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MORTEN ALBÆK:

Følelsen af
mening skabes
af håbefuldhed,
men kvæles af
håbløshed
Har du en følelse af mening i livet, når du
drager mod jobbet hver mandag morgen?
Det både kan og bør du have, mener filosof,
forfatter og erhvervsleder Morten Albæk.
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Hop dig klog

Den Øde Ø er...

Et spil til Hopspots, hvor bevægelse og læring går hånd i hånd
Danskfagligt læringsforløb til mellemtrin
Et samfundsfagligt læringsforløb til udskoling
Udviklet med støtte fra Undervisningsministeriet
X¸ŸĵåųåŅĵÚåĹĜĹƋåų±ĩƋĜƴåüŅųƋ¸ĬĬĜĹčØĘƴŅųĩĬ±ŸŸåĹŸĩ±ĬƋų¸ýå
beslutninger og samarbejde, for at overleve på en øde ø.

www.hopspots.dk
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S. 06: Kommunikation. Den
nye platform Aula er ved at blive
implementeret, hvordan gør man?

S. 26: Ledelse. Folkeskolen og
ledelsen bør få plads blandt de
mange dagsordener ved FV19

S. 40: EUD-reform. Er blevet
til i en underligt mix af fornuftige
initiativer og præmieordninger

S. 45: Klumme.

S. 10: Mening. Filosof m.m.
Morten Albæk går på jagt efter
det meningsfulde liv og arbejdsliv

S. 28: Folkeskole. Formanden
beskriver foreningens skolepolitiske
program op til valget …

S. 46: Skoleliv. I Jammerbugt
kommune fastholder man stædigt
at bevare alle de små folkeskoler

S. 57: Har fået nyt job.

S. 20: Folketingsvalg. Der
bliver som sædvanlig lovet guld
og grønne skove ... eller skoler

S. 34: Lokalt udsyn. To fynske
lokalformænd kæmper mod vejr,
vindmøller og faldende børnetal

S. 52: Ledelse af inklusion.

S. 60: Kursus for nye ledere.
S. 63: Hverdagsledelse.
S. 64: Anmeldelser.
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KENDER I
LÆRINGSKONSULENTERNES
ARRANGEMENTER?

LÆRINGSKONSULENTERNE

Undervisningsministeriets læringskonsulenter tilbyder kommuner og skoler inspiration
og viden om fagene og tværgående temaer. På landsdækkende konferencer og temadage
bliver I med spændende oplægsholdere og workshops præsenteret for aktuelle temaer,
ny forskningsbaseret viden samt gode erfaringer, som læringskonsulenterne har mødt i
skoler og kommuners praksis. Der er gratis adgang til en del af arrangementerne, andre
gange opkræves et deltagergebyr, oftest 100-400 kroner.
Læs mere om arrangementerne og tilmeld jer på:
uvm.dk/folkeskolen/læringskonsulenterne/arrangementer

Kom og hils på os
i stand nr. 10
på KL’s Børn &
Unge Topmøde
i Aalborg

Kurser i vurdering af naturfaglige kompetencer

15. januar-6. marts i Roskilde, Odense, Herning, København, Rønne,
Aalborg og Aarhus
3-timers kurser med fokus på undervisning og vurdering af naturfaglige kompetencer.
Målgruppe: Naturfagslærere i udskolingen (100 kr.)

Dialogdag om demokratisk dannelse på
ungdomsuddannelserne

28. januar i Odense
Dialogdag om arbejdet med demokratisk dannelse på landets erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser.
Målgruppe: Lærere, undervisere og ledere (gratis)

Censorkurser for beskikkede censorer

30. januar-25. marts rundt omkring i landet
Dagskurser for censorer i humanistiske fag, naturfag, tysk, dansk,
matematik, fysik og kemi, idræt, engelsk, fransk
Målgruppe: Censorer (gratis)

Datainformeret skoleudvikling og dataetiske principper

31. januar i Viborg, 7. marts i Roskilde, 8. marts i Odense
Temadage om datainformerede indsatser baseret på data fra blandt
andet nationale test, afgangsprøver og datavarehuset.
Målgruppe: Kommunale konsulenter, skoleledelse og vejledere (400 kr.)

Demokrati og medborgerskab i børnehøjde

25. februar i Vejle og 4. marts i København
Temadage om understøttelse af børns demokratiske dannelse i den
pædagogiske praksis i dagtilbud.
Målgruppe: Pædagogisk personale, ledelse og konsulenter (gratis)

Motivationsforløb om demokrati og medborgerskab

28. februar 2019-30. april 2020 i København, Vejle og Aalborg
Motivationsforløb om demokrati, medborgerskab og forebyggelse

af marginalisering i tre netværk, som mødes to gange i 2019 og to
gange i 2020.
Målgruppe: Fagprofessionelle i dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud
og ungdomsuddannelser (gratis)

Temadage om håndværk og design

1. marts i København, 8. marts i Aarhus
Ny viden og inspiration til arbejdet med håndværk og design - oplæg
fra praksis og workshops.
Målgruppe: Lærere, pædagogiske konsulenter i kommuner og
skoleledere (400 kr.)

Informationsmøde om tosprogede elever

20.-21. marts i Nyborg
Mødet sætter fokus på ledelse af skoler med tosprogede elever,
VSURJOLJXGYLNOLQJLIDJHQHRJćHUVSURJHWKHGVRPUHVVRXUFH
Målgruppe: Skoleledere, lærere og pædagoger, konsulenter og
vejledere (fra 2.750)

Danskfaglig temadag

21. marts i København
Inspiration til løft af fagligt udfordrede elever i udskolingen.
Målgruppe: Lærere, vejledere og skoleledere (400 kr.)

Inkluderende idrætsundervisning – med plads til alle

26. marts i Brøndbyvester, 28. marts i Vejle
Styrket læringsmiljø, fællesskabende didaktik og inkluderende
idrætsundervisning.
Målgruppe: Lærere (400 kr.)

Matematikfaglig temadag

29. marts i Taastrup
Inspiration til løft af fagligt udfordrede elever i udskolingen.
Målgruppe: Lærere, vejledere og skoleledere (400 kr.)

EN KORT, EN LANG
I skrivende stund foregår skoleforhandlingerne i Finansministeriet. Det har de fleste nok hørt, og det er resultatet af en længere stillingskrig
i forligskredsen. Kampen står primært om, hvad man gør ved §16b. Brugen
af loven foregår ikke lovligt, så noget skal der gøres. Enten kan man få skoler
og kommuner til at følge loven, eller også kan man lave en ny og bredere fortolkning af paragraffen.
Sammen med den debat, er der flere partier, der gerne vil åbne op for andre områder og nye krav til skolen. Men knapt fire år efter, at et meget bredt
flertal besluttede sig for at reformere folkeskolen, har vi ikke brug for at lave
det hele om igen. I stedet for et politisk klima præget af uenighed og mistillid,
har vi brug for stabilitet – eller i bedste fald en våbenstilstand. Vil der komme
det frem til folketingsvalget, skal jeg være den sidste til at begræde det.
Min bekymring går på, om man alene kan blive enig om meget små forandringer, som bare udløser fornyet utilfredshed fra partierne efter et valg. Vi
har forsvaret det, man kan kalde den udvidede, nuancerede skoledag med
mulighed for at tilbyde undervisning på nye måder, så flere børn lærer mere
og trives bedre. Ærgerligt, hvis det bliver skudt ned, når man tænker pædagogisk, men på anden side også forståeligt, når man tænker økonomisk. Pengene er der jo langt fra altid.
Vi får se. Mens vi venter, tikker uret ned til valget. Vi håber selvfølgelig på
et 2019 med mindre reformiver, mindre toptown-styring og med øget frihed
til ledelse. Vores hovedbudskab centralt og lokalt 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. Vi ønsker mindre styring, mere ledelse – og igen: større sikkerhed i økonomien, der skal
matche ambitionerne.
Intet kommer imidlertid af sig selv. Læs derfor mere inde i bladet, hvad de
politiske
partier går til valg på, når det gælder folkeskolen. Læs også
po
t
om foreningens indsats i forbindelse med valget, som bl.a. indebærer, at næstformand Dorte Andreas og jeg selv personligt
mødes med folketingspolitikere og toneangivende borgmestre
for at tale om de udfordringer, som folkeskolen og lederne af
den står med, og via skolebesøg give et indblik i det store
og vigtige arbejde, I har på skolerne.
Vi prøver at vise, at folkeskolen fortsat bør være forældrenes – og politikernes – naturlige førstevalg. Og for at få
effekt, skal det være en fælles indsats, der trækker i samme
retning centralt og lokalt. Så hvis du vil være med til at synliggøre alt det gode, der foregår i folkeskolen og fortælle de
gode historier, så kom på banen. En kæmpe EU-undersøgelse har netop vist, at den danske folkeskole er blandt de
allerbedste i Europa, så noget må vi da gøre rigtigt …
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Har du en følelse af mening i livet, når du
drager mod jobbet hver mandag morgen?
Det både kan og bør du have, mener filosof,
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kommunikation

Fra skolestart 2019 tages Aula i brug
på landets folkeskoler. Tag en værdidebat på skolen om, hvad I vil med
jeres digitale kommunikation, lyder
anbefalingen fra en af de pilotskoler,
som allerede nu tester systemet.
Af

,$.$Ŵ )$!$2+.$"(4ŴŴŴĦŴ Illustration Aula

Når forældre og medarbejdere på
3. årgang på Mørkhøj Skole i Gladsaxe logger
sig ind for at tjekke skemaer eller beskeder,
bliver de allerede her fra februar mødt af det
nye IT-system Aula.
Gladsaxe er en af landets testkommuner,
og Mørkhøj Skole tester som pilotskole for
Skoleintras afløser, inden Aula efter planen
fra skolestart 2019 rulles ud i alle landets
folkeskoler. Indtil da vil Skoleintra fungere
som hidtil.
Skoleleder Timm Troest Halds ambition
er, at skolens overgang til Aula vil sikre, at
forældre og medarbejdere oplever en mere
relevant og målrettet kommunikation, samt
en bedre fortælling om skolens hverdag.
Siden skolestart 2018, hvor pilotskolen for
alvor blev introduceret for Aula, har man på
Mørkhøj Skole benyttet overgangen til at se
kritisk på skolens kommunikationsformer.
Hvad vil vi med kommunikationen?
På Mørkhøj Skole er der nedsat et Aula-team
bestående af ledelse samt pædagogisk og administrativt personale, ligesom skolen fra
start har haft hyppig kontakt med kommunens projektleder.
Som noget af det første tog skolen hul på
værdidebatten.
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KLAR
TIL
AULA
OM AULA
A
ěŬUdviklingen af Aula er
en del af en fælles aftale fra 2014 mellem
KL og regeringen om
et digitalt løft af folkeskolerne.
ěŬEfter planen skal Aula
tages i brug af forældre
og elever på alle landets folkeskoler ved
skolestart 2019.
ěŬImplementeringen af
Aula vil ske i bølger
fra februar 2019.
ěŬDagtilbud vil komme
på løsningen løbende
i første halvår af 2020.
ěŬPilotskoler i Gladsaxe,
Høje-Taastrup, Odder
og Aarhus tester implementeringen af Aula.
ěŬAula vil få ﬂere end to
millioner brugere – forældre, elever og skolernes medarbejdere.

