
sprog, der ligger langt fra daglig praksis.
De politiske udviklingsmål bygger sjæl
dent på et solidt kendskab til nuværende
praksis og det, vi kalder ’nærmeste ud
viklingszone’. Derfor har vi hårdt brug
for, at skolens afdelingsledere har res
sourcer til at følge med og lede faglig
heden i afdelingen, så de kan bidrage
til den komplekse oversættelse fra over
ordnede udviklingsmål til fornyet daglig
undervisningspraksis.
Der er stort behov for ledelse
af fagligheden i skolen
Jeg er i mange år kommet på skolerne
både for at støtte skoleledelsen, men også
for at arbejde med bl.a. aktionslæring for
årgangsteams og træning i pædagogisk
analyse. Denne position giver indblik i
den virkelighed, som teamene oplever, og
det står klart, at der ofte er en voldsom
stor afstand mellem de daglige udfordrin
ger, som optager teamene, og de mål og
intentioner, som politikere og konsulen
ter (som mig selv) sætter på dagsorden.
Det gælder fx brugen af de forkætrede
læringsmål, den skærpede indsats mht.
faglig læsning i alle fag, mere bevægelse i
undervisningen, brug af løbende evalue
ring og feedback til eleverne, udvikling af
mere rummelige læringsmiljøer osv. Det
er uhyre sjældent, at disse mål når frem
til de fagprofessionelles eget valg af pæ
dagogisk tema eller fælles aktioner, og
det er i det hele taget stadigvæk meget

?
+/sjældent, at teamsamarbejdet har fokus
på elevernes læreprocesser.
Det altovervejende behov er at skabe
en rolig hverdag, hvor undervisningen
kan gennemføres, starte til tiden og for
løbe uden konflikter, hvor undervisnings
midlerne er tilstede, og hvor alle elever
trives og gør sig parate til at deltage i den
planlagte undervisning med et rimeligt
engagement. Det er altså selve afviklingen
af undervisningen, der tapper kræfterne,
og det fremgår også af min opstilling af
pædagogiske temaer nedenfor, som hyp
pigst er valgt ved aktionslæring og pæda
gogisk analyse, jf. fig. 1.
Det er min vurdering, at afstanden
mellem skolens hverdag på den ene side
og de politiske udviklingsmål på den an
den side er blevet alt for stor og aldeles
ufrugtbar. Den daglige undervisningsop
gave i skolen er uhyre krævende, og risi
koen for at bruge alle kræfterne på at af
vikle undervisningen i god ro og orden
er overhængende.
Med belæg i både Voxteds og Robinsons
forskning bliver det tydeligt, at skolerne
skal sætte færre kræfter ind på at søsætte

!
Figur 1
Typiske temavalg ved aktions
læring og pædagogisk analyse.
1. E
 leverne kommer for
sent ind fra frikvarter
2. D
 er er konflikter efter
frikvarteret, som tager
tiden fra undervisningen
3. D
 er er for megen uro
i timerne
4. Mobiltelefoner og
tablets forstyrrer
5. Eleverne tager ikke ansvar
6. B
 ørnene taler et grimt og
hårdt sprog til hinanden
7. K
 lassekultur og mobning
i klassen
8. E
 leverne vil ikke i
bad efter idræt
9. S
 ærlige elevsager, når
elever mistrives i skolen
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Figur 2
Eksempler på indirekte og direkte ledelse
baseret på begreber fra Voxted (2016).
Indirekte
faglig ledelse
Under
visningen

1. Udstikker rammer, mål
og retningslinjer for selv
ledende fagprofessionelle
2. Hyrer oplægsholdere
til skolen
3. Sikrer uddannelse
af faglige vejledere
4. Afholder MUS med
de fag-professionelle

Direkte
faglig ledelse
1. Besøger undervisningen for
at følge med i sammenhæn
gen mellem undervisningens
tilrettelæggelse og elevernes
læringsudbytte
2. Hjælper med planlægning,
gennemførsel eller efterbe
handling af undervisningen
for at hjælpe med at omsætte
organisatoriske mål til faglige
løsninger
3. Koordinerer udveksling af fag
lige kompetencer fra en lærer
til en anden, hvis der er behov
for at løfte det faglige niveau
4. Giver jævnligt et bud på, hvor
dan en situation kan løses for
at bringe relevant forsknings
baseret viden i spil

Team
samarbejdet

1. Sikrer timer og
skemapositioner
2. Udarbejder arbejdsbeskrivelser eller indsats
beskrivelser
3. Rekrutterer teamkoordinatorer
4. Holder møder med
team-koordinatorer
5. A
 fholder TUS

1. Initierer og deltager ofte i
faglige drøftelser på team
møderne for at formulere
forventninger til det faglige
niveau og fastholde organi
sationens mål
2. D
 eltager jævnligt i pædagogi
ske analyser (LP) af aktuelle
problemstillinger i samar
bejde med teamet for at sikre
en vidensbaseret tilgang
3. P
 lanlægger, observerer og
giver feedback på udvalgte
indsatser for at hjælpe med
at omsætte organisatoriske
mål til faglige løsninger
4. H
 jælper teamet med at kom
munikere og dokumentere
udbyttet af indsatser for at
være med til at fastholde og
formidle organisationens
strategiske mål
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flere nye udviklingsmål og i stedet samle
kræfterne om at bane vejen for, at sko
lens afdelingsledere kan forlade kontoret
og komme ud og observere i undervis
ningen og ud for at facilitere og deltage
i teamsamarbejdet. Det er også kun sko
lens afdelingsledere, som med deres le
delsesmandat kan sikre, at alle skolens
fagprofessionelle benytter de bedste un
dervisningsformer, som vi fra forskning
og daglig erfaring kan se virker bedst.
Faglig ledelse skal være mere
direkte og mere differentieret
Voxted (2016) skelner mellem indirekte
og direkte faglig ledelse, og her er en væ
sentlig pointe på spil. Indirekte faglig le
delse holder sig på afstand af kerneydel
sen, og sikrer i stedet, at mål og rammer
er på plads for de fagprofessionelles selv
stændige opgaveløsning, mens den di
rekte ledelse kommer tæt på kerneydel
sen for at hjælpe til med oversættelsen af
organisationens overordnede mål til kon
kret praksis, og for at sikre at de faglige
mål efterstræbes i det daglige arbejde.
Hvis vi benytter denne skillelinje i for
hold til fx undervisningen og teamsamar
bejdet, ser vi, at traditionen for faglig le
delse i skolen typisk ligger placeret i den
indirekte ende af skalaen, og at vi har en
betydelig udviklingsopgave i at udvikle
de meget direkte faglige ledelsesformer,
jf. fig. 2.
Med den direkte faglige ledelse kom
mer afdelingslederne tættere på under
visningen, og dermed også ind på livet
af de forskelle i kompetencer, som er i
spil på skolen. Hvor den indirekte faglige
ledelsesform ikke kræver megen differen
tiering, fordi de fagprofessionelle i ret
færdighedens navn får de samme mål og
de samme rammer, bliver det med den
direkte faglige ledelsesform åbenlyst,
at lederne skal differentiere indsatsen be
tydeligt både i omfang og udformning.
Og det betyder i praksis, at vi især skal

!
Figur 3
Model for differentieret faglig ledelse
af kompetenceudvikling i skolen.
3. STØTTENDE

2. TRÆNENDE

DEN FAGPROFESSIONELLE
mestrer nu det meste i under
visningssituationen og skaber
gode læringsmiljøer for alle
elever, men hun har behov
for støtte i særligt svære
situationer.

DEN FAGPROFESSIONELLE har
grundlæggende færdigheder i
at undervise, men er ofte usik
ker og ikke alle børn får gode
muligheder for deltagelse.

FAGLIG LEDER er jævnligt
sparrings-partner, og sammen
udveksler de ideer.

FAGLIG LEDER kommer med
forslag, som lærer afprøver,
og resultatet drøftes efter
følgende.

4. DELEGERENDE

1. INSTRUERENDE

DEN FAGPROFESSIONELLE
mestrer til fulde at skabe gode
læringsmuligheder for at alle
elever i undervisningen.

DEN FAGPROFESSIONELLE
skal først lære at undervise.

FAGLIG LEDER er kun i dialog
med lærer, når der en sjælden
gang imellem er brug for det.

FAGLIG LEDER fortæller
(evt. med assistance fra
skolens vejledere), hvordan
der skal undervises.

skrue op for den instruerende og den træ
nende ledelsesform, når der er brug for
det, for det er disse direkte ledelsesfor
mer, som typisk ikke er så udviklet i dag.
Vi kan lade os vi inspirere af en klassisk
model for ”situationsbestemt ledelse”
(Hersey & Blanchard), som beskriver de
fagprofessionelles typiske kompetenceud
vikling som en udviklingskurve, der star
ter med megen usikkerhed og lav kompe
tence (trin 1) og bevæger sig frem mod
stor sikkerhed og høj kompetence (trin 4).
Det er modellens styrke, at den i samme
takt udpeger, hvori de tilsvarende faglige

lederopgaver består.
Transformeres den til skolens virkelig
hed, kan vi se, at lederne skal udøve syste
matisk forskellig faglig ledelse af skolens
fagprofessionelle afhængig af, om de fag
professionelle fx er nyuddannede eller de
erfarne og dygtige til at omsætte skolens
overordnede mål til god undervisnings
praksis. Den afdelingsleder, der arbejder
med direkte ledelse af en ny medarbejder,
skal både forklare og instruere den fag
professionelle i, hvordan den gode lektion
ser ud, og hvordan det gode forældresam
arbejde ser ud mv. Og afdelingslederen