”Vi har betragtet overgangen til et nyt ITsystem som en mulighed for på ny at drøfte,
hvad vi vil med skole/hjem-samarbejdet,
herunder hvordan vores digitale kommunikation med hjemmene bør være,” forklarer
Timm Troest Hald.
”Aula er en ramme, som det er op til os
at udfylde, og derved er der meget, man
som skole og skoleleder skal forholde sig
til og mange vigtige beslutninger af træffe.”
Det har sat gang i et større ’oprydningsarbejde’. Det er fx blevet drøftet grundigt både
med bestyrelsen, personalet og eleverne
hvilke værdier, skolen ønsker at stå på i samarbejdet med forældrene.
Sideløbende kører udviklingsarbejdet i to
spor. Dels fylder hele spørgsmålet om datamigrering en del. For hvordan får man som
skole lukket bedst muligt ned for Skoleintra,
og hvordan bliver vigtige data overflyttet?
Dels er der hele spørgsmålet om, hvordan
skolen griber processen an i praksis.
”Vi har talt en del praktik om alt fra hvilke
type ugeplaner, vi vil bruge, til om skemaerne skal være tematiske eller fagbaserede.
Vi har også været omkring hvilken information om vikardækning, der er mest relevant
for forældrene til hvilke widgets, skolen vil
vise på siden.”

INSPIR
RATION
N/
FORMÅ
ÅL MED AULA
A
Fem bud på drøftelser, som kan
bruges i forbindelse med udarbejdelse
af en anvendelsesstrategi for Aula
1. Hvordan kan Aula understøtte
læring og trivsel?
2. Hvordan skal Aula understøtte
skole/hjem samarbejdet?
ěŬHvordan sikrer vi genkendelighed
for forældrene?
ěŬHvornår skal samarbejdet
ikke ske i Aula?
3. Hvordan skal vores
kommunikation være i Aula?
ěŬSkal alle forældre have den
samme kommunikation?
ěŬHvor meget skal kommunikeres,
hvornår og til hvem?
ěŬHvad er “need to/nice to have”?
4. Hvordan kan Aula understøtte
”Eleven i Centrum”?
ěŬHvad kan/skal eleven selv
tage ansvar for
ěŬHvor og hvordan?
ěŬHvornår målrettes kommunikationen til eleven – forældre –
begge dele?

Overgangen til Aula
er en oplagt mulighed
for at gentænke formålet med
den diggitale kommunikation,
og hvoordan skolerne i det hele
taget ønsker at arbejde med
komm
munikation fremadrettet.”
Christina Thenning Hansen,
Kombit – det KL-ejede it-fællesskab, der står for Aula.

ěŬEtablér hurtigt kontakt til kommunens projektleder og få klarhed over
kommunens anvendelsesstrategi.
ěŬFå styr på to do-listen i samarbejde
med kommunen.
ěŬInddrag de pædagogiske ledere.
ěŬFå klarhed over, hvad skolen ønsker
at vise med kommunikationen, og
hvordan skolen ønsker at målrette
information til forældre og elever.
ěŬBrug de andre skoler og skoleledere
i kommunen som sparringspartnere.
ěŬSæt ressourcer af til planlægning
af selve datamigreringsdelen – det
tager tid.
ěŬVær opsøgende og nysgerrig – både i
forhold til forvaltning, medarbejdere,
forældre og elever.

Lyt til superbrugerne
Skolens superbrugere, både administrative og
pædagogiske, har i løbet af vinteren gennemført et kursusforløb. De står for den interne
uddannelse af kollegaerne i brugen af Aula og
har en afgørende rolle i implementeringen.
”Som skoleleder bliver du bindeled mellem superbrugerne, skolens øvrige personale samt kommunens projektleder,” siger
Timm Troest Hald, som har erfaret, at superbrugerne har mange nye vinkler og spørgsmål med tilbage efter kursusforløbet.
”Det sætter gang i en større proces om
struktur og hvad vi ønsker, og hvad der kan
lade sig gøre? Fx findes kontaktbog og logbog ikke i Aula, så det har vi måtte finde en
løsning på. Vi har også skullet finde en måde
at arkivere de dokumenter, som vi ikke ønsker at tage med over i det nye system.”
I processen har simpliciteten i IT-løsningen
overrasket Timm Troest Hald mest.
”I sin opbygning minder det om et socialt
medie, og det har vi på vores skole taget som
en anledning til at arbejde med en mere enkel
form for kommunikation. Samtidig håber vi, at
det kan give os nye muligheder for med fx billeder at fortælle mere fra skolens hverdag.”

Kilde: Timm Troest Hald, skoleleder, Mørkhøj Skole

Malene Lieberknecht er kommunikationskonsulent

5. Færdselsregler for brug af Aula
ěŬHvordan sikres en god tone?
ěŬHvordan forebygger vi konﬂikter?
ěŬHvordan får vi lavet løbende
evaluering af færdselsreglerne?
Kilde: Aula

7 RÅD FRA SK
KOLLELE
EDEREN
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OVER
RSIGT OV
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CES
På www.aulainfo.dk ﬁnder du inspiration til, hvordan skolen kan
inddrage lærere, pædagoger og
forældre i Aula-strategien.
Her er små guidelines til den
gode kommunikation mellem
institution og hjem.
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GODT 2019!

HÅBER AT I ALLE HAR
FÅET EN GOD START!

8
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Inventar til faglokaler

REFERENCE: SKOLEN VED SØERNE, FREDERIKSBERG
I samarbejde med lærere og skoleledelse skabte vi løsningen med premium
inventar til faglokale for fysik og kemi i form af det originale lofthængte
medieforsyningssystem fra tyske Waldner - Hohenloher. Desuden levering af
skabe, mobile borde og inventar til forberedelsesrum med depot.
MMA Møbler A/S er en danskejet producent med 30 års brancheerfaring. Vi er
specialiseret i inventar og møbler til undervisnings- og børnemiljøer.
Du har behovet. Sammen skaber vi løsningen!

*) STINA SYSTEM INVENTAR ER ET VAREMÆRKE EJET AF MMA MØBLER A/S

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

interview

MANDEN MED EN

MENING OM
MENINGEN
Jagten på den altid lykkelige og tilfredse tilværelse er en illusion.
På arbejdspladsen som i alle andre af livets arenaer. Det mener
ﬁlosof og erhvervsleder Morten Albæk. I stedet bør vi gøre
meningsfuldhed til epicenteret for den tid, vi bruger på vores job.
Af
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interview

Du vågner op, går i bad, spiser
morgenmad, børster tænder og går på arbejde.
Sådan ser en helt normal hverdag morgen nok
ud for mange. Opvågning, klargøring, afgang.
Men det er noget vrøvl. Ikke selve handlingen,
men måden vi tænker og taler om den. Det
mener filosof, forfatter og erhvervsmand Morten Albæk.
På moderne nydansk hedder det work-life-balance. Men Morten Albæk, der er direktør i investerings- og rådgivningsselskabet Voluntas, kalder det en absurditet. For når du har overstået
dine morgenrutiner og åbner din hoveddør, går
du ikke på arbejde. Du går ud livet. Og en stor
del af tiden i det liv, bruger du på at arbejde.
”Work-life-balance tilsiger, at vi skal balancere
arbejde op imod livet. Men arbejdet er selvsagt
en integreret del af livet. Der har bredt sig en
misforstået forestilling om, vi kan spalte vores
liv. I et arbejdsliv og et privatliv. Og dermed
også at vi kan spalte vores person i vores professionelle og private jeg. Men den spaltning er
usund for vores sind. For det er ikke tilstrækkeligt udelukkende at finde mening i den del af livet, som er privat. Eller den del af livet som er
arbejde. Du bliver nødt til at finde mening i det
hele. Som ét hele,” siger Morten Albæk.
Hvis vi spalter os selv, risikerer vi at arbejde
os selv syge. For hvis vi ikke føler meningsfuldhed på jobbet, står meningsløsheden klar til at
omfavne os. Det er Morten Albæks filosofiske
destillat af arbejdsmarkedet i Danmark i dag.
At vi har udviklet en spaltningskultur, hvor vi
pakker vores ærlighed og følsomhed væk på
arbejdspladsen. Og hvor vi i stedet holder ud
og holder vejret, indtil vi får fri og kan være
’os selv’ igen.
Det tynger og tærer på vores sindslige velvære. For vi lever i det paradoks, at vi aldrig
nogensinde har været rigere, levet længere
eller været bedre uddannede. Men vi har ikke
fundet en måde at transformere øget velstand
til øget velvære. Især ikke på arbejdspladsen,
mener Morten Albæk.
”Aldrig før har det arbejdende menneske i
moderne tid været mere stresset og sygeliggjort
af at gå på arbejde. Og det er blandt andet skabt
af måden vi leder, og måden vi lader os lede. 95
procent af al stress i Danmark er arbejdsrelate-
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ret. Og får du stress af dit arbejde, har du jo
stress i alle døgnets timer og ikke kun de otte timer, du er på job. Og på den måde skal du også
passe på livet, når du er på arbejde. For den tid
vi bruger sammen på arbejdet er ikke vores ’arbejdsliv’. Det er ikke et parallelliv til vores ’privatliv’. Det er dyrebar tid taget fra vores ene,
hele, sammenhængende liv.”
Midt i krisen var der mening
Da Morten Albæk som nyuddannet cand.mag.
i historie og filosofi blev ansat i Danske Bank i
2002 blev det til seks forfremmelser på seks år
og en stilling som underdirektør for innovation
og ideudvikling, inden han tog videre til vindmøllegiganten Vestas, hvor han blev medlem
af koncernledelsen og direktør for marketing
og kommunikation.
Vestas var i dyb krise. Flere tusinde medarbejdere skulle fyres for at slanke organisationen.
23.000 medarbejdere blev til 15.000. Og det var
her Morten Albæks egen ledelsesfilosofi begyndte at tone frem: »Værdien af penge afhænger af, hvordan de er tjent.« Det er grundsætningen. Og det krystalliserede sig for ham, i takt
med at medarbejderne blev afskediget.
”Vi fyrede og fyrede og skabte en virkelighed, hvor medarbejderne ikke vidste, om de
havde et job i morgen. På trods af det blev de
ved med at udvise en pligtetik og en flidsetik.
Og når vi spurgte, om det skyldtes tillid til virksomhedens strategi, var det ikke derfor. Om de
havde tillid til ledelsen? Nej, det var heller ikke
det. Det gjorde mig nysgerrig. Hvad var det så?
Svaret var mening. De følte en stor grad af meningsfuldhed i deres arbejde.”
Medarbejdernes følelse af meningsfuldhed
var blandt andet båret af Vestas’ formål med
at udbrede grøn vindteknologi.
Meningsfuldhed blev derfra kernen i Albæks
ledelsesfilosofi. Og er det stadig. Han mener,
man bør insistere på meningsfuldhed i sit
arbejde. Og at meningsfuldhed for medarbejderne bør være en leders pejlemærke.
Medarbejdertilfredshed er et essentielt måleværktøj og et plusord i ledelsesfilosofiens traditionelle lærebøger. Men Morten Albæk har en
anden læsning. For vi får, hvad vi måler på. Og
Morten Albæk vil ikke have tilfredshed på ar-