?
skal træde til med systematisk træning
overfor en anden medarbejder, som
punktvis har svært ved fx at skabe et godt
læringsmiljø i klassen, der giver deltagel
sesmuligheder for alle elever, jf. fig. 3.
Samtidig skal vi huske, at situations
bestemt faglig ledelse netop er situations
bestemt og fleksibel, og ikke fastlåste
procedurer. Det indebærer også, at de
fagprofessionelles kompetencer aldrig
må puttes i statiske kasser. Kompetencer
udvikles hele tiden, og behovet for di
rekte ledelse mindskes almindeligvis
med tiden hos den enkelte medarbejder,
og omvendt mister dygtige fagprofessio
nelle også nogle gange grebet eller gni
sten og har igen brug for støtte.
Faglig ledelse står ofte
øverst på ønskesedlen
Skolens pædagogiske afdelingsledere vil
i reglen gerne bedrive meget mere faglig
ledelse, der er tæt på og hjælpsom i dag
ligdagen og også efterspørges af mange
fagprofessionelle. Faglig ledelse står fak
tisk allerhøjest på mange afdelingslede
res ønskeseddel, hvor jeg kommer, men
det er desværre lige netop de faglige ledel
sesopgaver, som i praksis næsten aldrig
får pladsen og muligheden for at udvikle
sig. Lederne er dynget til af drift, admini
stration og elevsager – det lyder trivielt,
og det er det desværre også.
Ledelse af skolens mange faglige op
gaver er en væsentlig anderledes opgave,
der både kræver faglig viden og en anden
træning, end de indirekte ledelsesformer
gør. Derfor er der hårdt brug for, at man
fra politisk hold sætter ind med færre sty
ringskrav, færre møder i forvaltningen og
færre kommunale politikker. I stedet skal
politikerne prioritere ressourcerne til at få
udviklet mere direkte ledelsesformer, der
kommer eleverne til gavn.
Malene Ringvad er lederkonsulent, forfatter, oplægsholder
m.m. og indehaver af konsulentfirmaet Ringvad – Ledelse
og læring. Se mere på www.ringvad.com.
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Vi må træne
folkeskolemusklen
Sarah Gruszow Bærentzen
Formand, Danske Skoleelever

Jeg ser det, når jeg bevæger
mig rundt på gangene på de danske
folkeskoler. Det er her eleverne læ
rer, at liv leves forskelligt. Folkesko
len er Danmarks hjerte, der pumper
dannet liv ud i samfundet, en mu
skel der ikke må svigte. Den er nok
den vigtigste demokratiske dan
nende institution i vores samfund.
Den er med til at give eleverne ind
sigt og udsyn.
Desværre er der flere familier,
der fravælger folkeskolen. Det kan
vi ikke bare lade stå til, vi må ikke
svække institutionen. Derimod skal
vi have flere elever ind i den folke
skole, som også I skoleledere gør
en enorm indsats for at styrke hver
eneste dag.
Det bekymrer mig som grund
skoleelevernes stemme, at stadig
flere familier fravælger folkeskolen
til fordel for de private og frie
grundskoler. Det er vigtigere end
nogensinde, at vi som aktører på
grundskoleområdet står sammen
om at få flere i folkeskolen. Det er
den eneste måde, vi kan opnå re
sultater. Jeg tror ikke, at problemet
er dårlige lærere, en dårlig reform
eller dårlig ledelse. Det er samspil
let, samarbejdet og vidensdelingen,
der er den største hæmsko for fol
keskolen. Vi er ikke gode nok til at
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fortælle hinanden om de mange
gode ting, der foregår hver eneste
dag på folkeskolerne i Danmark. Og
så er vi ikke gode nok til at imple
mentere folkeskolereformen, som
den var tænkt.
Jeg har selv en god historie fra
Odense; et godt eksempel, hvor det
faktisk er lykkedes rigtig godt at få
implementeret den skolereform,
som lovede åben skole, mere bevæ
gelse og elevinddragelse, men som
ikke alle steder er gået lige godt.
I forbindelse med DM i skoleud
vikling stødte jeg på forløbet ’Unge i
Uddannelse og Job’, som 8. klasser
på 9 folkeskoler i Odense har gen
nemført, projektet imponerer mig.
Det imponerer mig, når næsten
40% af de elever, der gik i 8. klasse i
skoleåret 17/18, er blevet mere inte
resseret i at vælge en erhvervsud
dannelse efter folkeskolen. Det im
ponerer mig, når 8% af deltagerne
siger, at de har skiftet mening og nu
vil søge ind på en erhvervsuddan
nelse. Det imponerer mig, når over
40% af eleverne svarer, at forløbet
har gjort dem mere klar til at vælge
en ungdomsuddannelse.
I projektet skulle eleverne vælge
mellem seks erhvervsrettede uddan
nelser og 27 virksomheder, således
at projektet blev tilrettelagt efter ele

vens personlige interesse. Føtex,
Marienlund Plejecenter og Tømrer
mester Rasmus Balle er blandt de
virksomheder, som har deltaget i
projektet. Jeg bliver glad, når sko
lerne lader eleverne tilrettelægge
forløbene til dem selv og giver et
stjerneeksempel på åben skole.
I den her fortælling fra det virke
lige liv, er det tydeligt, at det kan
lade sig gøre at implementere refor
men, så det giver mening for elever,
lærer, ledelse, skole, kommune og
samfund. Med flere af den slags hi
storier, kan vi hjælpe familier og ak
tører til at forstå den betydning fol
keskolen har som fundamentet for
demokrati, tolerance, mangfoldig
hed og sammenhængskraft og der
med gøre den mere attraktiv. Det
hjælper samtidig med at forstå,
hvad folkeskolereformen har af emi
nente elementer i sig. For folkesko
len kan blive meget bedre for ele
verne, end den er i dag. Det er trods
alt dem, den er her for.
Jeg er allerede gået i gang med at
løfte de tunge vægte for at styrke
folkeskolens hjertemuskel, den skal
tilbage på sporet, så vi kan få vendt
kurven og pumpe endnu flere dan
nede børn og unge mennesker ud i
samfundet – også i fremtiden. Folke
skolen. Vores. Hele Livet.

noter

In s p i r at i o n
Folkeskolen leverer flotte resultater, og hver dag
sker der en masse positive ting i alle landets folke
skoler. Men de positive ting bliver ikke altid fortalt.
I en ny materialsamling ’Få flere til at bruge folke
skolen’ gives en række eksempler på og forslag til,
hvordan kommuner og de enkelte skoler kan
sætte folkeskolen positivt på dagsordenen.

RelationeR
Læreres relationskompetence fremmer børn
og unges trivsel og udvikling – fagligt, socialt
og personligt - og bidrager til, at en klasse kan
blive et læringsfællesskab.
Relationskompetente handlinger har tre synlige
kendetegn, og i en række nye film beskrives de
synlige markører under hvert kendetegn. Her
med bliver det muligt at bruge fagtermer om
det relationelle aspekt, der er afgørende for al
undervisning. Bag filmen står skolekonsulent
og forsker, Ph.d. Louise Klinge.
I fire praksisfilm vises eksempler på de synlige
kendetegn ved relationskompetente handlin
ger. Her fortæller lærere og børn også om de
res samspil med hinanden i undervisningen. I
yderligere en film fortæller Louise Klinge om
betingelserne for (oparbejdelse af) relations
kompetence.
Se filmene på filmkompagniet.dk

Parterne i projektet ’Folkeskolen. Vores. Hele
livet’: BUPL, Børne- & Kulturchefforeningen,
Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever,
KL, Skole og Forældre og Skolelederforeningen,
står bag materialet.
Hent inspirationsmaterialet ’Få flere til
at bruge folkeskolen’ på hjemmesiden

LOV
ÆNDRINGER

Skolelederforeningen er skeptisk over
for et lovforslag om styrket praksisfag
lighed i folkeskolen. Lovforslaget, som
er tænkt til at bidrage positivt til en
mere praksisfaglig og anvendelsesori
enteret undervisning i udskolingen, vil
desværre få den modsatte effekt, me
ner foreningen.
I et høringssvar forholder Skoleleder
foreningen sig meget kritisk til lovfor
slaget: ”Vi er enig i hensigten i, at alle
elever får bedre mulighed for at ar
bejde med deres praksisfaglige kompe
tencer. Men vi er skeptisk over for ud
møntningen af lovforslaget, som virker
til at være hastet igennem, og som der
med risikerer at blive kontraproduk
tivt,” siger Claus Hjortdal.
Skolelederforeningen er bekymret for,
at lovforslaget med medføre:
• At skolerne får dårligere muligheder
for at etablere linjer i udskolingen
• At eleverne i forbindelse med lovfor
slaget vil opnå retskrav på kompen
serende undervisning
• At stram styring i antallet af timer
til valgfag vil give mindre fleksibilitet
for skolerne fx i forhold til skoleda
gens længde
Foreningen mener, at lovforslaget læg
ger op til langt mere styring og detail
regulering af folkeskolen og til en langt
større forskellighed fra skole til skole.
Se foreningens høringssvar
på hjemmesiden

I bestyrelsen
Skole & Forældre har udarbejdet en
revideret version af pjecen ’Velkom
men i skolebestyrelsen’, som selvføl
gelig også findes elektronisk, og som
især retter sig til nye i bestyrelsen
Find pjecen på skole-foraeldre.dk

Omprioritering
Erhvervsskolerne fritages for om
prioriteringsbidraget på 2 % fra
næste år på basis af en aftale mel
lem regeringen og DF. Dermed
styrkes erhvervsskoleområdet, og
selv om fritagelsen ikke gælder an
dre uddannelsesområder, drypper
det også på arbejdet med at styrke
praksisfagligheden i folkeskolen.

Nyt
job

Er du på udkig efter noget andet?
Eller søger skolen ny lederkollega?
På hjemmesiden og i foreningens ny
hedsbreve ligger der altid 15-20 ledige
skolelederjobs. Så husk at tjekke det
ud og tilmelde dig nyhedsbrevet – eller
gå direkte ind på vores jobdatabase.
Se de ledige job her:
www.skolelederjob.dk
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Hvorfor er der behov for
en drikkevandskøler?

Minimerer antal sygedage

Øger produktiviteten

Minimerer stress

Drikkevandet bliver
mere tilgængeligt

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
dr
ind
inden d. 1 nov 2018.
og ffå 50 drikkedunke
gratis.

ledelsesudvikling
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Et skoleskib
med mange
kaptajner
På bagkant af de nye arbejdstidsregler og skolereform har
mange skoler sikkert oplevet, at der er behov for at skolen
finder (eller genopfinder) sig selv. En skoleledelse fortæller
om den udvikling, som deres skole og de som relativt nyt
ledelsesteam har været igennem.
Af René Bang og Corinna Hansen • Foto Jacob Nielsen

Mange bække … er en kæmpe
udfordring! Denne bevægelse er i spil på
Vigerslev Allés Skole (VAS) , som ligger i
Valby i Københavns Kommune. Skolere
formen og arbejdstidsloven har pustet til
lærere, pædagoger og børns måde at for
stå undervisning og læring på.
Inklusionsforståelse har også rykket i
båden samtidig med at skolen udvider fra
2 til 3 spor. Der bliver flere og flere med
arbejdere, børn og forældre, hvilket pres
ser vores små fællesskaber på skolen og
udfordrer det helt store fællesskab. Oveni
i den gradvise udvidelse har skolen fået
et nyt udtryk efter en gennemgribende
renovering. I byggefasen er der trukket
store veksler på børn og medarbejdere,
som har skulle folde sig ud i byggerod.
Endelig kan tilføjes ganske hyppige
skift af skoleledelsen. Der har været flere
forskellige skoleledere hen over de sene
ste tre år, og forskellige ledelsesparadig
mer har været gældende.
Mange af disse forandringer genkender
de fleste af vores lederkolleger – og har
måske som os et behov for at adressere
de udfordringer, der følger med.
Når forandring ikke altid fryder
Alt dette har naturligvis haft en pris. Da

vi trådte til som ny skoleledelse – René
som skoleleder i efteråret 2016, og vice
skoleleder Corinna i foråret 2017 – ople
vede vi en skole som på nogle områder
var usikker. Gennem de store forandrin
ger med skiftende ledelser fokuserede
de fleste medarbejdere på egen klasse
og nære relationer. Der var en vedhol
dende faglig stolthed og opmærksom
hed på, at få egen klasse til at fungere,
men fællesskabet og følelsen af den fæl
les mission havde lidt et svigende neder
lag. Man havde mistet blikket for helhe
den og den fælles retning.
Vi oplevede, at personalegruppen var
blevet usikre på rolle og mandat, eksem
pelvis i forhold til at træffe beslutninger.
På den ene side var der ønske om høj
autonomi og beslutningsfrihed i forhold
til kerneopgaven. På den anden side blev
der kaldt på ”kaptajn-ledelse”. Konse
kvensen af de mange skift og forandrin
ger var, at der var opstået en tendens til
at gøre sig afhængig af, at skoleledelsen
ville sanktionere detailbeslutninger og
agere redningstjenesten i alle tænkelige
vanskelige situationer.
De fleste var enige om, at der ikke ek
sisterede en fælles identitet eller et fæl
les værdisæt, og det havde med tiden

manifestereret sig som en tvivl og fru
stration: Hvad må man som lærer selv
træffe beslutning om? Hvad skal jeg ind
drage skoleledelsen i? Er det nødvendigt
at arbejde ud fra de samme faglige ret
ningslinjer? Er der overhovedet en ens
artethed i måden, vi håndterer udfor
dringer på? Disse tvivlsspørgsmål skabte
en oplevelse af en fragmenteret skole,
der led under manglende fællesskabsfø
lelse og identitet.
Hvem, hvad, hvorfor?
Det ledelsesparadigme, vi bekender os til
og tror på, kunne helt sikkert få gang på
Vigerslev Allés Skole, men ”stolene skulle
rykkes tættere sammen”, før vi kunne lyk
kes med at skabe mening og forståelse for
den skole, som VAS skal være fremadrettet.
I et samarbejde med konsulenthuset
UKON og Københavns Kommunes Børneog Ungdomsforvaltning under det igang
værende projekt ”Arbejdspladsen i fokus”,
fik vi i fællesskab designet en proces, der
skulle styrke skolens virke.
Formålet var at skabe en mere fælles
fortolkning og definere et mere entydigt
billede af skolens identitet: Hvad skal
skolen være kendt for? Hvad er/skal være
skolens særkende? Målet var at udforme
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I vores optik kan ledelse anskues som en effekt
af handlinger, som bliver udført af mange forskellige aktører på skolen. Ledelse er noget, vi i højere
grad ser som en fælles proces frem for en funktion
eller noget, der er tilknyttet en bestemt position.
René Bang, skoleleder og Corinna Hansen, souschef på Vigerslev Allés Skole i København

et arbejdsgrundlag, der skulle tydelig
gøre skolens fundament, kultur og sam
værsform, og som samtidig skulle angive
en retning for skolen.
Det fælles arbejdsgrundlag skulle såle
des bidrage til at afstemme forventninger
til den enkelte medarbejders rolle og
funktioner og til de forskellige teams op
gaver og organisering. For at kunne lyk
kes med kerneopgaven – at skabe god
læring og trivsel – blev der eksempelvis
identificeret et behov for at etablere
bedre samarbejder mellem kontaktlæ
rere, på årsgangsteam, på afdelingsni
veau og på tværs af fagteams.
Arbejdsfællesskab og ejerskab
I begyndelsen af 2017 iværksatte vi et ud
viklingsarbejde. UKON, der var tovholdere
på processen, lagde grunden
for arbejdet med række inter
Fakta om skolen
views af skolens lærere, besty
relse, ledelse, elever og foræl
• Vigerslev Allés Skole er
dre. Der blev identificeret fem
beliggende i Valby i Kø
centrale indsatsområder for
benhavn og har ca. 700
elever og 55 lærere.
det videre arbejde: Identitet,
• Skolen udbygges i disse
Den fælles skole, Kommunika
år fra 2 til 3 spor, og vi
tion, Koordinering og Beslut
er nået til 6. årgang.
ningskompetence.
Skolen har en skole/fri
tidsordning hvor 300
I samarbejde med UKON defi
af eleverne går. Her
nerede vi en aktionslæringsin
er der 20 ansatte.
spireret proces, hvor grupper
• Ledelsesteamet består
af skoleleder, souschef,
på skolen arbejdede med at
afdelingsleder og leder
finde konkrete løsninger på de
af fritidsordningen.
ovenstående indsatsområder.
• I ledelsesteamet arbejdes
Da vi begyndte processen, blev
med udgangspunkt i den
enkeltes kompetence og
to store udfordringer tydelige.
ikke afdelingsopdelt.
På den ene side var der et be
hov for at opnå et vist momen
Se mere på skoleporten.dk
tum gennem fornyet energi
> Vigerslev Allés skole
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samt tro og tillid til den nye ledelse, hvil
ket processen bidrog til. På den anden
side var der et behov for at drive skolen vi
dere på gamle aftaler særlig med tanke på
den snarligt kommende fagfordeling.
Formålet med aktionslæringstilgangen
var, at skabe større commitment og ejer
skab for arbejdet samt tydelighed på vo
res fokus og ledelsesprincipper. For os
som skoleledelse var det afgørende vigtigt
at etablere en involverende proces, hvor
der blev arbejdet ud fra devisen ”Vores
skole – Vores projekt”. Parallelt med ar
bejdet om en fælles identitet og historie
om Vigerslev Allés Skole, ønskede vi at
massere en grundlæggende anden tilgang
til at tænke ledelse ind i systemet.
Baggrunden for ledelsesparadigmet ta
ger udgangspunkt i vores opfattelse af, at
medarbejderne er skolens stærkeste aktiv.
Det er medarbejderne, der har de største
kompetencer og har den største viden om
børnenes hverdag, trivsel og læring. Der
for er det vores holdning, at lærere og
pædagoger skal tage beslutningerne, så
de forbliver så tæt på barnet som over
hovedet muligt.
I vores optik kan ledelse i tråd med
ovenstående anskues som en effekt af
handlinger, som bliver udført af mange
forskellige aktører på skolen. De ledelses
mæssige handlinger er således ikke kun
begrænset til den formelle skoleledelses
handlinger. Ledelse er noget, vi i højere
grad ser som en fælles proces frem for
en funktion eller noget, der er tilknyttet
en bestemt position.
Vi ser skolen som et væld af komplekse
organisatoriske strukturer og oplever læ
rerne som stærke vidensmedarbejdere

Endelig har det også den væsentlige
pointe, at vi med forståelse af ledelse
som et fælles produkt kan udfordre fast
låste strukturer og organiseringsformer
til i højere grad at sætte opgaven i fokus.
Man kan ofte opleve at tage afsæt i orga
nisationsstrukturen fremfor opgaven der
skal løses. Spørgsmålet, vi insisterer på,
bliver derfor: Hvilken opgave skal løses,
og for at løse den, hvem skal vi have med
i beslutningsprocessen? Det giver rigtig
god mening, men udfordrer i nogen grad
den måde, vi arbejder på i folkeskolen.

med et stor behov for indflydelse, med
bestemmelse og ønske om høj autonomi.
Dette står i modsætning til en forståelse,
hvor skoleledelsen øverst i hierarkiet be
slutter det meste.
Vores opgave som skoleledelse er at
holde fokus på, hvordan vi kontinuerligt
kan arbejde med skolens arbejdsfælles

skaber, og hvordan den enkelte medar
bejder bedst kan understøttes i at træffe
de nødvendige beslutninger tæt på bør
nefællesskaber og det enkelte barn. Le
delse skal med andre ord distribueres,
og vi som skoleledelse skal skabe ram
mer og facilitere processer for, at skolen
som helhed leverer kvalitativ læring.

Vores skole fremadrettet
Vi har et arbejdsgrundlag i hus og har
skabt synlighed om de første mærkbare
resultater. Vi har arbejdet med den fælles
fortælling, om de symboler og ritualer,
der støtter op om den fælles energi og
kultur på skolen. Vi ser en fornyet opti
misme og gejst hos personalet.
Vigtigst af alt er dog, at vi langsomt ser
tegn på en bevægelse i forhold til forståel
sen af ledelse. Vi ser en bevægelse fra et
spørgsmål om magt og hierarki til ledelse
som et fælles anliggende, hvor skole er
noget, vi skaber i fællesskab gennem de
beslutninger og relationer vi indgår i. Vi
har skabt en forståelse af, at ledelse er no
get, vi skaber sammen.
Samtidig har processen manifesteret,
at vores måde at se ledelse på er ”bevist”
ved, at arbejdsgrundlaget er skabt af alle:
medarbejdere og ledelse, børn og foræl
dre samt skolebestyrelse. At vi som le
delse har ’walked the talk’.
René Bang og Corinna Hansen er hhv. skoleleder
og souschef på Vigerslev Allés Skole i København
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Dronerne
kommer
Droner er kommet for at blive – egentlig er der bare tale om avancerede
fjernstyrede helikoptere. Men netop fordi de er blevet så avancerede, er
der masser af muligheder i at bruge dem. Også i undervisningen.
Af Hans Lauring • Foto Producenterne