BLÅ BOG
ěŬMorten Nødgaard
Albæk
ěŬFødt 28. juli 1975 i
Uggerby, Vendsyssel
ěŬBor i Risskov med
sin hustru og deres
to teenagebørn
ěŬCand.mag. i ﬁlosoﬁ
og historie fra Aarhus
Universitet
ěŬÆresprofessor og medstifter af institut for i
Anvendt Filosoﬁ ved
Aalborg Universitet
ěŬAnsat i Danske Bank
fra 2002-2009, hvor
han endte som underdirektør for ideudvikling og innovation
ěŬI 2009 blev han direktør
for marketing og kommunikation i Vestas
ěŬBlev i 2015 stifter af
rådgivningsselskabet
Voluntas
ěŬEr forfatter til ﬂere
bøger om ledelse og
ﬁlosoﬁ. Senest bogaktuel med ’Ét liv, én
tid, ét menneske’
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MUS-SAMTALEN
PÅ PENSION
Som direktør i Voluntas
har Morten Albæk droppet
MUS-samtalerne
MUS’ens mangler
MUS-samtalen tager udgangspunkt i, at jeg kan
isolere dig som medarbejder og udelukkende tale
til dig som lønmodtager.
Men hvis jeg som leder
skal have dig til at forløse
dit potentiale, kan jeg ikke
nøjes med bare forstå en
tredjedel af dig. Jeg skal
også have en forståelse for
de 67 procent af dig, som
ikke har noget som helst
med arbejdet at gøre. Det
hele menneske.
Alternativet
I stedet for MUS har jeg
indført en meningsfuldhedssamtale, der tager
afsæt i to spørgsmål: Er
der noget som helst på
arbejde, der forhindrer
dig i at føle den mening
med livet, som du stræber
efter og ønsker? Og er der
noget som helst i livet, der
hindrer dig i at levere den
præstation på arbejde, som
du stræber efter og får løn
for? Altså en samtale, der
ikke isolerer sig til arbejdspladsen og rollen som medarbejder, men som forholder sig til hvordan hele livet
tegner sig, og hvordan arbejdet indskriver sig heri.
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bejdspladsen. Han vil have meningsfuldhed. Ideen om den tilfredse og lykkelige
medarbejder er velment, men fejlagtig.
Når mange i dag får stress og ondt i sindet af deres arbejde, skyldes det ifølge
Morten Albæk vores manglende evne til
at differentiere mellem tilfredshed, lykke
og meningsfuldhed.
Det eksistentielle immunforsvar
Tilfredshed er, at du har lyst til et æble
og får et æble. Det er simpel behovsrealisering. Lykke er noget andet: ”Det er et
eksistentielt øjeblik, kort og flygtigt, men
fuld af forbundethed og varme. Mening
er noget tredje. Det er den følelse, der
kommer til dig, når du er i kontakt med
både det liv, du har levet, og det liv, der
venter foran dig. Og som du har en stærk

tro på bliver et håbefuldt og værdigt liv.
Den store forskel på de tre er, at vi ikke
kan leve tilfredse og lykkelige liv alle
ugens dage. Men vi kan leve meningsfulde liv hver eneste dag. For meningen
kan leve hånd i hånd med den utilfredshed og ulykke, som er uundgåelig i livet.
Det kan tilfredshed og lykke af indlysende grunde ikke.”
Sådan lyder Morten Albæks filosofiske
kortlægning af tilfredshed, lykke og mening. Og hans konklusion er, at man som
leder er forpligtet til at skabe en mening i
livet for sine medarbejdere i det arbejde,
de udfører, før man fokuserer på at skabe
tilfredshed.
»Følelsen af mening er den mest elementære byggesten i det enkelte menneskes eksistentielle immunforsvar,« siger

Det skal give mening til dit liv at
opholde dig på arbejdspladsen
og ikke kun i sommerhuset med familien.

han. Det kan klinge lyserødt og sukkersødt. Men ifølge Morten Albæk er det det
stik modsatte. For det gør op med den
romantiserede forestilling om, at det altid kan og skal være sjovt og tilfredsstillende at være på arbejde.
”Der er øjeblikke på arbejdet, der ikke
er sjove. Måske du for eksempel som lærer har en elev, der opfører sig grænseoverskridende. Eller du oplever en forælder, der ikke vil gøre, hvad der er bedst
for barnet. Det er jo ikke sjovt. Det kan du
ikke sætte dig ned og have det sjovt over.
Det er utilfredsstillende. Når man investerer sig selv i sit arbejde kan det være hårdt
og surt slid. Endda gøre ondt. Men det
kan rent faktisk samtidig godt give dig en
følelse af meningsfuldhed. Fordi du føler,
at du kæmper for noget. At du stræber efter noget. Du skubber til noget. Som er
værdigt og håbefuldt.”
Og netop fordi det ikke altid er hverken
sjovt, tilfredsstillende eller lykkefyldt at
passe sit arbejde, er meningsfuldheden i
vores arbejde ifølge Morten Albæk så vigtig. For den gør det usjove og utilfredsstillende værd at kæmpe sig igennem.
”Meningsfuldheden tilsikrer, at vi kan
stå de svære øjeblikke på arbejdet igennem. For hvis vi ikke har meningsfuldheden til at stå imod med, når vi møder
modgang, overmander og nedbryder
arbejdet os. Og så falder vi igennem den
eksistentielle isflage og bliver ramt på
vores mentale sundhed.”
Udfordringspædagogik i Uggerby
Morten Albæks lyst og evne til at italesætte,
debattere og udfordre har bragt ham langt.
Han har rejst verden rundt som succesfuld
erhvervsmand. Og fem gange har mediet
The Internationalist kåret ham som en af
de 100 mest indflydelsesrige marketingfolk

i verden. Spoler vi baglæns, startede det
hele dog i knapt så eksotiske og stjernebestøvede Uggerby i Vendsyssel.
Her gik Morten Albæk i Tversted Central Skole. Det havde han ikke nemt ved.
Han havde svært ved at begå sig socialt.
Mange af hans klassekammerater kom
fra familier i fiskeriet, håndværket eller
landbruget. Men hans eget barndomshjem var kulturradikalt med tætpakkede
bogreoler og abonnement på Politiken.
Han forsøgte at assimilere sig for at ligne
de andre børn. Stak fingrene ind i sin cykelkæde for at få beskidte negle. Og gik ud
og rev i halmballerne på markerne for at få
hård hud og vabler på sine hænder. Men
han havde stadig svært ved at passe ind.
Selvom Morten Albæks folkeskoletid
var fuld af uro og frustrationer, var hans
forældre ikke optaget af at kompensere
ham med metermål af medlidenhed og
anerkendelse derhjemme. Ikke fordi det
ikke var et kærligt hjem. Som den mellemste af tre drenge var Morten Albæk aldrig
i tvivl om sine forældres kærlighed. Men
han fik altid kun ros, når rosen var fortjent. Og trøst, når trøsten var rimelig. For
ufiltreret ærlighed var fundamentet i forældrenes opdragelse. Særligt hans far, Ole
Albæk, der var skoledirektør og kommunalpolitiker, og som skrev bøger om pædagogik og ledelse, var af den overbevisning, at ros og anerkendelse kun var værd
at give, hvis det var hudløst ærligt.
”Jeg fik aldrig anerkendelse for noget
almindeligt, gennemsnitligt eller selvfølgeligt. Jeg blev fra en ung alder udfordret
på min selvtillid. Jeg blev konstant konfronteret med, at der nok ikke var den
store grund til at tro, at jeg skulle være i
start-elleveren på fodboldholdet, eller at
dansklæreren ville opfatte den stil, jeg
havde forfattet, som et mesterværk.”

Morten Albæk beskriver sin fars opdragelse som »udfordringspædagogik.« Og
som ung dreng i Uggerby kæmpede han
med at forstå sin fars facon. Men set i
bakspejlet og bagklogskaben er Morten
Albæk i dag sin far dybt taknemmelig.
I dag forstår og respekterer han sin fars
pædagogiske projekt. Og overbevisningen om at den skinbarlige ærlighed er
den største respekt, man kan give et andet menneske, har Morten Albæk taget
med sig fra Uggerby og videre i livet.
Derfor mener han også, at ærlighed
er en tjeneste, man som leder skylder
sine medarbejdere.
”Ros kan være opbyggende, men også
være nedbrydende. Det springende punkt
er, om rosen er ærlig. For også den uærlige ros vil blive taget imod, og så stiger
sandsynligheden for, at det menneske
styrer forkert i sit liv. For folk navigerer
og agerer ud fra den ros, de får. Så konkret ændrer vi koordinaterne i andre
menneskers liv ved ikke at være ærlige.”
Men på arbejdspladsen har ærligheden
trange kår, mener Albæk. Fordi vi ikke bryder os om at blive gjort opmærksom på
vores egne uperfektheder. Og fordi vi foretrækker en gnidningsfri hyggekultur. Men
det er et misforstået hensyn, hvis man pakker sin ærlighed væk. For uærlig ros er forloren. Og ærligheden bør ikke opfattes som
ubehagelig. Kun hvis den afleveres primitivt og uden varme. Afleveres den derimod
med betænksomhed er den en gave.
”Ærligheden er simpelthen nødvendig
for, at vi kan udføre vores arbejde og forløse vores potentiale bedst muligt. Og for
at vi kan forstå og erkende, hvad vi kan og
ikke kan. Hvem vi er og ikke er. Og på den
måde er ærligheden også en vejvisser og
stifinder hen imod meningsfuldheden.
For vi kan først identificere, hvad menin-
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gen er for os, når vi ved, hvem vi selv er.
Så vi har brug for hinandens ærlighed.
Ellers farer vi vild.”
Mening betaler sig
Hvad med rengøringsassistenten? Og renovationsarbejderen? Sådan spørger folk af
og til Morten Albæk i en kritisk afprøvning
af hans argumenter. For er der ikke nogen
jobs, som ikke rummer meningsfuldhed,
men som stadig skal varetages? Hans svar
er nej. Han mener, at alle jobs indeholder
et meningsfuldhedspotentiale.
”Meningen i dit arbejde kan også være
den forskel, du gør, for din familie i form
af forsørgelse. Hvad, det meningsfulde i
dit job er, kan ikke sættes på formel. Det
er subjektivt. Det skal du selv definere.
Og det er vigtigt, at du bevidstgør dig om,
hvad, du synes, er meningsfuldt i dit arbejde. For det at vide dig på din mening
med dit liv gør, at du bliver mere tydelig
på dine prioriteter. Dine til- og fravalg. På
arbejdet såvel som alle andre steder i livet.
Hvad du skal lade gå forbi, hvad du skal
gribe, og hvad du skal vende ryggen til.
Og så er det ligegyldigt om man står i gummistøvler på havnen i Hirtshals eller går
rundt i laksko i Christiansborgs korridorer.
Det er en arrogant anskuelse at tro, at man
begge steder ikke kan have de samme
ambitioner om et meningsfyldt liv.”
Morten Albæks begreb om meningsfuldhed kan få det til at lyde som om,
at blot den mindste smule mening kan
løsne hver en knude, man måtte kæmpe
med på sit arbejde. Men sådan forholder
det sig ikke, fastslår han. For meningsfuldheden har en antagonist. Håbløsheden.
Mange mennesker har et arbejde med et
meningsfuldhedspotentiale, der er ualmindeligt højt. For eksempel sygeplejersker
og skolelærere. De gør syge raske og bringer børn veluddannede og vidende videre
i livet. Men selvom potentialet for meningsfuldhed er indlysende, får sygeplejersker
og skolelærere alligevel stress og psykiske
sygemeldinger, og nogen fravælger de
brancher. Hvorfor? Fordi arbejdets ydre
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Vi er ramt af en anerkendelsestsunami, hvor vi har erstattet vores ærlighed med konsekvent
selvovervurdering. mener Morten Albæk. X Factor-loven kalder han det.

rammer simpelthen er håbløse og obstruerer for følelsen af meningsfuldhed.
”Hvis du hver dag halser stakåndet efter en arbejdsbyrde, du ikke får den fornødne tid til at løse, mister du følelsen
af positiv progression. Så giver dine arbejdsrammer dig ikke mulighed for at
leve op til din faglighed og pligtetik. Og
så ender du med at anse dit arbejde som
nytteløst, når du kigger fremad mod det
liv, der venter foran dig. I et arbejde, der
ellers har potentialet til at være dybt meningsfuldt. Det skaber en håbløshed. Og
følelsen af mening skabes af håbefuldhed,
men kvæles af håbløshed.”
Selv kalder Morten Albæk sin meningsbårne ledelsesfilosofi for humanistisk kapitalisme. En filosofi, der bygger bro mellem
humanismens idealer og kapitalismens
kommercielle resultatskabelse. En kapitalistisk indvending mod sådan en sammenfletning kunne lyde, at det både er ind-

bildsk og naivt at sætte meningsfuldhed
over bundlinje og profit i sin ledelse. Meningsfulhed lyder fint og flot, men det er
ikke noget, man kan drive virksomhed ud
fra. Men den forestilling er ifølge Morten
Albæk både gammeldags og forkert.
”Medarbejdere, der føler en mening
i livet, med det arbejde de udfører, er
hele fem gange mere produktive, tre
gange mere engagerede, signifikant mere
innovative og har færre sygedage. Og
ydermere er de villige til at gå til en lavere løn, end dem der blot er tilfredse
eller decideret utilfredse med arbejdet.
For kravet om mere i løn er ofte en kompensation for den meningsløshed, man
er udsat for. Så der er også økonomisk
ræson i at fremdyrke meningsfuldheden
på arbejdspladsen.”
Martin Leer Scharnberg er freelancejournalist

repræsentantskabsmøde

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
I henhold til vedtægternes § 8, stk. 2
indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde 2019 i Skolelederforeningen:
Torsdag den 21. marts 2019
kl. 10:00-15:00
DGI Huset, Værkmestergade 17
8000 Aarhus
FORELØBIG dagsorden, jf. § 8,
stk. 2 og 5, meddeles herved:

SE FREMAD

Den 21. marts 2019 mødes repræsentantskabet, der er Skolelederforeningens højeste myndighed, i Aarhus til den årlige evaluering
og perspektivering …
Af

)"($,Ŵ)$0$6$$.ŷĦŷFoto: Arkiv

På dette års repræsentantskabsmøde, der er et såkaldt ordinært
møde af slagsen, forsamles foreningens
ca. 120 valgte repræsentanter fra lokalforeningerne og særlige ledergrupper
med hovedbestyrelsen for at lægge de
skole- og ledelsespolitiske linjer fremover, drøfte udfordringer, beslutte nye
aktiviteter etc.
I år er der ikke valg til de centrale politiske poster i Skolelederforeningen. Til
gengæld er på dagsordenen bl.a. den på
forhånd udsendte skriftlige beretning og
aflæggelsen af formandens mundtlige
beretning på mødet. Ja, det lyder selvfølgelig ret ordinært, men der kan også
blive tale om at behandle og stemme
om de mere eller mindre vidtrækkende
forslag, der kan være indkommet.
På repræsentantskabsmødet vil foreningens regnskab for 2018 blive frem-

lagt til godkendelse, ligesom der vil blive
orienteret om budgetterne for 2020 og
fremadrettet. Endelig skal det ordinære
kontingent fastsættes for kalenderåret
2020, og på samme måde skal midlerne
til de lokale afdelinger samt ydelser til
formand, næstformand og HB-medlemmer for 2020 fastsættes.
Endelig dagsorden med bilag, revideret regnskab og skriftlig beretning udsendes til repræsentantskabets medlemmer senest 4 uger før
repræsentantskabsmødet.
OBS: Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være
sekretariatet i hænde senest senest
6 uger før repræsentantskabsmødet.

1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af forretningsorden
for mødet
3. Formandens beretning, herunder
drøftelse af centrale politikområder.
Skriftlig beretning vedhæftes sammen med den endelige dagsorden.
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Orientering om budget, samt:
a. Fastsættelse af ydelser til
hovedbestyrelsesmedlemmerne
jf. § 9 stk.3.
b. Fastsættelse af midler til
de lokale afdelinger
c. Fastsættelse af kontingent,
jf. § 5, stk. 5
7. Eventuelt
På vegne af hovedbestyrelsen
Med venlig hilsen
Claus Hjortdal
Formand
Skolelederforeningen

MØD OP PÅ DE LOKALE
GENERALFORSAMLINGER
Husk også, at din lokale afdeling af
Skolelederforeningen afholder ordinær
generalforsamling én gang årligt i første kvartal.
De nærmere oplysninger herom meddeles lokalt direkte til medlemmerne.
Men det er en god idé også at holde
sig orienteret på skolelederne.org ›
Lokale afdelinger og på de lokale
foreningers FB-platforme.
Mød dine kollegaer og vær med!
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folketingsvalg
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HVAD
MENER
POLITIKERNE
Et folketingsvalg er på vej, og debatten op til valget handler også
om folkeskolen. I den forbindelse har Plenum kontaktet de politiske
partier i folketinget og bedt alle ni siddende politiske partiers
uddannelsesordførere/undervisningsordførere om at svare på
fem relevante spørgsmål om folkeskolen.
Af $,,$Ŵ *H25,%ŴŴĦŴ Illustration OTW
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DET SPURGTE VI OM:
Skal folkeskolen fortsat
være et attraktivt tilbud for
eleverne og deres forældre?
BAGGRUND: Sammen- og nedlæggelser af folkeskoler har over de sidste
10 år reduceret skolernes antal over
20 %. I dag er hver 6. leder og lærer
skåret væk i folkeskolen.
1

Skal folkeskolen fortsat
2 være et referencepunkt for
børn uanset herkomst og baggrund?
BAGGRUND: Hvor ca. 9 ud af 10 elever i år 2000 gik i folkeskole, er det
tal i dag faldet til under 8 ud af 10.
Samtidig er antallet af fri- og privatskoler steget, og det samme er koblingsprocenten - fra 71 % til 76 %.
Skal ALLE folkeskoler få
3 mere selvbestemmelse
med øget ﬂeksibilitet for skolelederne?
BAGGRUND: Ledelseskommissionen
fastslår, at der i folkeskolen er behov
for ledelse tættere på kerneopgaven
og ﬂere ledere. Der er for megen
detailstyring og for lidt pædagogisk
ledelse.
Skal der sættes ind for at
4 styrke folkeskolen, og hvad
skal der i givet fald konkret til?
BAGGRUND: 70 % af vores lokalformænd melder om økonomiske forringelser af folkeskolen. Prisen pr. undervisningstime pr. elev er faldet fra 80
kr. i 2009/10 til 62 kr. 2016/17.

Dansk
k Folkeparti
lk
Alex Ahrendtsen
FOLK E SKOLEORDFØRER
Skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for
eleverne og deres forældre?
Ja. Dansk Folkeparti er en stærk tilhænger af folkeskolen.
Den er en af de vigtigste fællesskabende institutioner, vi har.
1

Skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn
2 uanset herkomst og baggrund?
Ja. Men det forudsætter opbakning fra forældrene, og her kniber
det undertiden fra især forældre fra Mellemøsten.
Skal ALLE folkeskoler få mere selvbestemmelse med
3 øget ﬂeksibilitet for skolelederne?
Nej. Der er allerede masser af mulighed for kommunerne til at give
skolerne selvbestemmelse, idet de kan udnytte delegationsretten.
Skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad
4 skal der i givet fald konkret til?
Ja. Derfor offentliggjorde Dansk Folkeparti også et udspil om øget
praksisfaglighed i 2018. Det førte til ændret lovgivning.
Hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,
5 eleverne vil tage med sig i livet?
En god skole lærer børnene de grundlæggende kundskaber og færdigheder, så de kan videreuddanne sig eller begå sig på arbejdsmarkedet.
En god skole lærer dem også om forpligtende fællesskaber og giver
dem en indføring i dansk kultur og tradition.

Hvad kendetegner en god
skole, og hvad håber du,
eleverne vil tage med sig i livet?
BAGGRUND: 200 års historie, forskning og undersøgelser peger på folkeskolen som den væsentligste dannende og uddannende institution i
vores samfund - for vores demokrati
og fællesskab.
5
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Radikale Venstre
Marianne Jelved
FOLK E SKOLEORDFØRER

Venstre
Anni Matthiesen
UNDERVISNINGSORDFØRER
Skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for
eleverne og deres forældre?
Jeg mener, at vi i dag har en folkeskole af høj kvalitet med stor trivsel,
som er et meget attraktivt tilbud for børn og deres forældre. Og det
skal det bestemt også være i fremtiden. Vi skal have en folkeskole
med plads til alle uanset baggrund og hvor alle børn har mulighed for
at blive så dygtige de kan. Folkeskolen skal være med til at danne børnene og sikre, at de har de nødvendige redskaber til at klare sig godt.
1

Skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn
uanset herkomst og baggrund?
Ja, folkeskolen skal være et sted for alle børn uanset herkomst og baggrund. Det er meget vigtigt for mig at understrege. Folkeskolen skal
kunne rumme alle. Men jeg mener samtidig, at vi skal værne om det
frie skolevalg og de alternativer til folkeskolen, vi har i Danmark. Det
er ikke alle forældre, der mener, at folkeskolen er det rigtige valg for
netop dem og deres barn. Og det skal der også være plads til. Jeg er
derfor glad for, at vi også har fri- og privatskoler i Danmark.
2

Skal ALLE folkeskoler få mere selvbestemmelse med
øget ﬂeksibilitet for skolelederne?
Ja. Jeg vil arbejde for, at der bliver mere selvbestemmelse i folkeskolen. I Venstre mener vi, at det er vigtigt med frihed i skolen, så længe
det går hånd i hånd med høj faglighed – det skal vi nemlig ikke gå på
kompromis med. Folkeskolerne skal have mulighed for vælge det, de
mener passer bedst til deres elever. Det er de professionelle ude på
skolerne, der kender eleverne bedst, og derfor er jeg også tryg ved, at
de kan træffe de bedste beslutninger inden for de givne rammer.
3

Skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad
skal der i givet fald konkret til?
I Venstre vil vi altid arbejde for en bedre folkeskole. På den korte bane
mener jeg, at vi skal udbrede de gode eksempler på brug af folkeskolereformen, så alle skolerne bliver dygtige til eksempelvis at udnytte de muligheder, som den understøttende undervisning tilbyder.
Man kan altid blive bedre, og det skal vi også stræbe efter at blive
på folkeskoleområdet.
4

Hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,
eleverne vil tage med sig i livet?
En god folkeskole, mener jeg, er kendetegnet ved at være af høj faglighed og trivsel. Det er en institution, der skal være med til at danne
og forberede eleverne til livet. Folkeskolen skal inspirere eleverne,
give dem mod på at lære mere og understøtte deres nysgerrighed.
Jeg håber personligt på, at hver enkelt elev bliver så dygtig som muligt, når de går ud af folkeskolen. De skal være rustet til livet, ligesom
de skal have evnerne til at indgå som en aktiv del af samfundet.
5
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Skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for
eleverne og deres forældre?
Ja. Folkeskolen skal være attraktiv og det naturlige valg for de ﬂeste.
Derfor er det også vigtigt, at der er en lokal folkeskole tæt på, uanset
hvor man bor. Der er behov for, at vi skaber bedre rammer i folkeskolen. Derfor vil vi investere i skolen og bl.a. afsætte en folkeskolemilliard til et grundlæggende løft af skolerne – uden yderligere bindinger.
1

Skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn
2 uanset herkomst og baggrund?
Ja, folkeskolen skal være et referencepunkt for alle børn, men det er
en vigtig frihedstradition, at en familie kan vælge en fri skole til deres
barn, jf. Grundloven. Det har desuden været en inspiration i samvirket
mellem de frie skoler og folkeskolerne. Koblingsprocenten bør ikke
være højere end 76 procent, hvor det sidste procentpoint er til inklusion og specialundervisning.
Skal ALLE folkeskoler få mere selvbestemmelse med
øget ﬂeksibilitet for skolelederne?
Skolerne skal have mere frihed til at levere en skoledag af høj kvalitet
til alle børn. Vi står fast på den åbne skole, som tilbyder en varieret
skoledag til alle børn, og som bruger omverdenen – virksomhederne,
kulturlivet, bondegårdene – aktivt i hverdagen. Men vi vil have et
grundlæggende opgør med idéen om, at alle skolebørn skal have det
samme skema, uanset hvor de går skole. Vi vil fjerne timemæssige
bindinger på den understøttende undervisning, men fastholde ressourcerne, så de går til at sikre en varieret skoledag for alle børn.
3

Skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad
skal der i givet fald konkret til?
Der mangler en politisk erkendelse af, at skolen er underﬁnansieret i
dag. Vi vil afsætte 1 mia. kr. ekstra om året til et grundlæggende løft i
ressourcerne til folkeskolen. Dernæst skal vi give mere frihed og plads
til forskellighed. Der er brug for, at politikerne genﬁnder troen på den
danske folkeskoles styrke: At børn lærer at tænke selv og være kritiske, så de vil sige deres mening højt. Det kræver et opgør med den
testkultur, som dikteres fra Christiansborg. Derfor ønsker vi, at de nationale test skal være frivillige.
4

Hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,
eleverne vil tage med sig i livet?
En god skole har lærere, der brænder for deres fag og for deres undervisning i skolen. Lærere, der danner og former eleverne i fællesskaber
jf. skolens formål, og som brænder for et levende demokrati, hvor man
giver af sig selv til det fælles bedste. Alle fag i skolen er dannelsesfag,
fordi de kan åbne elevernes øjne for, hvordan verden hænger sammen.
Læreren er den voksne urkraft, der fanger børnenes interesse for undervisningen både i og uden for skolen i den åbne skole.
5

SF
Jacob Mark
UNDERVISNINGSORDFØRER

Enhedslisten
Enhed
dslisten
Jakob Sølvhøj
UNDERVISNINGSORDFØRER
Skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for
eleverne og deres forældre?
Enhedslisten betragter folkeskolen som fundamentet i vores uddannelsessystem. Det er derfor af stor betydning, at det er attraktivt for
elever og forældre at vælge folkeskolen. Der må ikke være for langt til
den nærmeste skole - vi skal have stoppet skolelukningerne. Kvaliteten af undervisningen skal være høj og de fysiske rammer gode. Der
er brug for en milliardinvestering i folkeskolen, der bl.a. skal bruges til
at sænke klassestørrelserne, forbedre de fysiske rammer og til at sikre
lærerne bedre forberedelsestid.
1

Skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn
2 uanset herkomst og baggrund?
Ja, folkeskolen skal være fællesskabets skole – en skole med plads til
alle børn. Det er et alvorligt problem, at stadig ﬂere forældre vælger
folkeskolen fra. Det afspejler, at folkeskolen gennem de seneste år er
blevet ramt hårdt af skolelukninger og økonomiske besparelser, og
både inklusionsreformen, folkeskolereformen og indgrebet over for
lærerne har haft betydelige negative konsekvenser. Derfor er svaret på
fravalget af folkeskolen ikke at forringe friskolernes vilkår, men at gøre
det attraktivt for forældrene af vælge folkeskolen.
Skal ALLE folkeskoler få mere selvbestemmelse med
3 øget ﬂeksibilitet for skolelederne?
Ja, vi ønsker mere selvbestemmelse til skolerne, og det skal naturligvis omfatte dem alle. Der skal ikke være en centralistisk detailstyring
af folkeskolen, men være et lokalt ledelsesrum, så der er plads til at
udvikle den enkelte skole i dialog med ansatte, forældre og elever med et afsæt i det lokalsamfund, skolen virker i.
Skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad
4 skal der i givet fald konkret til?
Ja, folkeskolen skal styrkes markant. Står det til Enhedslisten, skal der
investeres milliarder i en markant styrkelse af folkeskolen. De skal
bl.a. bruges til at sænke klasseloftet, øge omfanget af tolærerordninger, mere forberedelsestid til lærerne, ﬂere ressourcer til inklusionsindsatsen og forbedrede fysiske rammer. Og så skal vi af med de nationale test.
Hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,
eleverne vil tage med sig i livet?
Den gode skole er kendetegnet ved at være formet med afsæt i lokalsamfundet i en god dialog mellem skoleledelse, personale, forældre
og elever. Lovgivningen skal sikre, at den enkelte skole har en udstrakt
selvbestemmelse. Folkeskolen skal ikke være underlagt en centralt
dikteret detail- og målstyring. Den gode skole lægger afgørende vægt
på, at folkeskolen har et bredt formål, sådan som det er beskrevet i
folkeskolelovens formålsparagraf. Skolen skal forberede eleverne til livet – ikke bare til arbejdslivet.
5

Skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for
eleverne og deres forældre?
Folkeskolen er efter vores overbevisning den vigtigste samfundsinstitution, vi har. Folkeskolen bidrager til at give børn faglige kundskaber,
til at danne dem, til at give dem fællesskaber, til at børnene kan bryde
med deres sociale arv. Folkeskolen er afgørende for, hvordan vores
samfund ser ud, fordi folkeskolen er med til at forme så mange børn.
Derfor skal vi investere mere i folkeskolen.
1

Skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn
2 uanset herkomst og baggrund?
For mig hænger spørgsmålet sammen med det første spørgsmål. Vi
skal sørge for, at folkeskolen fortsat er fællesskabets skole og det naturlige førstevalg for alle børn. Jeg er socialist, og jeg tror på, at børn
skal mødes på tværs af kulturer og økonomiske klasser, fordi det binder vores samfund sammen. Hvis folkeskolen kun bliver for de få, så
vil vi få et mere splittet samfund, hvor folk har dårligere forståelse for
hinanden.
Skal ALLE folkeskoler få mere selvbestemmelse med
3 øget ﬂeksibilitet for skolelederne?
Ja, SF har lavet et frihedsforslag for alle landets folkeskoler, som vi har
taget med ind i folkeskoleforhandlingerne. Vi mener, det var en fejl at
centralisere så mange af beslutningerne om, hvordan skolerne skal
fungere ude lokalt. Vi tror på, at skolerne og dermed skolelederne skal
have mere frihed til at drive den skole, der giver mening, der hvor de
er. Det er en fejl at tro, at man kan lægge en fælles model ned over
alle skoler. Vi vil udvide den paragraf, der giver ﬂeksibilitet over de understøttende undervisningstimer. Ressourcerne skal blive på skolen,
men der skal være mere frihed.
Skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad
4 skal der i givet fald konkret til?
Der er brug for en økonomisk investering i folkeskolen, som har fået
færre og færre midler per undervisningstime per elev siden 2013. Det
skal der laves om på. Derudover så vil SF sænke klasseloftet. SF vil
afskaffe de nationale tests og bruge ressourcerne på evaluering ude
lokalt på skolerne. Vi vil give skolerne frihed til at veksle skoledagen
kortere, hvis timerne til gengæld bruges på andre understøttende aktiviteter. Vi vil skrotte skolepræmiepuljen og bruge den på forebyggende indsatser i skolen i stedet for. Og så vil vi lave en landsbypulje,
så de skoler, der er lukningstruede, kan få ekstra midler til at iværksætte en særlig indsats for at tiltrække nye elever.
Hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,
5 eleverne vil tage med sig i livet?
En god skole er en skole, hvor der er børn fra alle samfundslag. Hvor
der er dygtige lærere og pædagoger, der brænder for deres fag.
Hvor der er en leder, der har lagt en klar retning for skolen, og som
har en vision for børnene. Hvor man har fokus på hele folkeskolens
formål om både faglige kundskaber, færdigheder og dannelse og ikke
kun tests og ranglister. Hvor børn bliver til nogen og ikke bare til noget.
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Socialdemokratiet
ocialdemokratie
Annette Lind
UNDERVISNINGSORDFØRER
Skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for
eleverne og deres forældre?
Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg for de ﬂeste forældre.
Derfor er det også afgørende, at vores folkeskoler er af høj kvalitet, så
både indlæring og trivsel sikres for alle børn. Det er også vigtigt, at
der ﬁndes folkeskoler i nærheden af alle familier, uanset hvor i landet
man er bosat. Kommunalreformen medførte et stort fald i antallet af
skoler. Særligt i de små lokalsamfund på landet. Der er brug for, at vi
giver de små skoler på landet en hjælpende hånd, så vi får nærheden
tilbage i vores skolesystem.
1

Liberal Alliance
Henrik Dahl
UNDERVISNINGSORDFØRER
Skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for
eleverne og deres forældre?
Folkeskolen skal fortsat være et attraktivt tilbud for eleverne og deres
forældre – præcis som den langt de ﬂeste steder er i dag.
1

Skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn
uanset herkomst og baggrund?
Selvfølgelig skal folkeskolen være et referencepunkt for børn uanset
herkomst og baggrund.
2

Skal ALLE folkeskoler få mere selvbestemmelse med
3 øget ﬂeksibilitet for skolelederne?
Alle folkeskoler burde have mere selvbestemmelse – herunder mere
ﬂeksibilitet til skolelederne (og mere ansvar til skolernes bestyrelser).
4 Skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad
skal der i givet fald konkret til?
Folkeskolen kunne godt bruge en ”frihedsreform”, der gav mere selvbestemmelse til ledelser og bestyrelser – og mere metodefrihed til
lærerne. Det skal dog afbalanceres mod, at der skal leveres på afgørende punkter, som at ﬂere børn end i dag forlader skolen som stærke
læsere og regnere. Politisk er det kommunerne, der ”ejer” folkeskolerne – derfor er det dem, man må spørge om økonomien. Det er dog
vigtigt at huske på, at der ikke er nogen entydig sammenhæng mellem
omkostningerne ved at drive et skolevæsen og kvaliteten af det.
Hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,
5 eleverne vil tage med sig i livet?
En god skole er en skole, der fremmer og udvikler børnenes anlæg
og evner, styrker deres karakter og giver dem nyttige kundskaber.
Gør skolen det, er den skole for livet.

Skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn
2 uanset herkomst og baggrund?
Folkeskolen skal være den arena, der bringer danske børn sammen,
upåagtet af deres ophav. Alle er velkomne i folkeskolen, og hos Socialdemokratiet har vi en målsætning om, at alle elever skal føle sig accepterede i folkeskolen. Ikke to børn er ens. Derfor skal folkeskolen
være åben for de forskelligheder, der kan være, og samtidig anvende
dem konstruktivt i elevernes dannelsesproces. Derfor arbejder vi også
for, at den øgede tilslutning til fri- og privatskoler ikke skaber en større
opdeling af samfundet, men at alle skoler er socialt blandede.
Skal ALLE folkeskoler få mere selvbestemmelse med
3 øget ﬂeksibilitet for skolelederne?
Socialdemokratiet ønsker en ny måde at styre folkeskolen på. Hvor vi
er fælles om nogle få overordnede mål, men hvor alle skoler ikke nødvendigvis skal følge den samme formel. Det betyder, at politikere og
forvaltning ikke skal styre folkeskolen ned i mindste detalje. Vi tror på,
at folkeskolen bliver bedre, hvis vi viser skoleledere, lærere og pædagoger mere tillid. Derfor vil vi give lærere og pædagoger større frihed
til at bruge deres faglighed, og skoleledere skal have større ledelsesrum. Kort sagt vil vi give folkeskolen mulighed for mere selvstyre.
Skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad
4 skal der i givet fald konkret til?
Alle skal kunne læse, skrive og regne, når de forlader folkeskolen. Det
er en af de vigtigste forudsætninger for at skabe et samfund, hvor alle
har lige muligheder. Derfor vil vi styrke vores folkeskole med et læse-,
skrive- og regneløft i indskolingen. Og samtidig sørge for, at alle får
den hjælp, de skal bruge, hvis de er ord- eller talblinde. Vi skal styrke
folkeskolen med ﬂere praksisfaglige timer, mere bevægelse og bedre
lektiecaféer, så alle børn kan være med. Også dem, der har svært ved
at sidde stille på stolen eller er fra hjem med færre ressourcer.
Hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,
5 eleverne vil tage med sig i livet?
Den gode skole er en, hvor eleverne møder lærere, der med deres faglighed har rum til at modne, løfte og se den enkelte. Samtidig leverer
den gode skole undervisning af høj kvalitet, og det er en arbejdsplads,
som lærerne kan være stolte af. Det er den skole, vi arbejder for at
skabe over hele landet. Og jeg håber, at eleverne vil tage en god start
på deres uddannelsesrejse med sig videre i livet fra folkeskolen. Socialdemokratiet har en vision om, at folkeskolen skal fungere som
springbræt til en god og stabil fremtid for alle danske børn.
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Det Konservative
onservative Folkeparti
Folk
Brigitte Klintskov Jerkel
UNDERVISNINGSORDFØRER
Skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for
eleverne og deres forældre?
Folkeskolen er der, de ﬂeste af os møder hinanden som små. For os
konservative er det vigtigt, at alle børn får en god start på livet, og det
kræver en god skolegang. For at sikre opbakningen til folkeskolen, skal
vi hele tiden sikre, at det faglige niveau er højt, at er trivslen er god, og
at skoledagene ikke er for lange.