Amerikanerne bruger droner til
at spionere og til at affyre missiler mod landets
fjender, det danske politi har droner til over
vågning og selv ISIS lægger film af droner, der
kaster granater, på YouTube. I den fredeligere
ende bruges droner til at inspicere byggeplad
ser, tage flotte luftfotos og der afholdes inter
nationale mesterskaber i droneræs. Spørgs
målet er så, hvad er en drone og er alle disse
forskellige droner sammenlignelige?
Avancerede modelfly med indbygget
mobilkamera
For at afmystificere dronehypen, kan vi kon
statere, at grundlæggende er droner blot avan
cerede fjernstyrede flyvere eller helikoptere.
Den amerikanske Predator-drone, der faktisk
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blev udviklet i 90’erne, koster over en million
dollars – ikke fordi der er tale om helt ny tek
nologi, men fordi den er stor, har avancerede
sensorer, lang rækkevidde og kan styres via
satellit. Men det er stadig ”kun” en meget
avanceret fjernstyret flyver.
Det der har gjort kommercielle droner mu
lige og interessante er ikke revolutionerende
teknologi, men et samspil mellem flere tekno
logier. Små, ikke for dyre batterier med stor
ydelse har gjort det muligt at bygge droner,
der både er små og billige, men samtidig har
god rækkevidde. Bittesmå kameraer, der stadig
kan levere billeder i skyhøj kvalitet, har gjort
det muligt at lave optagelser med droner, som
det for få år siden ville kræve en kameramand
i en helikopter at opnå. Og sidst men ikke

Regler for
droneflyvninger
Der gælder en række regler
for at flyve med droner, der er
større end 250 gram (dem un
der kaldes mikrodroner og er
ikke omfattet). F.eks. kræver al
privat flyvning, at føreren har et
dronetegn og at dronen er regi
streret – det kan man få ved at
udfylde et spørgeskema udfær
diget af Trafik-, Bygge- og Bolig
styrelsen. Man behøver ikke et
dronetegn, hvis man har et dro
nebevis (erhvervsflyvning) eller
er medlem af en anerkendt mo
delflyverorganisation. Er føreren
under 15 år, så skal prøven tages
sammen med dennes værge.
Generelt må man ikke flyve over
andres grund, man må ikke filme
ind på andres grund og man må
ikke flyve indenfor bymæssig
bebyggelse, med mindre man
har et dronebevis. Man må ikke
flyve over visse særlige naturføl
somme områder nævnt i be
kendtgørelsen (BL 7-15).
Derudover gælder det: Al flyv
ning med droner skal udføres
på en måde, at andres liv og
ejendom ikke udsættes for fare
eller anden unødig ulempe.
Dronen skal under hele flyvnin
gen være inden for droneføre
rens synsvidde (VLOS). Flyve
højde må ikke overstige 100 m.
Minimum afstand til:
• Offentlige flyvepladser: 5 km
• Bymæssig bebyggelse: 150 m
• Større offentlig vej: 150 m
• Uheldssteder: 200 m
• Politistationer, fængsler
og arresthuse: 150 m
• Kongehusets
ejendomme: 150 m
• Militære områder: 150 m

mindst har udviklingen af mobilteknologien gi
vet mulighed for nemmere fjernstyring over
større rækkevidde. I grove træk kan man tale
om, at den udvikling, der har drevet den ben
hårde konkurrence på mobilmarkedet, er kom
met droneudviklerne til gode (mikrokameraer,
genopladelige batterier, radiokommunikation).

Inden man giver sig i kast
med en rigtig drone, kan
man forsøge sig med en
dronesimulator på en tab
let eller mobiltelefon. Da
mange mindre droner kan
styres med mobilen, så er
det ikke en dårlig træning.

Quadcopteren er den typiske drone
Den typiske drone i dag er en såkaldt quadcop
ter, der har fire rotorer (deraf navnet), hvilket
gør den mere stabil og nemmere at styre end
en klassisk helikopter med kun en. Man kan
få droner med flere rotorer, men det er typisk
større droner med større løfteevne. Den stør
ste forskel i pris på de forskellige droner kan
forklares i byggekvalitet (materialevalg), batte
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gear og gadgets

Droner er ikke blot
legetøj. De kan bruges
til en rette nyttige funk
tioner og er oplagte i
fag som matematik og
forskellige teknologi
fag – men de kan også
inddrages i forbindelse
med kreative projekter
og naturfag.

rikapacitet (rækkevidde), kamerakvalitet
og så forskellige ekstrateknologier, som GPS,
programmerbare funktioner som evnen til at
undvige forhindringer, følge efter en person
og selv lande i nødsituationer m.m.
De fleste droner styres med en dedikeret
fjernbetjening. Nogle har indbygget skærm, så
man kan se, hvad dronen ser. De fleste benyt
ter dog en mobil-app til denne funktion. Men
mere avancerede droner kan også program
meres på forhånd og f.eks. flyve i formation
med andre droner. Og forskere i det amerikan
ske militærs forskningsenhed DARPA har ud
viklet små dronesværme, der i begrænset om
fang kan styres med tankens kraft.
I undervisningen er droner oplagte for
at give eleverne teknologiforståelse og gøre
dem klar til et samfund, hvor brugen af dro
ner kun ser ud til at blive mere udpræget. Og
i matematik eller teknologifag giver dronerne
også en række muligheder.
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Vi giver nogle eksempler
på droner på markedet:

DJI Mavic Air
Kinesiske DJI dominerer nærmest
markedet for professionelle og
semi-professionelle droner, og fir
maet laver droner i alle prisklasser.
Det har betydet, at firmaet har væ
ret de facto standard på en masse
parametre, men også at teknolo
gier udviklet til DJI’s dyreste foto
grafdroner har fundet vej ned til
de kommercielle hobbydroner.

Parrot Anafi
Franske Parrot, der mest laver
avanceret elektronisk legetøj, er
et af de få firmaer, der udfordrer
DJI på det semi-professionelle
marked. Anafi er klart et modsvar
til Mavic, og er ligesom denne en
lille drone, der kan foldes sam
men, transporteres i en taske og
lette fra din håndflade.
Anafi mangler nogle af Majics
smarteste funktioner, til gengæld
har den et kamera, der også kan
filme opad, hvilket giver den vor
dende filmskaber nogle helt nye
muligheder. Det samme gælder
den indbyggede zoom. Den lille
drone skulle også være virkelig
hurtig og exceptionelt god til at
følge efter en person, hvilket også
giver nogle unikke optagemulighe
der. Og så kan den lades op med
et almindeligt USB-stik, hvilket
er en klar fordel på farten.
Flyvetid: 25 minutter
Rækkevidde: 750 meter
Kamera: 21 megapixels
stillbillede/4K video
Vægt: 320 gram
Pris: 5.000 kr.

Discovery2 / U818A Plus
En lille drone, der kan en masse,
men dog mangler en masse af de
mere avancerede automatfunkti
oner. Den advarer dog, hvis den
kommer ud af rækkevidde og lan
der selv, hvis batteriet er ved at
løbe tør. Og det er en god drone
til at lære at flyve droner. F.eks.
er den udstyret med beskyttende
plastik rundt om de fire propeller,
så man ikke skader sin drone eller
omgivelserne, hvis man flyver lidt
usikkert i starten.

Mavic-serien er firmaets næst
mindste droner, hvilket gør dem
oplagte til rejsebrug, da de er
nemme at transportere. De er også
populære blandt amatører, da de
har indbyggede funktioner, der gør
dem nemme at betjene, sjove at
lege med og måske lidt bedre sik
rede mod meget dyre uheld. Dro
nen kan f.eks. lette og lande fra
en hånd, delvist styres med hånd
bevægelser og så undgår den selv
forhindringer og vender retur,
hvis fjernbetjeningen svigter.
Flyvetid: 21 minutter
Rækkevidde: 2 km
Kamera: 12 megapixels
stillbillede/4K video
Vægt: 430 gram
Pris: 6.000 kr.

Lidt bedre end de billigste Ki
namodeller, fordi den er fra et
etableret firma, så man kan få
ekstra rotorblade, ekstra batterier
og andet udstyr, hvis det oprinde
lige skulle gå i stykker.
Flyvetid: 15 minutter
Rækkevidde: 60 meter
Kamera: 720P video
Vægt: 248 gram
Pris: 650 kr.
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Fælles Mål
I november og december afholder
UVM i samarbejde med DLF, KL,
Børne- og Kulturchefforeningen og
Skolelederforeningen fem regionale
dialogmøder, hvor fokus er på skoler
nes og forvaltningernes arbejde med
Fælles Mål i folkeskolen.
Møderne vil tage afsæt i Rådgivnings
gruppens anbefalinger og anbefalin
gerne fra Arbejdsgruppen for Fælles
Mål på læringsplatforme.
Formålet er, at skolerne/kommunerne
kan begynde en dialog om, hvad æn
dringerne kan betyde lokalt, så tilrette
læggelsen af undervisningen afspejler
intentionerne med de nye rammer i

Fælles Mål, når disse er fuldt imple
menterede i skoleåret 2019/20.
Det første møde er afholdt. De næste
fire møder foregår:
Odense: Torsdag den 29. november
Sorø: Onsdag den 5. december
Aalborg: Tirsdag den 11. december
Aarhus: Onsdag den 19. december
Læs mere om møderne på uvm.dk
eller skolelederforeningen.dk under
’Nyheder 2018’.
Se også indstikket i dette blad om
øget frihed i Fælles Mål – hvordan
skaber vi en ny praksis?

Med en stigning i både antallet af
lønmodtagere i det private og det
offentlige i august i år blev der igen
sat positiv rekord.

I det private steg antallet af ansatte
med 5.300 i august og fortsatte der
med den stigning, der har præget
beskæftigelsen i det private i flere år.

Antallet af lønmodtagere i Danmark
steg med 6.500 i august. Det sen
der antallet op på 2.760.000.

I det offentlige steg antallet af løn
modtagere til 831.400 - et hop på
lidt over 1000.
Kilde: Danmarks Statistik

F y r væ r k e r i
På www.fyrværkeri.dk kan skolen gra
tis tilmelde sig og få adgang til under
visningsmateriale, der tager udgangs
punkt i at lave små forebyggelsesfilm.

En ny landsretsdom fastslår, at mistet sygedagpengere
fusion giver ikke arbejdsgiver ret til at modregne i løn.
En medarbejder havde under en sygemelding undladt
at udfylde kommunens oplysningsskema til brug for
udbetaling af sygedagpenge. Den manglende medvir
ken til kommunens opfølgning medførte, at medarbej
deren mistede sin ret til at modtage sygedagpenge.