Alternativet

1

Skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn
2 uanset herkomst og baggrund?
Der ﬁndes ikke et voksent menneske i Danmark, der ikke kender folkeskolen og anerkender dens betydning. Det er vigtigt, at alle - uanset
indtægt og social baggrund - kan få en god skolegang. Det er med til
at sikre social retfærdighed og hvis nogle foretrækker den vinkel, veluddannet arbejdskraft. Dét er også vigtigt for eleverne selv, for det er
deres uddannelse, som de skal bruge, når de søger deres drømmejob.
Kan folkeskolen leve op til god faglighed, er den attraktiv, og det er
med til at sikre den som også et kulturelt referencepunkt.
Skal ALLE folkeskoler få mere selvbestemmelse med
3 øget ﬂeksibilitet for skolelederne?
Der skal være plads til at løse problemerne, der hvor de opstår. Det er
også på den enkelte skole, man har det tætte samarbejde med elevernes forældre. Jeg synes ikke, det står i modstrid til, at vi har en række
politiske krav, der er fastlagt fra central hånd.
Skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad skal der i
4 givet fald konkret til?
Ja, der skal sættes ind. Det bedste, man kan gøre, er at styrke fagligheden, afkorte skoledagene og få mobiltelefonerne pakket væk.
Hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,
5 eleverne vil tage med sig i livet?
At der er plads til godt kammeratskab, og at man lærer noget. Det er
de to ting, man har med sig resten af livet, hvis man er heldig. Og det
er vi her i Danmark, synes jeg, i det store hele. Det skal vi passe på.
Jeg håber af hele mit hjerte, at børnene tager en faglig nysgerrighed,
almen dannelse og venskaber for livet med sig. Det vil give dem en
fremtid, der kan gøre dem lykkelige.

Carolina Magdalene Maier
UNDERVISNINGSORDFØRER
Skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for
eleverne og deres forældre?
Ja, selvfølgelig skal folkeskolen være det. Folkeskolen er folkets skole,
dvs. vores alle sammens, og dens vigtigste opgave er at gøre børn
fagligt, socialt og personligt livsduelige, samt ikke mindst at danne til
fællesskab. Derfor skal vi investere i folkeskolen, så den forbliver et
attraktivt tilbud for eleverne og forældre. Vi skal blandt andet bevare
de små folkeskoler, så de ikke ofres i spareøvelser.
1

Skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn
2 uanset herkomst og baggrund?
Ja, helt klart. Folkeskolen er vores alle sammens skole, og det er supervigtigt, at folkeskolen afspejler den mangfoldighed, som ﬁndes i
vores samfund, og som børnene skal navigere i som voksne. Vi skal
passe på, at vi ikke ser folkeskolen og friskolerne som konkurrenter,
der skal være plads til begge. Men efter i en årrække nu at have investeret i friskolerne, er det folkeskolernes tur til et ressourceløft.
Skal ALLE folkeskoler få mere selvbestemmelse med
øget ﬂeksibilitet for skolelederne?
Ja, det skal de. I Alternativet ønsker vi at vende styringslogikken på
hovedet, så alle folkeskoler skal fungere inden for en overordnet rammelovgivning, men hvor der ikke må pålægges styringsredskaber, mål
og obligatoriske dataindsamlinger fra hverken statens eller forvaltningerne side. Tværtimod skal skolerne have lov til selvforvaltning inden
for rammelovgivningen - og kommunerne skal understøtte skolerne,
hvis de ønsker hjælp til udvikling af egne mål eller udviklingsredskaber. Det store fokus på national sammenligning skal væk.
3

Skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad
skal der i givet fald konkret til?
Ja. Vi skal investere massivt i folkeskolen. Vi bør investere, så enhver
skole i princippet kan indføre et klasseloft på 24 elever pr klasse men det bør være op til den enkelte skole, hvorledes man vil anvende
ressourcerne.
4

Hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,
5 eleverne vil tage med sig i livet?
En god skole er en skole, hvor der først og fremmest er TID. Tid til
skolelederne til ledelsesopgaven, tid til lærerne til at være til stede
for eleverne og kunne hjælpe, også de stille, fagligt svage eller udsatte, og ikke mindst tid til eleverne til, at de oplever, at det at gå i
skole er sjovt og lærerigt på samme tid! Jeg håber, eleverne går ud
af skolen som dannede, kulturbevidste, fagligt, socialt og personligt
dygtige og ikke mindst forandringsparate unge mennesker.
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SÆT X

VED SKOLEN OG LEDELSEN
Folketingsvalget nærmer sig, og Skolelederforeningen arbejder
på, at folkeskolen og ledelsen af den får en vigtig plads blandt de
mange dagsordener op til valget! Og står stærkere efter valget!
Af

)"($,Ŵ)$0$6$$.ŴŴŴĦŴ Illustration Ritzau

I samarbejde med konsulentfirmaet OPERATE har foreningen besluttet at gøre en indsats i forbindelse med
det folketingsvalg, der som bekendt afholdes inden for de kommende måneder.
Vi vil sætte et tydeligt aftryk i en valgkamp, hvor skole- og uddannelsespolitikken ikke som udgangspunkt ligger højt
på skalaen
skalae over temaer, som vælgerne finder vigtigst. Nej, tværtimod
imo er skolen mv. på en
Vil DU være med
8. plads efter sundhed,
i arbejdet og sætte
miljø og klima, økonomi,
m
folkeskolen på dagsordenen
kriminalitet, socialpolitik,
ved folketingsvalget, så kontakt
udlændinge m.m.
os for den nærmere planlægning
Omvendt fylder folkepå tlf. 40 63 28 40 / 22 21 88 92
skolen stadig meget poliOmvendt vil vi tillade os
ttisk og i den offentlige
at kontakte nogle af jer om
debat. Og der er fortsat et
d
det i den nære fremtid …
stort behov for, at der på
sto
Christiansborg indgås brede
Chri
skoleforlig, og at man handler
skolefo
langsigtet i stedet for – som vi ser det
og ledelser detailstyres, at
nu – at skoler o
kastes rundt mellem forskelffolkeskolen
lk k l k
lige ideologier, og at folkeskolen centralt
fra får små økonomiske drys, men ellers
holdes i et økonomisk jerngreb.
Lige vedrørende disse mere problematiske områder har vi skrevet til partiernes

uddannelsespolitiske ordførere og bedt
dem redegøre for, hvad deres politik og
holdninger er. Det kan give et overblik, så
man måske bedre ved, hvor krydset skal
sættes – læs artiklen s. 20 ff.
Øget selvbestemmelse
Skolelederforeningen sætter altså fokus
på en række kontroversielle spørgsmål,
men vil også arbejde på, at debatten op
til valget om folkeskolen bliver nuanceret
og positiv. Vi vil sætte fokus på politikernes visioner om, hvad der kendetegner
en god skole, og hvad der skal til for at
styrke folkeskolen som den vigtige institution, den er for vores demokrati og fællesskab i vores samfund.
Strategien går bl.a. ud på at arbejde
med vores relationer. Vi vil mødes med
flest mulig folketingspolitikere, men også
toneangivende borgmestre m.fl., for ad
den vej at få talt om skoleområdet og
dets fremtid. Det hovedbudskab, vi går
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.
Vi kontakter politikerne med det formål at sætte spot på folkeskolen og vores
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arbejds- og ledelsesvilkår som skoleledere. Vi vil styrke folkeskolen i forhold til
privat/friskoler. Vi skal have større frihed
til skolerne, vi skal afbureaukratisere og
gøre det lettere at lede skolen pædagogisk og administrativt. Og økonomien i
folkeskolen – den må og skal matche ambitionsniveauet!
Herfra ligger nemlig muligheden for 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 har.
”Formandskabet mødes i disse måneder med flest mulig indflydelsesrige politikere og vil bl.a. invitere på skolebesøg,
så det bliver muligt at få en go’ snak om,
hvorfor folkeskolen bør prioriteres politisk og økonomisk”, siger Claus Hjortdal,
som sammen med næstformand Dorte
Andreas arbejder på at mobilisere flere
i foreningen, bl.a. ved selv at deltage og
lægge skole til ved politiker-besøg.
Formanden peger på, at der er brug for
en styreform, hvor man politisk sætter
retning og værdier, som skolerne selvfølgelig er forpligtet på at følge, men hvor
ansvaret ligger hos skoleledelsen med reference til skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Det håber foreningen, at der
med folketingsvalget skabes basis for, og
at traditionen med brede, langsigtede forlig om folkeskolen tages op igen.
Økonomi og vilkår
Foreningen er bekymret over, at der spares på folkeskolen og vil som nævnt arbejde for, at folkeskolerne landet over får
en stabil økonomi. En lille undersøgelse
vi foretog blandt lokalformændene før jul
viste, at hele 70 % pt. oplever, at der skal
spares på skoleområdet i år. Det er alt for
mange, og i nogle kommuner er besparelserne særdeles hårde. Der er derfor brug
for større sikkerhed om finansieringen.
Nu kan det være sværere at få politikere
til at love flere penge til folkeskolen end at
bygge en bro til månen. På den anden
side kan et tema fuldstændigt forandres
i valgkampen på 2-3 dage. Og hvis magtbalancen ser ud til at ændres, kan der
komme konkrete løfter på bordet. Vi får
se, men foreningen vil i hvert fald søge
at dreje debatten i den ’rigtige’ retning.
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Det hovedbudskab, vi vil gå
ud med ved folketingsvalget,
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”.
Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen

Vi kender i sagens natur ikke outcomet
af valget - der er rigtig mange mulige udfald. Men vi ved da, at Merethe Riisager
har annonceret sin afgang, og at der
kommer en ny undervisningsminister.
Ledelsestemaet eller snarere sagt skoleledernes løn- og arbejdsvilkår er ikke
umiddelbart top-of-mind i forhold til de
mange agendaer ved folketingsvalget.
Men foreningen – og alle, der vil være
med – kan med fordel søge at tale temaet
op, når talen alligevel falder på folkeskolen. Om ikke andet, så betragtes
skoleledergruppen ofte som en slags
eksperter, der er værd at lytte til.
”Vi skal gøre ledelse til en del af den
skolepolitiske dagsorden frem mod valget og søge at frame indholdsdiskussioner om alt fra lektiehjælp til skoledagens
længde som ledelsesspørgsmål. Ledelse
er for børnene og skolens skyld, god ledelse gør, at skolerne leverer kvalitet,
læring og trivsel”, siger Hjortdal.
Når vi taler økonomi, er der et andet
forhold. Skolelederforeningen anerkender
til fulde, at der er alternative skoleformer
som fri- og privatskoler. Men at koblingsprocenten er steget flere år i træk, samtidig med at der ikke stilles samme krav til
opgaveløsningen, mener foreningen der
må kigges på. Alternativerne skal være
der, men de centrale krav bør være lige
uanset skoleform.

Ind i valgkampen
Startskuddet på foreningens indsats i forbindelse med folketingsvalget er givet på
formandsmødet i november og for nylig
igen i starten af januar, hvor foreningens
lokale formænd blev orienteret om og
nikkede til foreningens indsats. Som sagt
vil vi arbejde via vores relationer, men
også kommunikere i medierne.
Temaet var også oppe at vende på åbningen af årsmødet i den politiske debat,
som flere af topinteressenterne på skoleområdet deltog i og overværede. Her blev
en kronik, der er et slags manifest for indsatsen, publiceret samme dag i Politiken,
læs den på de næste sider i dette blad.
På det seneste formandsmøde i januar
blev valget som nævnt drøftet. Mere ledelse, mindre styring er vejen frem. Det
peger Ledelseskommissionen på. Det
fremgår også af A P Møller Fondens status
over deres milliarduddeling. Det peger al
ny forskning på: Ledelse tæt på undervisningen, pædagogisk ledelse giver resultater. Folkeskolen og ikke mindst ledelsen
af den fortjener derfor at være synlig ved
dette valg.
Michael Diepeveen er redaktør
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GIV ALLE FOLKESKOLER 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.
Af ,53Ŵ*/24#,ŴŴĦŴ Illustration OTW
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Pludselig står vi på den anden side af et folketingsvalg. En ny regering er fundet og ministertaburetterne fordelt. I regeringsgrundlaget står der, at folkeskolen fortsat skal være forældrenes foretrukne skolevalg, og
at der skal være mindre styring og mere ledelse på de enkelte folkeskoler – og rygtet vil vide, at Hendes Majestæt
ved den obligatoriske dronningerunde fortæller, at hun
er er glad på sine børnebørns vegne.
Kronprinsens og Kronprinsessens fire børn går jo på
den lokale folkeskole ikke langt fra Amalienborg. For
kronprinseparret ønsker, at deres børn skal leve en tilværelse, der så vidt muligt minder om andre børns, hvilket
indbefatter kommunal vuggestue, børnehave og skole. Og
det til trods for, at folkeskolen de senere år har været udsat for omvæltninger, kritik og overstyring. En udvikling,
der har skræmt andre forældre væk. Men som den nye
regering nu heldigvis stopper igen ved at skabe et bredt
samarbejde om at løse den store fælles samfundsopgave,
det er at drive folkeskole.
En sådan situation på den anden side af valget vil glæde
os ledere af landets folkeskoler. Spørgsmålet er, hvordan
vi når dertil, at det – igen – går op for landspolitikerne,
at et skolevæsen ikke kan drives som et stormagasin med
nye tilbud og fødselsdagsudsalg. At vores folkestyre i
bund og grund hviler på tillid. Tillid til at de, som er valgt,
sætter fornuftige målsætninger og rammer op for at nå
målene. Og tillid til at de, som arbejder med opgaverne,
gør deres allerbedste og er loyale over for beslutningerne.
Ja, det er det spørgsmål, vi skoleledere stiller os selv, og
som vi i dag stiller åbent.
Større frihed til ledelse
For virkeligheden er, at der er behov for en ny styringsform, hvor alle folkeskoler gives mere selvbestemmelse.
På den måde kan lederne sammen med medarbejdere og
forældre sikre, at eleverne trives og bliver så dygtige som
muligt. Der er behov for en styringsform, hvor man fra politisk hold sætter retning og værdier. Uden alt for detalje-
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rede reguleringer og anvisninger, men med klare retningsangivelser, som skolerne selvfølgelig er forpligtet på at
følge, og hvor ansvaret ligger hos skoleledelsen med reference til skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.
I dag er vi udfordrede af den meget specifikke styring,
der mindsker vores manøvrerum som skoleledere og dermed vores mulighed for at sikre, at eleverne lærer og trives
i folkeskolen. Et eksempel kunne være det bastante krav,
der stilles om, at eleverne skal bevæge sig i 45 minutter i
løbet af skoledagen. Der er ikke noget forkert i, at folkeskolerne skal sikre, at eleverne ikke sidder stille hele dagen.
Mere bevægelse er rigtig godt for elevernes indlæring og
motivation for at gå i skole.
Dét, der bare er vigtigt for os, er, at den enkelte skole
får mere selvbestemmelse, så den kan sikre, at eleverne
bevæger sig nok – i stedet for at blive holdt op på, om det
er præcis tre kvarter om dagen. Man kunne fjerne måltallet og lave en skarp formulering, som forpligter skolens leder, skolebestyrelsen og kommunen til at sikre, at eleverne
får, hvad der svarer til intentionerne. I dialog med de enkelte medarbejdere og team om, hvornår og hvordan bl.a.
bevægelse indgår i undervisningen.
Et andet eksempel på detailstyring er regulering af skoledagens længde. Hvad der er den rette længde på skoledagen er – som i så mange andre spørgsmål – forskelligt i situationerne. Også her mener vi derfor, at man fra politisk
side bør give folkeskolerne mere frihed til at vurdere, hvordan de bedst skruer skemaet sammen og sikrer, at eleverne
trives, er motiverede og lærer i løbet af hele skoledagen.
Man kunne fx overveje en harmonika-model, som dels
forpligter skolens leder til at bruge de 30, 33 og 35 timer,
som kommunen tildeler alt efter årgang, og dels giver
en øget frihed til at justere, hvordan elevernes skoledage
tilrettelægges. En model, der giver frihed til løbende at
vælge, om fx man ønsker flere eller færre dobbelttimer.
Øget manøvredygtighed
Hvis der er sociale udfordringer i klasserne, bør man som
skoleleder have mulighed for at justere elevernes skema i
en kort periode og placere dobbelttimerne på den mest
hensigtsmæssige måde. Alt sammen under ansvar overfor
skolebestyrelsen, som kunne lave principper for modellen
og føre tilsyn. Der vil i praksis være en masse tilfælde,
hvor en mere fleksibel model vil gøre det langt nemmere
for lederne ude på skolerne at sikre, at eleverne både trives og bliver så dygtige som muligt.
Nok et eksempel på en konkret udfordring er, at den firkantede 8-14, 8-14.30 eller 8-15-tænkning ofte står i vejen
for, at skolens medarbejdere kan få tid til både undervisning og forberedelse. Som ledere går vi på arbejde for at
sikre høj kvalitet i folkeskolen, så vi ærgrer os over, at sådanne kvoter skal besværliggøre opgaven i så høj grad. Derfor mener vi, at alle folkeskoler bør gives mere selvbestemmelse, så skoledagene kan tilrettelægges mere fleksibelt.
Jeg vil gerne samle vores ønsker i én fælles opfordring og
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sætte en tyk streg under: Giv folkeskolerne mere frihed til at
afgøre, hvad der er de bedste løsninger på de enkelte skoler.
Og lad så ikke kun nogle, men alle folkeskoler få mere selvbestemmelse, så der er kontinuitet og forældrene ved, hvad
den lokale folkeskole står for. Sæt en retning, som skolelederne kan følge, og giv os mandat og rum til at lede. Under ansvar for skolebestyrelsen, der skal inddrages i beslutninger og føre tilsyn med skolen og resultater.
Øget ledelsesrum er afgørende for at drive skole. Særligt
i en tid, hvor de ledelsesmæssige udfordringer bliver forstærket, i takt med at der sker væsentlige økonomiske forringelser af folkeskolen – som vi igen så ved efterårets budgetforhandlinger i 40 ud af 98 kommuner. Flere besparelser
gør det sværere for lederne sammen med medarbejdere
og forældre at sikre, at eleverne trives og bliver så dygtige
som muligt.
I nogle kommuner er der sparet så voldsomt, at ledere,
medarbejdere og forældre er meget berørte. Ikke mindst –
som det er sket i stor stil – når folkeskoler sammenlægges
og nedlægges. Den optimering har over de sidste 10 år reduceret skolernes antal med 20 pct. Det har også betydet,
at ledelses- og medarbejderressourcerne er skåret betragteligt, så vi i dag er 15-16 pct. færre ansatte i folkeskolen
end for 10 år siden. En udvikling, der betyder, at flere forældre vælger folkeskolen fra.
Et andet vanskeligt økonomisk skolefokus er specialområdet, hvor et ambitiøst mål om at få elever med særlige
behov tilbage i almenundervisningen er tæt ved at være
nået, men hvor der kommer flere elever til, og hvor gennemsigtigheden i finansieringen ofte ikke er til stede, så
det er svært at få økonomien til at hænge sammen. Et
tredje forhold er, at folkeskolerne udfordres af mange nye
skal-opgaver, uden at få de stigende tilskud, som fx tildeles
fri- og privatskoler, der ikke er underlagt samme regler.
Finansieringen bør matche ambitionerne
Selv om økonomien tit ikke rækker på skolerne, har skolelederne loyalt implementeret skolereformen. Skolelederne
fortæller, at reformen er dagligdag på skolerne, og at det
går den rigtige vej. Men det har også været nødvendigt
fortsat at argumentere for, at økonomien skal være i orden, hvis skolerne skal have mulighed for at levere den
nødvendige kvalitet, så eleverne trives og bliver så dygtige
som muligt.
For selv om vi er nået langt på mange områder, har
skolereformen været udfordret af den lunkne politiske opbakning. Og vi har måttet spørge politikerne: Vil I det her,
eller vil I ikke?
Selv synes vi, det er ærgerligt at give op. For reformen
var og er tiltrængt, hvis vi fortsat vil have skoler, der er
blandt verdens bedste – og have alle vores børn og unge
med på vognen. Desværre snublede skolereformen i en arbejdskonflikt, der trækker dybe spor i dag fem år efter. Den
stabilitet, der skal til for at gennemføre større forandringer,
har dermed ikke været der. Og som nævnt er usikkerheden

I dag er vi udfordrede
af den meget specifikke
styring, der mindsker vores
manøvrerum som skoleledere”
Claus Hjortdal, formand

blevet forværret i løbet af årene, hver gang vi bliver udfordret på grundlaget for og indholdet i vores arbejde.
Det er ikke, fordi vi ønsker at passe os selv. Interessen for
vores børns fremtid er et fælles anliggende. Og vi er glade,
når der har været et politisk ønske om brede og langsigtede
politiske forlig om folkeskolen, så forandringer har haft mulighed for at slå rod. Men også bekymrede, når folkeskolen
er kastebold mellem forskellige ideologier. Folkeskolen bør
få mere selvbestemmelse, så lederne og medarbejderne
sammen kan sikre, at eleverne får den bedst tænkelige skoletid. Så de er glade og motiverede for at gå i skole hver
dag, og der er tilstrækkelig fleksibilitet til at variere undervisningen og måderne at lære på.
Vejen frem går over mindre styring og mere ledelse. Ledelseskommissionen fastslår, at der i folkeskolen er behov
for ledelse tættere på kerneopgaven og flere ledere. Der
er for langt mellem lærerne og lederne, og der er behov
for at forbedre ledelseskapaciteten. Skoleledernes gennemsnit på 24 medarbejdere for hver leder er for højt
og bør ifølge kommissionen mindskes, fordi man ikke
kan lede nogen, man ikke er i kontakt med. Der skal
være mere tid til at støtte skolens lærere og pædagoger.
Handlefriheden på skolerne er ofte låst, og der er behov
for en øget dialogbaseret tilgang i stedet for en, der er målog kontrolstyret. Inddragelse er et nøgleord – en god kultur
og etablering af gode relationer er afgørende for at opnå
gode resultater. Det er vigtigt, at hele organisationen kan
mærke, at der er en leder til stede, og at alle føler, man er
fælles om opgaven. Men fakta er, at skolelederne har for
mange kontrol- og afrapporteringsopgaver og for lidt tid
til personaleledelse.
Mindre top-down
Vi mener, der er behov for retning, men mindre top- og detailstyring. Det fremgår også senest af A.P. Møller Fondens
status over uddelingen af over halvdelen af den flotte milliarddonation til den danske folkeskole, at den ledelsesmæssige indsats vurderes som afgørende for lærernes og elevernes udbytte af projekterne. Skal læringen styrkes, kræver
det mere tid til ledelse – ikke mindst pædagogisk ledelse –
end tilfældet er på mange skoler. Der skal være tid til at forstå og coache lærerne og det øvrige personale.