Beskæftiget

Fyrværkerikampagnen, som Sikker
hedsstyrelsen står bag, er et tilbud
til alle lærere og pædagoger om at
være med til at udbrede gode fyr
værkeriråd blandt børn og unge.

I RETTEN

Hvis man deler jeres film på sitet,
kan man deltage i konkurrencen om
biografbilletter. Samtidig er man med
til at stoppe fyrværkeriskader.
På fyrværkeri.dk er der også en oversigt
over fyrværkeridemonstratører i landets
kommuner. De tilbyder korte forløb,
hvor eleverne i teori og praksis lærer
om at håndtere fyrværkeri sikkert.

Arbejdsgiveren søgte om sygedagpengerefusion, men
fik afslag, da kommunen oplyste, at funktionæren ikke
var dagpengeberettiget. Arbejdsgiveren modregnede
herefter tabet i form af den manglende refusion i
medarbejderens løn.
Arbejdsgiverens ret til at få refusion af sygedagpenge
er en afledt ret, og arbejdsgiveren kan derfor kun få
refusion, hvis medarbejderen er berettiget til syge
dagpenge.
Landsretten mente ikke medarbejderen havde mislig
holdt sine pligter overfor arbejdsgiveren eller sin loya
litetspligt ved ikke at udfylde oplysningsskemaet.
Landsretten fastslog, at medarbejderens ret til løn
under sygdom i henhold til funktionærloven eller en
overenskomst ikke er afhængig af, om arbejdsgiver
afleder ret til sygedagpenge.
Landsretten fastslog på den baggrund, at hvis en ar
bejdsgiver skal have lov til at modregne i lønnen for
manglende sygedagpengerefusion, så kræver det en
udtrykkelig hjemmel i lov eller overenskomst.
Skolelederforeningens medlemmer har ret til løn un
der sygdom i henhold til overenskomst for ledere m.fl.
inden for undervisningsområdet, og vores overens
komst giver ikke hjemmel til at modregne i lønnen
for manglende sygedagpengerefusion.
Dommen skaber klarhed på retsområdet, hvilket kan
hjælpe vores medlemmer, som er sygemeldte og i for
vejen står i en udsat position.
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har fået nyt job
Af Helle Kjærulf • Foto Privat

Det handler jo
om at få ledelse
på dagsordenen i folkeskolen. Vi skal ikke bare
have lidt dygtigere
lærere, vi skal ind og
bedrive målrettet
ledelse for at lykkes.

Peter Rasmussen

46 år, skoleleder på
Filstedvejens Skole, Aalborg
Kommune, fra 1. august.

Allerede inden Peter Ras
mussen fyldte 29 år, havde han sin
første skolelederstilling. I dag 16 år
efter er han en erfaren skoleleder for
den store byskole Filstedvejens Skole
i Aalborg. De sidste sider på CV’et
viser fem år som skoleleder på Vest
bjerg Skole, og før det var han vice
skoleleder på Sønderbroskolen,
begge i Aalborg.
Peter Rasmussen ser sit nye job som
en yderst interessant ledelsesmission.
Han peger på skolens mange afdelin
ger, at den har forholdsvis mange ele
ver, beliggenheden i et bymiljø samt
en stor variation af opgaver.
”Vi har modtageropgaver, special
opgaver, de helt almindelige skole
opgaver osv. Så det er meget spæn
dende at forme en strategi og forsøge
at lykkes med den sammen med alle
andre interessenter. Det er det, der
driver mig,” siger Peter Rasmussen.
”Vi bliver aldrig færdige med opga
verne på skolen, heldigvis. De kører
jo i ring, og hvis man godt kan lide
den type processer, og det kan jeg,
bliver det ikke meget bedre end Fil
stedvejens Skole. Jeg brænder for le
delse.”
Han mener, at de største udfordrin
ger for nutidens skoleleder er at ar
bejde med strategisk ledelse i en
moderne kontekst, som går ud på
at skulle lede en skole, hvor der er
rigtig mange værdier på spil.
”Folkeskolen har fået en ny form
for bevågenhed. Efter skolereformen
er vi for alvor blevet involveret i en
mere politisk sammenhæng. Der er
meget opmærksomhed på skolen og
helt detaljeret ned i, hvad vi gør in
ternt i skolen. Det er meget rimeligt,
men det giver nye udfordringer. Fra

en skoleinspektør, som skulle inspi
cere, til en skoleleder, der skal lede.”
Peter Rasmussen forklarer, at der
ikke er det samme værdifællesskab,
som der var engang:
”Det betyder, at vi skal møde foræl
dre og elever på en helt anden måde
end tidligere. En af mine helt store
opgaver er at bevare begejstringen,
involvere personalet, forældre, for
valtning og politikere samt skabe de
gode løsninger,” siger han.
”Det handler jo om at få ledelse
på dagsordenen i folkeskolen. Vi skal
ikke bare have lidt dygtigere lærere,
vi skal ind og bedrive målrettet le
delse for at lykkes, og for at eleverne
kan leve op til lige præcis deres læ
ringskurve. Det er det, vi er her for.
Det er blevet meget mere professio
nelt og meget mere spændende, men
også hårdere og mere udfordrende
for den enkelte. Det er der, jeg ser
folkeskolen. Vi kører samme vej
som resten af samfundet.”
Peter Rasmussen ser frem til, at
ledelsesteamet på Filstedvejens Skole
skal arbejde på en fælles retning.
”Vi er et meget ungt ledelsesteam,
det er klart, at opgave nummer et
er at få fortalt til forældregruppen,
hvad vi vil, og involvere lærerne.
Udfordringen er god skoledrift, som
kalder på ledelse,” siger han.
På Filstedvejens Skole i Aalborg
er der 106 pædagogiske medarbejdere
og 740 elever. Skoleledelsen består ud
over skolelederen af en viceskoleleder,
en indskolingsleder, en afdelingsleder
for specialklasserne og en afdelings
leder for mellemtrinnet og PLC samt
en serviceleder.
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kursus

2019

				

Kursus for

nye ledere i
folkeskolen
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 at indgå i 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.
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FAKTA
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

Det var et supergodt
program og nogle
meget lærerige dage. Tak
for et rigtig godt kursus!
Deltager på kurset oktober 2sidste år

på
r
ikke
S
?
en plads
Tilmeld
dig nu!

PROGRAM
Mandag den 4. marts 2019

Tirsdag den 5. marts 2019

Onsdag den 6. marts 2019

09.30–10.00:	Ankomst, morgenkaffe

08.30-10.15: 	Aktuelle problemstillinger fra
dagligdagen. Praktiske øvelser
med reflekterende team. v/
konsulent Jannick S. Mortensen

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

10.30-12.00:	Skoleledelse i praksis I: Om forandringsledelse. Om at skabe
ejerskab hos medarbejderne.
Om at lede på mål eller lede på
indhold. Om at træffe beslutninger, der gør medarbejderne
gode til deres arbejde. v/ skoleleder Martin Gredal, Skovlunde
Skole

9.45-10.00:	Pause

10.00–12.00:	Velkomst, præsentation og indledende refleksioner over lederrollen. 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 undervisningsmiljø. v/ konsulent Jannick S.
Mortensen
13.45-14.30:	Walk and Talk. Parvise drøftelser af en case.
14.30-16.15:	Skoleledelse – rammer og vilkår
II: Om forvaltningslov og offentlighedslov. Om afgørelser
og personalesager. Om ledelsesretten, tjenstlige sager og
sanktioner. v/ konsulent Jannick S. Mortensen
16.30-18.00:	Ledelse-mellem-ledelse: Om at
have lederkasketten på. Om at
arbejde i et ledelsesteam og
teamledelse. Om dilemmaer og
loyalitetskonflikter. Om ansvar
og medansvar. v/ konsulent Søren Teglskov
19.00-20.30:	Middag
20.30: 	Samling

12.00-13.00:	Frokost
13.00-13.45:	Walk and talk – tid til refleksion.

10.00-11.15:	Bakspejlet. Opstilling af handleplan og plan for videndeling
samt evaluering af kurset. v/
kursuslederne
11.15-12.30:	Hvilke forventninger har du til
din fagforening. Aktuel orientering og dialog med formanden.
v/ formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal 	
12.30:	Frokost, herefter afrejse

14.00-16.00:	Skoleledelse i praksis II: Om at
arbejde i en politisk styret organisation. Om økonomistyring.
Om samarbejdet i ledelsesteamet. Om mellemlederens
særlige position … og meget
mere. v/ skoleleder Jens Bernhardt og souschef Susanne Bremer, Fredensborg Skole
16.00-16.30:	Pause
16.30-18.00:	Søren & Monopolet. Oplægsholderne og kursuslederne danner et panel og reflekterer over
dilemmaer, som kursusdeltagerne præsenterer dem for. v/
konsulent Søren Teglskov
19.00:	Middag
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mellemledelse

Så sidder man
der og laver
ferieplaner …
SOM MELLEMLEDER RISIKERER MAN AT BLIVE ARBEJDSPLADSENS PRAKTISKE GRIS. VI HAR
TALT MED FORFATTEREN TIL BOGEN ’MELLEMLEDER’, PALLE STEFFENSEN, OM LEDEREN,
DER MÅSKE MERE END NOGLE ANDRE MÅ TÆNKE OVER SIN ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN.
Tekst Jo Brand • Foto Privat/OTW

58 plenum – nov 2018

Mere i løn og mere at skulle have
sagt. Prestige og et trin op ad karrierestigen.
Der kan være mange gode grunde til, at man
takker ja til jobbet som mellemleder. Men
alt for ofte ender mellemlederen med at få
en rolle, man næppe kan misunde ham eller
hende. Det fortæller Palle Steffensen.
Han er selv tidligere mellemleder og har væ
ret redaktionschef på TV Avisen og udviklings
redaktør på TV2 Nyhederne, og så har han
skrevet bogen ’Mellemleder’ med undertitlen
’Akut krisehjælp til chefen i midten’, og den
hjælp er der ofte brug for, mener han.
Den dobbelte position
En mellemleders job er at være mellemleddet
mellem toppen og medarbejderen. Det er at
oversætte det, der kommer fra toppen og gøre
det konkret for medarbejderne. Men udfordrin
gen er, at mange mellemledere i stedet allierer
sig med deres folk. De bliver en del af teamet,
en slags tillidsmænd. Og det skal mellemlederen
ikke være, siger han.
Palle Steffensen mener, at, hvis man fore
stiller sig ledelsen på en ene side og medarbej
derne på en anden, så må mellemlederen be
finde sig et sted i midten og være klar til at
bevæge sig i begge retninger afhængig af situa
tionen. Men at det, der reelt ofte sker er, at
mellemlederen har sit fokus på medarbej
derne. Og det er der flere problemer i.

”Det at være mellemleder er jo en mulighed
for at få indflydelse, men hvis du som leder ikke
kigger opad, får du den ikke, siger han og for
tæller, at en anden risiko er, at man ender som
teamets praktiske gris, der ikke kan sige nej”.
”Så sidder man og laver det, der er supert
rygt: Ferieplaner, udfylder skemaer og så vi
dere i stedet for fx at finde ud af, hvad man
skal fokusere på i fremtiden. Men hvorfor en
der man med den rolle, når man nu har sagt
ja til at være chef”?
”Man siger jo ja, fordi det er et dejligt klap
på skulderen. Og måske er man ikke klar over,
at det kræver nogle knaldhårde valg”, fortæl
ler Palle Steffensen.
Et af de valg går ud på at distancere sig fra det
fællesskab, man ellers har været en del af, hvis
man altså er blevet rekrutteret internt, hvilket
mange mellemledere er.
”Hvis du bliver forfremmet, skal du sige far
vel til venner og kolleger på den måde, at du
må skabe en distance. Du skal finde ud af,
hvordan du skal agere i det nye rum. Du skal
ikke være en anden person, men du er nødt
til at genfinde dig og definere dig i en anden
rolle, og det kræver, at du gør noget anderle
des ”både i forhold til, hvordan du agerer so
cialt, men også fagligt. Det kan godt være, at
du tidligere har været kendt for at være krea
tiv, men når du bliver mellemleder, er der også
brug for, at du er struktureret, så dér er du

Sådan får du det
bedste ud af din
mellemleder …
Hvis du er chef: Brug mel
lemlederens potentiale.
Mellemlederen kender ar
bejdspladsen og alle proce
durerne ud og ind, så ind
drag dem i højere grad i
beslutningerne.
Hvad du er medarbejder:
Lad dem fokusere på arbej
det opad til og de strategi
ske linjer, hvor de kan tage
dine og dine kollegers erfa
ringer med op i systemet.

plenum – nov 2018

59

mellemledelse

Det nytter ikke, at
du som mellemleder
involverer dig for meget i
folks privatliv. Du skal skabe
et rum, hvor medarbejderne
kan være sig selv.
Palle Steffensen, forfatter til ’Mellemleder’

nødt til at fremhæve de sider af dig selv
også”, siger Palle Steffensen.
Hans erfaring er, at langt de fleste, der
bliver mellemledere, underspiller deres
rolle som leder i forsøget på at blive ved
med at være ”en af gruppen”.
”Du kan godt stadig drikke øl med
dine kolleger, men du kan ikke drikke
dig skidefuld, og du kan heller snakke
arbejde under de omstændigheder”.
”Det nytter heller ikke, at du som
mellemleder involverer dig for meget
i folks privatliv. Du skal skabe et rum,
hvor medarbejderne kan være sig selv.
Hvis du er vidne til folks skilsmissedra
maer, risikerer du at ende som gidsel,
når der for eksempel skal tages stilling
til, hvem der skal fyres på grund af
nedskæringer”.
Det rigtige sted
Palle Steffensen mener også, at man
med fordel kan tænke over sin fremto
ning, når man bliver forfremmet.
”Jeg har set mellemledere, der bliver
ved med at gå rundt med hættetrøje og
kasket, og så får man bare ikke den re
spekt, man har brug for som leder. Det
er ikke fordi, at man skal være en ny
person, men man er nødt til at regulere
nogle ting. Tage noget i brug, der for
stærker ens personlighed og rolle, siger
han og påpeger, at det ofte vil være nem
mere for folk, der kommer udefra at på
tage sig rollen som mellemleder, fordi de
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kan starte på en frisk og ikke skal genop
finde sig selv foran deres kolleger”.
Derudover må man som mellemleder
gøre sig det klart, hvad jobbet egentlig
går ud på, hvis man vil mestre det.
”Det handler om at placere sig det rig
tige sted. Det betyder, at man nogle
gange skal være tæt på sit team ”for ek
sempel når der skal implementeres nye
tiltag, og når det så er gjort, rykker man
tættere på ledelsen igen. En god mel
lemleder er begge steder på forskellige
tidspunkter og har en musikalitet, der
gør, at folk føler, at der er ro på og styr
på det opadtil. Det er ikke en, der fiser
rundt og samler nedfaldne frugter. Det
er heller ikke en, der spiller tennis med
chefen, men derimod en kritisk og ope
rationel sparringpartner, der tør udfor
dre ledelsen, og som vinder respekt ved
at stille de relevante spørgsmål”.
Magter man den opgave, har man
ifølge Palle Steffensen nærmest det per
fekte job: ”At være mellemleder er et
fantastisk arbejde. Du har muligheden
for at påvirke folk, se dem blive dygti
gere og udvikle sig. Samtidig med at
du også kan påvirke udviklingen af
virksomheden. Du sidder midt i det
hele. Du er spillets centrum. Hvis du
altså tør tage bolden, men mange tager
ikke bolden, fordi de drukner i drift”.
Jo Brand er freelancejournalist

5 typiske mellemleder-fejl
At være mellemleder er en svær rolle, og det bety
der, at mange har svært ved at finde sig til rette i
den. Her fortæller forfatter til bogen ’Mellemleder’
Palle Steffensen om de fejl, der typisk bliver begået
af lederen i midten.
Ser ikke sig selv som ledere
Mange mellemledere tager ikke jobbet på sig og har
svært ved at se sig selv som ledere. De forsøger efter
bedste evne at finde fodfæste i ledergerningen, men
grundlæggende famler de sig frem i dagligdagen. De
fokuserer på opgaver, der er unødvendige, og de bru
ger deres tid forkert. De tør ikke tage beslutninger.
De er f.eks. bange for at tage den nødvendige, men
svære samtale med den medarbejder, der måske for
få måneder siden var en god kollega og ven.
Bliver en slags servicestation
Hvis man som mellemleder ikke tør tage ansvaret på
sig, risikerer man i stedet at påtage sig rollen som
servicestation ”superbrugeren, der fikser og ordner.
Man ender med konstant at løbe spidsrod mellem
stabler af krav og forventninger og styrte rundt og
lappe huller i hverdagen. Groft sagt ender man med
at få rollen som medarbejdernes ”lille hjælper”. Der
er flere eksempler på mellemledere, der bruger store
dele af deres hverdag på at tilse frugtordninger og
sørge for at kopimaskinen har toner frem for at være
handlekraftige chefer.
Lader sig drukne i opgaver
Intet er nemmere end at drukne sig selv i arbejde, når
man er mellemleder. Der er medarbejdere, der vil
have opmærksomhed og udvikling, og chefer der vil
have én til at fokusere på strategi og som samtidig
bliver ved med at komme med nye opgaver, der skal
løses. Mellemlederne vil selvfølgelig gerne gøre det
så godt som muligt, og mange magter ikke at priori
tere deres opgaver. Resultatet er, at arbejdsbyrden
bliver uoverskuelig, hvis man ikke rigtig hurtigt bliver
dygtig til at prioritere, hvilke opgaver, man skal løse,
og hvilke nogen andre må tage sig af. Det handler
kort og hårdt sagt om, at blive rigtig god til at sige nej.
De agerer nikkedukke
Hvis man ikke vil blive set som en nikkedukke af
medarbejderne, er man som mellemleder nogle
gange nødt til at vise mod og selv tage ansvar for en
beslutning i stedet for at lægge den over på en hø
jere chef. Også selv om det er en beslutning, man
ikke har mandat til at tage. Det betyder selvfølgelig,
at man løber en risiko, fordi man udfordrer det givne
hierarki. Men hvis man skal fungere som leder, er der
nødt til at være et element af civil ulydighed.
Tør ikke sige ledelsen imod
Mange mellemledere er for dårlige til at udfordre de
res øverste chefer og involvere sig i, hvor virksomhe
den skal bevæge sig hen i fremtiden. Der er en ud
bredt tendens blandt mellemledere til at bøje af og
anerkende forkerte beslutninger i en iver efter at til
passe sig systemer, regulativer m.m. ovenfra. Men
som mellemleder bør man tage nogle kampe med le
delsen. Kampene bør vælges med omhu og bevidst
hed. Husk, at det ikke handler om at smøre maskinen
50 mindre steder, så den glider bedre en stund, men
om at fokusere på at finde den reservedel, der får
maskinen til at køre bedre på længere sigt.

OM

Hverdagsledelse

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

En bagstræberisk,
forandringsresistent dinosaur
Kommunen indbyder engang imellem til temadag. Den sidste af slagsen, vi i ledelsen
var til, handlede om styrkelsen af arbejdsmiljøet. Og ligesom det plejer, startede vores
direktør med at fortælle, at dette var et vigtigt område…
Derefter overtog den ene konsulent efter den anden scenen, hvor de præsenterede hver deres
model, som de havde skrevet en bog om. Ind imellem skulle vi snakke med sidemanden og forsøge
at presse konsulentens model ned over virkeligheden.
Da jeg gik ud til bilen efter temadagen, fik jeg den tanke, at arbejdsmiljøet på skolen sandsynligvis
havde fået det bedre, hvis jeg og resten af min ledelse havde været på skolen sammen med med
arbejderne i stedet for at være til endnu en temadag.
På det efterfølgende skoleledermøde skulle vi evaluere temadagen. Skolechefen startede med
at sige, at han syntes, at det havde været en fantastisk dag, og han var glad for, at vi i kommunen
prioriterede arbejdsmiljøet så højt.
Det bekræftede Hanne, der er leder på PC, ham i. Der var ikke andre, der sagde noget. Men da
vi kom ud på parkeringspladsen, stod jeg lidt og snakkede med Preben – en af de andre skoleledere.
”Var du til den samme temadag som skolechefen?”, spurgte han.
”Hvad mener du?”
”Den temadag, jeg var til, var grænsende til det ligegyldige. Den ene konsulent efter den anden
præsenterede deres egen model af virkeligheden”.
Jeg smilede skævt til ham og rystede let på hovedet. ”Ja, man burde tage bladet fra munden i stedet
for at sidde og putte sig. Den der tier samtykker, burde nok i dette tilfælde være – den, der tier, er
helt uenig”.
”Helt ærlig Jens. Vi er nødt til at gøre noget. Vi kan ikke bare sidde og spilde vores arbejdstid på
at høre på tilfældige konsulenter, som HR har fundet ved hjælp af google-søgninger, og efterlade
skolechefen med en naiv forestilling om, at vi elsker kommunens temadage”.
”Tjaaa, måske. Men er det det værd …? Vi risikerer at komme til at fremstå som bagstræberiske
forandringsresistente dinosaurere over for skolechefen, hvis vi siger, at vi ikke får ret meget ud af
temadagene.”
Vi rystede begge let på hovederne og sagde farvel. Senere på vej hjem i bilen blev jeg enig med
mig selv: Jeg må tage en snak med skolechefen …
Hvis jeg vil have indflydelse på, hvad vi fremover skal bruge tiden på, bliver jeg nødt til at åbne
munden – for det er ikke at være en forandringsresistent dinosaur, men derimod at lede opad.
Jens Blom
Skoleleder på Strandskolen

Forfatteren har fået mulighed for skrive under pseudonym
for at kunne udtrykke sig friere om situationer og oplevelser.
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SKOLEN
FOR ALLE
Et liv som ordblind
i folkeskolen
Jesper Sehested
Udgivet af etlivsomordblind.dk
120 sider, 199 kr.

Ledelsens
element
Ledelse i offentlige og
private organisationer
Lotte Bøgh Andersen m.fl.
Hans Reitzels Forlag
283 sider, 275 kr.

Denne inspirerende
ledelsesbog er i forlagets se
rie ’Statskundskab’, og dens
12 (!) forfattere er særdeles
velbevandrede i stoffet, og
alle har en eller flere ph.d.
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Jesper Sehested er
kendt som foredragsholder i
det ganske land, hvor han for
tæller om sine oplevelser som
ordblind i den danske folke
skole til det at færdiggøre en
Cand. Merc. i Finance and
Strategic Management på Co
penhagen Business School.
Nu har Jesper Sehested ud
givet sin anden bog ”Et liv
som ordblind i folkeskolen”.
En bog, som bygger på 20 for
tællinger, hvor man følger de
dilemmaer, man bliver sat i
som ordblind.
Hver historie indledes med
en tegneserie, som kort for
tæller og illustrerer indholdet

af historien. Herefter følger
selve historien. Vi får gennem
historierne indblik i den ord
blindes tanker, da de er for
talt af den ordblinde selv.
Problemerne spænder vidt
fra Heidi, som ikke vil i skole til Marie, som får sin afleve
ring tilbage fyldt med røde
streger og tænker: ”(…) et lille
02 … hvad hvis de andre ser
det? … hvorfor har vi allerede
fået dem tilbage? … det er det
eneste de vil snakke om i pau
sen … måske skal jeg bare
holde mig væk (…)”.
Lærere og skoleledere bør
læse bogen, da den på tydelig
vis beskriver de mange aspek

ter, man som professionel bør
være opmærksom på, når
man har elever i klassen, som
er ordblinde.
Det vil også give meget god
mening, at man læser bogen
sammen med sit barn, hvis
man har et barn som er ord
blind. Bogen giver et fanta
stisk udgangspunkt for at få
snakket derhjemme om de
problemstillinger, man kan
stå i som ordblind, og hvad
man kan gøre ved dem.

Den tunge faglige baggrund
hos forfatterne går i øvrigt
på tværs af statskundskab,
økonomi, psykologi og ma
nagement. Det vil sige, at
de tilsammen repræsenterer
muligheden for en kompetent
tværfaglig tilgang til bogens
mange temaer og aspekter.
Dette sker også på fornem
og afstemt vis.
Læseren får en grundig og
nøgtern viden om og indfø
ring i elementer i ledelsesar
bejdet – offentligt såvel som
privat. Fokus er på viden om
ledelse, og hvordan ledelse
virker. Vi bliver også ført gen
nem betydningen af ledelses
træning, motivation, værdile
delse, medarbejdertrivsel og
målstyret ledelse.
Bogens 11 kapitler kommer
konsekvent, nuanceret og fo
kuseret rundt om disse emner.
Endvidere indføres læseren i
emner som: Ledelsesspænd,

Ledelse i en styrings- og ledel
sesmæssig kontekst, Resultat
skabelse m.m.
Læg dertil et omfattende
appendiks med statistiske be
tragtninger, hvori læseren
grundigt indføres i formålet
med en empirisk undersø
gelse, stikprøveusikkerhed,
regression, metoder til årsags
sammenhænge og i bredere
gyldighed og anvendelse.
Bogen afsluttes med en om
fattende litteraturliste og et nyt
tigt register samt en beskrivelse
af de 12 forfattere. Kapitlerne er
bygget op over stort set samme
gode skabelon: en grundig ind
føring fulgt af en mere reflekte
rende del om betydninger af
kapitlets tema og afsluttende
med en konklusion.
Læseren er på intet tids
punkt i tvivl om den bagvedlig
gende tyngde i både empiriske
undersøgelser og forskning.
Her er vi ikke overladt til os

selv, hvorimod der i konklusio
ner og pointer absolut gives
gode muligheder for selvreflek
sion og dermed egen læring,
der kan sætte sig gode spor.
Forfatterne skriver ligeledes,
at pointer og konklusioner
ikke er opskrifter, men snarere
generelle mønstre, hvis anven
delse i egen organisation, læ
seren bedst selv kan vurdere!
Er du lige begyndt på din
ledelsesvej, eller halvvejs, el
ler måske ved slutningen, så
kan bogen varmt anbefales i
alle stadier. Den er tankevæk
kende og dermed lærerig! Og
for resten: Hvis du vil vide,
om der forskel på ledelse i of
fentlige og private organisati
oner, må du selv læse bogen.
God læselyst!

Lance Luscombe
Skoleleder
Smidstrup-Skærup Skole
Vejle Kommune

Knud Nordentoft
Senior Advisor
cphfacilitation

TIL SKOLER

Tilbuddene gælder til og med den 30. november

Kontorartikler

Elektronik

Møbler

BUSINESS LINE
Whiteboardtavler

Rengøring

Ekstremt slidstærk overflade med

Stålkeramiske magnetiske whiteboardtavler i topkvalitet
med naturanodiserede aluminiumsrammer og
afrundede hjørner.
• Tavlerne kan monteres vandret såvel som lodret.
• Overfladen er brændt ved 800°C –
livsvarig garanti ved normalt brug
• Overfladen er ridse- og slagfast
• Nem og skjult montering

Køkken & catering

Lager

livsvarig GARANTI
ved normal brug

Fra kun

299,SPAR op til 500

,-

B EST S ELL ER
Varenr.
151600
151601
151602
151603
151604
151605

Mål i cm
45 x 62,5
62,5 x 92,5
92,5 x 122,5
102,5 x 152,5
122,5 x 202,5
122,5 x 242,5

Førpris
399,599,799,1199,1599,1999,-

TILBUD
299,449,599,899,1199,1499,-

Whiteboard startkit

Indeholder alt hvad man har
brug for til at begynde med!
Varenr.
497875

Beskrivelse
Startkit

Bestil nemt her
Online

www.lomax.dk

Pris
399,-

lomax.dk/whiteboard

Ring

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

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

E-mail

salg@lomax.dk

Lomax

Elsenbakken 37
3600 Frederikssund

Fri fragt

ved køb for min.
kr. 800,- ekskl. moms
(kr. 1000,- inkl. moms)

anmeldelser

Et
paradoks
og ikke
meget
andet
Ustyrlighedens paradoks
Demokratisk (ud)dannelse til debat
Dion Rüsselbæk Hansen
og Herdis Toft
Forlaget Klim
240 sider, 200 kr.

Indledningsvist pirrer bogens problemfelt min
nysgerrighed. Hvordan kan
jeg som samfundsborger, som
menneske, og naturligvis også
som leder, forholde mig til
dette paradoks om hvordan
dannelse og uddannelse skal
styres i en samtid, der til tider
kan fremstå som det stik mod
satte.
Bogen er inddelt i en række
kapitler, som har til formål at

opbygge, kvalificere og pole
misere over vilkårene for de
mokratiske dannelsesproces
ser. Der tages et udgangspunkt
i skismaet mellem, at vi lever
i en tid, hvor alt skal styres,
samtidig med at verden ople
ves konstant mere foranderlig
og dermed også mere ustyrlig.
Det første kapitel omhand
ler demokrati. Der argumen
teres for, at neoliberale strøm
ninger har den effekt på
demokratiet, at det styres mod
mindre lighed og fællesskab.
Forfatterne trækker her på
det, jeg vil kalde traditionel
viden om styreformer og ideo
logier, hvortil de udfolder de
res argument med citater fra
forskellige lærde og politikere.
Når jeg ser tilbage på min
egen nysgerrighed i forhold til
det ustyrlige paradoks, så har
jeg i dette afsnit en begyn
dende misfornøjethed med
mig, for i stedet for at fore
tage en diskursanalyse af
selve paradoksets felt, så har
forfatterne valgt at læne sig
op ad demokratiets teoretiske
grundlag som udgangspunkt
for bogens debat.
Det efterlader en åbning
for, at forfatterne og læseren
kan forholde sig mere værdi
ladet til debatten, men som
nysgerrig læser kan man let
blive skuffet, eftersom håbet
om at blive klogere på sam
tidsdiagnosen ikke synes at
lade sig udfolde her.

Det andet og tredje kapitel
har fokus på dannelse. Det er
i bedste fald en fin gennem
gang af de teoretiske strøm
ninger. Læseren bliver mødt
af et vandfald af teoretikere,
politikere og enkelte kultur
personligheder, som har for
skelligartede perspektiver på
dannelsesbegrebet, og når det
er bedst, er det i letforståelige
vendinger og forklaringer,
men når det er værst, opleves
det som ”namedropping”,
som kun er til gavn for de sid
ste siders referenceliste.
På dette tidspunkt er vi 158
sider henne i bogen, og her
kan nærværende skribent godt
sidde uforløst hen. Spørgsmå
let, der runger, er; om det
egentlig er en debatbog eller
rester fra et oplæg på Institut
for Pædagogik og uddannelse?
Der er naturligvis heller ikke
noget i vejen med sidstnævnte,
men når der i overskriften
lægges op til debat, så havde
jeg forventet en mere kritisk
eller polemisk stillingtagen,
end tilfældet har været på
over halvdelen af bogens sider.
Debatten får imidlertid en
smule mere kant, når blikket
falder på styring og systemer
i bogens fjerde kapitel. Her
bliver skriften i glimt mere
stridslysten, når der peges
på systemer, som opretholder
bestemte måder at forholde
sig til dannelse, læring og ud
dannelse. Det sker blandt an

det ved, at der peges på, at
skolerne er udsat for et besig
tigelsestyranni, som ikke har
den ønskede effekt på børns
læring og dannelse.
Debatten tiltager i feltet mel
lem demokratiske dannelse og
de neoliberale strømninger i
samfundet. Her bliver det lidt
tydeligere, hvad formålet med
bogen er for dens forfattere.
De neoliberale strømninger
begrænser ifølge forfatterne
det demokratiske dannelses
potentiale i mennesker. Det er
paradokset; at vi ikke kun kan
styre, men at der også skal
være plads til ustyrlige forhold,
som er med til at udvikle os
som mennesker og samfund.
Det, at belyse et emne og
samtidig skulle være et oplæg
til debat, bliver i dette tilfælde
ikke vellykket. Det er muligvis
mere interessant stof for en
læser, der i forvejen ikke har
viden indenfor det pædagogi
ske felt, men selvom det er et
glimrende fagligt ærinde, som
bogen har sat sig for at belyse,
bliver det hele lidt som at for
søge at holde regndråber mel
lem hænderne, når solen bry
der frem.
Michael Flarup
Skoleleder
Brattingsborgskolen SDI
Viborg Kommune

Skoleleder-job.dk
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Giv jeres Uge Sex et
internationalt perspektiv
Brug ’Break the Silence’ undervisningspakken om incest, børns
gadeprostitution og sextrafficking til grundskolens ældste klasser.
Klar til brug med pædagogiske vejledninger til fire fag.

►

’Break the Silence’ materialet er udviklet af den
danske NGO Stairway Foundation i Filippinerne
- og bearbejdet til dansk i samarbejde med CFU
Lillebælt og danske pædagoger og psykologer.

►

Pakken består af tre animationsfilm med pædagogiske vejledninger til dansk, engelsk, kristendom
og samfundsfag plus supplerende materialer.

►

Materialet giver et globalt perspektiv på spørgesmålet om seksuelle overgreb, som kobler børns
vilkår i fattige lande med os selv i Danmark.

►

’Break the Silence’ er oplagt som led temaundervisning i Uge Sex. For udvalgte klasser eller som
fælles tema for overbygningen.

Hent materialet gratis på www.stairway.dk eller på MitCFU

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

Spørgsmål og interaktion
i klasserummet

Ledelse i politisk styrede
organisationer

Per Fibæk Laursen
Hans Reitzels Forlag

Emilia Andersson-Bakken
Dafolo

Hans Reitzels Forlag

Nye design for undervisning
og uddannelse
Undervisning og læring

Diversitet i uddannelsen
Hvordan man effektivt
når ud til eleverne

Et netværk af hjerner
Tænk med dine medarbejdere
og led med succes

Moocs – massive open
online courses
Dafolo

David Mitchell
Dafolo

Torben Juul Andersen, Carina
Antonia Hallin, Kjeld Fredens
Gyldendal

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

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

Hvad vi ved om udsatte unge
Historik, omfang og årsager

Effektiv planlægning og vurdering Signe Hald, Bent Jensen, Bodil
Wullum Nielsen, Jan Rose Skaksen
Læring med mål og kriterier i
Gyldendal
skolen
Henning Fjørtoft
Dafolo

Metakognition, selvregulering
og konsolidering
Fra teori til praksis

Læringsrejsen
Målorienteret undervisning
i indskolingen
Alice Olsen
Dafolo

Dorthe Geisnæs & Preben Olund
Kirkegaard
Dafolo

Mål med mening
Mellem dannelse og målstyring

Kodeknækkeren
Din vej ind i gymnasiet

Rasmus Godsk, Morten Stochholm
Hansen, Thomas Iskov m.fl.
Hans Reitzels Forlag

Mette Louise Graah Rasmussen,
Ronja Billum Skovsbøl
Turbine

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

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

Entreprenør
Proces – projekt
Michael Renè Kristiansson
Hans Reitzels Forlag

Find dit hvorfor
En praktisk guide til at finde
Peter Aagaard, Annika Agger (red.) formålet for dig og dit team

New public management
i Danmark
Baggrund, erfaringer og fremtid
Jens Linder (red.), Søren Voxted,
Morten Østergaard m.fl.
Dafolo

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

Elevens læring og dannelse
Fem læringspsykologiske
forståelser af motivation,
identitet, læring og dannelse
Søren Pjengaard
Dafolo

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

Relationel koordinering i praksis
Metoder til bedre beslutninger
og samarbejde på tværs
Bo Vestergaard
Væksthus for ledelse

En god (nok) leder
Professionalisering af skoleledelse
Katrin Hjort (red.), Jakob Ditlev
Bøje, Peter Henrik Raae m.fl.
Werkstatt

Anne Linder
Dafolo

Godt i gang med co-teaching
Sammen om alle elever

Didaktik i udvikling

Peter Andersen, Anne Brøndum
Andersen m.fl.
Dafolo

Torben Spanger Christensen,
Nikolaj Elf m.fl.
Klim

Styrken ved professionel læring
Helen S. Timperley
Dafolo

Undervisning mellem hensigt
og uforudsigelighed
Undervisning og læring

Når data kommer på bordet
Ledelse med data der giver mening Co-teaching
Henrik Stockfleth Olsen, Hanne
Samarbejde om undervisning

Ane Qvortrup, Tina Bering Keiding
Dafolo

Marcher, Søren Buhl Hornskov
Dafolo
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Simon Sinek, David Mead,
Peter Docker
Dafolo

Andy Højholdt
Hans Reitzels Forlag

Det gode PLF
Lene Skovbo Heckmann,
Thomas Nybo
Dafolo

på din

lønkonto

Stærke fællesskaber
– også til din fordel

Som medlem af Skolelederforeningen er du også en del af
Lån & Spar. Vi er nemlig en bank for fællesskaber. En solid
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
Med fællesskabet følger ekstra gode fordele. Som bl.a. 5 % i rente
på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks højeste
rente og noget ingen andre banker kan matche.

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler med hinanden.
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 kreditvurderes ud fra).
Du behøver ikke flytte dine realkreditlån. Men evt. ændringer
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit.
De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på lønkontoen.
Der er 0 % på resten.
Rentesatserne er variable og gælder pr. 1. januar 2018.
Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkår.

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

VIL DU HAVE

5%

PÅ LØNKONTOEN
Ring: 3378 1992
– eller gå på
lsb.dk/skolelederne
og book møde

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

HURTIG
KONTAKT

Brug ved alle
henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen:
7025 1008 eller
• Hovedmail:
skolelederne@
skolelederne.org

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

Mød De
andre
skoleledere
følg med på
Facebook >
Skolelederforeningen

SEKRETARIATET ER ÅBENT

Mandag-torsdag: 9.00-15.00, fredag: 9.00-14.00.

HOVEDBESTYRELSEN

Formand Claus Hjortdal
Næstformand Dorte Andreas
Dan Gert Christensen
Peter Hansen

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

Lene Burchardt Jensen
Peter Nellemann
Torben Møller Nielsen
Lars Aaberg

Jannick S. Mortensen
Konsulent
jamo@skolelederne.org

og på
Twitter >
#skolelederOrg

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

Kom med på de
sociale medier!

og kom i øvrigt
ind i kampen …

Henrik Sloth
Konsulent
hs@skolelederne.org
Nils Vilsbøl
Konsulent
nv@skolelederne.org
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FÅ OVERBLIKKET OVER
FOLKESKOLEN HOS OS
Er du medlem af Skolelederforeningen,
får du GRATIS adgang til:

+
+
+
+

Medlemsbladet Plenum
Nyhedsbrevet Plenum+
Skolelederne på sociale medier
Hjemmesiden Skolelederne.org med
nyheder og opdatering dagligt

Tilmeld vores nyhedsbrev
på Skolelederne.org

Som medlem af DLF får du GRATIS adgang til:

+
+
+
+
+

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

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

Kritik af den digitale fornuft
– i uddannelse

Af Jesper Balslev

Kritik af den digitale fornuft i uddannelse handler om digitaliseringen
af vores samfund og uddannelsessystem igennem de seneste årtier.
Bogen stiller de enkle, men ofte ubesvarede spørgsmål: Lærer man bedre på en iPad end ved en tavle?

han var i mange år selverklæret
tech-nørd og digital frontrunner. I de
seneste år har han udviklet en vis
skepsis over for de vidtløftige, men
fortsat uindfriede visioner, som den
digitale teknologi-branche langt hen
ad vejen er grundlagt på.

Kan interaktive medier erstatte den
gammeldags underviser? Udvikler
man “digitale kompetencer” af at
bruge mobiltelefoner og sociale medier meget? Er der nogen målbar læringseffekt af de massive investeringer i digitalisering, vi som samfund
har foretaget?

Kritik af den digitale fornuft i uddannelse er et opgør med vores måde
at tænke om “det digitale” på og et
forsøg på at opstille et mere velovervejet alternativ til den panik, der
synes at være blevet en permanent
samfundstilstand: at enten holder vi
os for øjnene og hopper ombord på
det digitale højhastighedstog nu, eller også bliver vi efterladt for evigt på
den forhistoriske perron.

Jesper Balslev er lektor og underviser ved Københavns Erhvervsakademi samt ph.d.-stipendiat.Han
har en fortid som virksomhedsmedejer og selvstændig konsulent inden for online-kommunikation, og

Hogrefe Psykologisk Forlag A/S
Kongevejen 155
2830 Virum
Tlf. +45 35 38 16 55
info@hogrefe.dk

Pris: 180,- kr. inkl. moms
Køb bogen på www.hogrefe.dk

Et forsikringsfællesskab for dig,
der ved, at det ikke handler om det,
du siger, men det du gør.

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 48 51 07.
Vores forsikringer er flere gange kåret Bedst i
test af Forbrugerrådets magasin Tænk Penge.
Senest for vores indboforsikring.

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