Derfor er det yderst bekymrende, at skolelederne gang
på gang melder tilbage, at styringen æder deres tid op – at
de bruger for meget tid på at opfylde måltal i stedet for at
løse kerneopgaven: Nemlig at flere børn skal lære mere og
trives bedre. Blandt andet ved at vi som ledere er tættere
på undervisningen og i dialog med medarbejdere, forældre og elever. Ved at være dér, hvor det sker, og ikke kun
sidde med regneark. Ved i højere grad at kunne lave den
fornødne planlægning fleksibelt.
For folkeskolen er i disse år i en situation, hvor der sker
et fravalg til fordel for fri- og privatskoler. For os handler
det ikke om et enten-eller. Vi anerkender, at det er en opgave, som en del af fri- og privatskolerne også påtager sig.
Men når 12 pct. af eleverne i år 2000 gik på private/frie skoler, og tallet i dag er steget til 18 pct. og fortsat stiger, så er
vi bekymrede. Det vil på sigt betyde, at det er slut med en
stærk folkeskole – slut med det fælles referencepunkt, det
fælles tilbud for alle børn uanset herkomst og baggrund.
Vi glæder os til at følge den skolepolitiske dagsorden
frem mod valget – og ikke mindst på den anden side af valget læse et regeringsgrundlag igennem, som skaber grobund for mindre styring og mere ledelse i folkeskolen. Vi
håber, at den kommende nye regering anerkender folkeskolen som den væsentligste dannende og uddannende
institution i vores samfund. At politikerne ser folkeskolen
som et fundament i vores demokrati, der skaber et fællesskab for alle, såvel børn af kontanthjælpsmodtagere som
af kongelige. Vores folkeskole er unik. Den er vores nations store styrke.
Vi håber at stå på den anden side af valget med en følelse
af, at der virkelig vises respekt for det arbejde, der hver dag
udføres på folkeskolerne og kaster masser af gode resultater
af sig. Vi håber at kunne takke politikerne for, at folkeskolen
sikres som et attraktivt tilbud for både eleverne, deres forældre og hele befolkningen. Vi håber, at I vil give alle folkeskoler mere selvbestemmelse, så lederne sammen med medarbejdere og forældre kan sikre, at eleverne trives og bliver så
dygtige som muligt. Vi lover til gengæld altid at yde vores
bedste for at gøre det endnu bedre og leve op til tilliden.
Claus Hjortdal er formand for Skolelederforeningen
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FORSKNING
BIDRAGER TIL
UDVIKLING AF
FOLKESKOLEN
Aalborg Universitets Institut for Læring og Filosofi bidrager
gennem et stort forsknings- og udviklingsprojekt – Program
for læringsledelse – med forskningsbaseret viden om
udvikling af folkeskolen. I projektet samarbejder universitetet
med kommuner, skoleledere, lærere og pædagoger.

PROGRAM FOR
LÆRINGSLEDELSE
bygger på et gensidigt
samarbejde mellem Aalborg
Universitet, COK og 13 kommuner:
Billund, Fredericia, Frederikssund,
Haderslev, Hedensted, Holbæk,
Horsens, Kolding, Nordfyn,
Roskilde, Svendborg, Thisted
og Vesthimmerland.

PROGRAM
FOR
LÆRINGSLEDELSE

SAMMEN UDVIKLER VI FOLKESKOLEN
’Program for læringsledelse’ er støttet af A.P. Møller Fonden.
Den tilkoblede forskning er et stort udviklings- og forskningsprojekt, der indbefatter meget tæt samarbejde med 13 kommuner, 207 skoler, ca. 10.000 lærere, pædagoger, ledere og andre fagprofessionelle samt ca. 79.000 elever. Alle involverede parter bidrager
til datagrundlaget for det store program.
Baseret på programmets dataindsamlinger leverer skoleforskerne på
Institut for Læring og Filosoﬁ praksisnær forskning i samarbejde med
Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning i Norge.
Programmets formål er at afdække de faktorer, der påvirker elevernes
læring og trivsel - set i kølvandet på skolereformen – og at reagere på
de udfordringer og erkendelser, som de indsamlede data giver anledning til. Dette gøres i form af målrettet kompetenceudvikling til forandring af praksis.
KORTLÆGNING AF FAKTORER, DER PÅVIRKER
ELEVERS LÆRING OG TRIVSEL
Programmets kortlægningsdel består af en meget omfattende kvantitativ spørgeskemaundersøgelse gennemført tre gange over fem år.
Forskerne står for analysearbejdet og yder sparring med kommunerne
i forhold til analysen af deres data. Forskerne kan fx også vejlede i tacklingen af speciﬁkke udfordringer, som bliver tydeliggjort af analyserne,
og her kan de bringe den nyeste viden på området i spil.

Ved Institut for Læring og Filosoﬁ på Aalborg
Universitet arbejder vi tværfagligt og
internationalt med pædagogisk innovation og
didaktik, organisatorisk læring, uddannelse og
evaluering, teknoantropologi og anvendt ﬁlosoﬁ.
Instituttet er forankret i både det humanistiskeog det samfundsvidenskabelige fakultet.
Instituttet har forskningsaktiviteter og
medarbejdere på Aalborg Universitets campusser
i Aalborg og København.
www.learning.aau.dk

OPFØLGENDE KOMPETENCEUDVIKLING
TIL FORANDRING AF PRAKSIS
Programmets kompetencedel har bl.a. fokus på evnen til at arbejde i
professionelle læringsfællesskaber, på aktionslæring og på opbygningen af evalueringskapacitet i kommunernes forvaltninger og skoleledelsesteams. Aktiviteterne bliver drevet af instituttets forskere i samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) ud fra en
tilgang, der baserer sig på capacity building, dvs. en bottom-up tilgang
til udvikling af kompetencer på kommune-, forvaltnings-, skoleledelsesog teamniveau.
Kontaktperson: Lektor, ph.d. og folkeskolelærer Lars Bang, Institut for
Læring og Filosoﬁ, Aalborg Universitet, lbj@learning.aau.dk
WWW.LAERINGSLEDELSE.DK
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TILMELDING OG
INFORMATION
MPL .EVU.AAU.DK

MASTERUDDANNELSE

PÆ D A G O G I S K
LEDELSE
Har I brug for en pædagogisk leder, der kan gå foran
med at implementere de aktuelle reformer?

Hvis implementeringen af de aktuelle reformer inden for folkeskole,
gymnasie- og erhvervsuddannelser skal lykkes, er det afgørende med en
styrket pædagogisk ledelse.
Master i Pædagogisk Ledelse giver et stærkt fundament til at sætte en retning for det
pædagogiske arbejde - ved hjælp af tydelige mål, et fælles pædagogisk professionelt
sprog, klare rammer for teamarbejde i professionelle læringsfællesskaber,
kompetenceløft og ved at skabe rum til lærerne for reﬂeksion
og konstruktiv feedback.
DORTE ÅGÅRD
– SENIORRÅDGIVER OG FAGLIG LEDER AF
MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE

EF T ER Å R 20 1 9
M U L IG H E D FO R E N K ELT FAG
- PÆ DAG O G ISK L E DE L S E I P R A KS I S
SEMINARER I AALBORG / KØBENHAVN
MPL .EV U.A AU. DK

EFTERUDDANNELSE
T L F. 9 9 4 0 9 4 2 0 ( K L . 1 2 - 1 5 )
EFTERUDDANNELSE@AAU.DK
W W W. E V U . A A U . D K

ledelsesvilkår

Karen Rasmussen
Lokalformand, leder-TR,

N Y B ORG

SKOLELEDERNES
LEDELSESVILKÅR
Hvordan er skoleledernes
ledelsesvilkår i forbindelse
med reform, skolernes økonomi, strukturændringer
og andre udfordringer i det
lokale skolevæsen?
Hvordan går det med den
lokale skoleledergruppes
sammenhold i kommunen,
på skolerne, i forhold til
forvaltningen, den lokale
lærerforening og de andre
aktører?
Hvordan er udviklingen i
valget af folkeskolen i forhold til frie/private skoler,
hvad er udfordringerne,
og hvordan arbejder lokalforeningen med dem?
Det er spørgsmålene – og så
er der jo som regel mange
positive ting at fortælle
om det lokale skolevæsen,
særlige indsatsområder,
initiativer mv.
Vi giver et billede af
situationen lokalt.
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Martin Falk
Lokalformand, leder-TR

TÆT PÅ DE
LOKALE
FORENINGER

M I DDE LFART

Plenum besøger på skift lokalforeningerne for
at høre, hvordan skoleledernes vilkår er i
forbindelse med reformens implementering,
strukturforandringer mv. Denne gang har vi
været på Fyn – i Nyborg og Middelfart …
Af
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ledelsesvilkår

STYRINGSKÆDEN

STRUKTURÆNDRINGER
Tilbage i 2011 blev der gennemført en ny
skolestruktur i kommunen, hvor skoler
blev sammenlagt og nogle få nedlagt. En
omvæltning var det, men til gengæld har
strukturen været holdbar, og der har ikke
siden blæst politiske vinde, som tyder
på, at den ikke fortsat vil bestå. Men …
”Vi har nogle udfordringer ved, at vi
har et faldende elevtal. Det har vi haft i en
del år, og det gælder hele kommunen. Det
slår igennem på skolerne rent økonomisk,
da alt, hvad vi arbejder med, er elevtalsafhængigt. Og det betyder, at vi ikke kan
være helt effektive og bibeholde den klassekvotient, vi ret beset skal have i forhold
til ressourcerne”, siger lokalformand Karen Rasmussen.
Det problem er derfor noget, Nyborg
Skolelederforening diskuterer med sin
skoleafdeling og med de lokale politikere.
Indtrykket er, at man kan godt se problematikken og godt vil finde løsninger på de
udfordringer, indtil årgangene stiger igen.
Hvad de heldigvis ser til at gøre igen inden
for et par år.
”Så i stedet for, at man når at lave det
hele om, ser det ud til, at vi kan være rimelige trygge ved den skolestruktur, vi
har – og den er der så vidt jeg vurderer i
dag tilfredshed med blandt personale, forældre og skolebestyrelser”, siger Karen
Rasmussen.
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Karen Rasmussen
Lokalformand, leder-TR

N Y B O RG

SKOLERNES ØKONOMI
Besparelser slipper man ikke for. På seneste formandsmøde tilkendegav hele 70 %
af Skolelederforeningens lokalformænd,
at der i 2019 igen skal spares på skoleområdet og således også i Nyborg, hvor man
ikke slap. Helt konkret skal der spares på
ledelsesdelen.
”Vi er pålagt at afskedige en leder fra
august måned på hver af de fire distriktsskoler. Konkret bliver det de daglige pædagogiske ledere i SFO på de små matrikler.
Så det er ikke traditionelle skoleledere,
der spares væk, men vores ledelsesteam
bliver beskåret, og det er under alle omstændigheder meget ubehageligt og giver
uro”, siger Karen Rasmussen.
Men når der skulle gennemføres besparelser, hvad var så baggrunden for, at
kommunen lige præcis pegede på ledelsen? Ifølge lokalformanden er det politisk
begrundet i, at man ikke ville pege på, at
der skulle spares på ’de varme hænder’…
og sådan er det altså blevet, selv om det
nok kan diskuteres, om ledelse ikke også
har noget at gøre med varme hænder.
”Vi er jo til stede blandt vores medarbejdere, og vigtigheden af pædagogisk ledelse
er ikke til diskussion. Men når beslutningen er, at der ikke må spares på medarbejderne, må vi følge den”, siger den lokale
skolelederformand, der samtidig fortæller,
at besparelsesforslaget kom overraskende.

Nyborg kommune er velkonsolideret, har
en sund økonomi, ingen lån osv., og de
sidste 3-4 år har man ikke skullet spare,
hvad alle selvfølgelig har været glade for.
Men hov, så skulle man lige pludselig spare
50 mio. kr. Og den lokale skolelederforening blev ikke varslet om besparelsen.
”Vi er selvfølgelig høringsberettiget,
og vi er jo aldrig vilde med, når der skal
spares ledere, så det har vi selvfølgelig udfordret, men har også måttet erkende, at
beslutningen var taget”, siger Karen Rasmussen, der ellers har gode relationer til
og en løbende dialog med forvaltning,
skolechef og skoledirektør.
”Jeg har som lokal skolelederformand
faste møder med vores skolechef ca. en
gang om måneden. Uden fast dagsorden,
men med fokus på, hvad der rører sig,
hvad der er svært og for at få ideer til,
hvordan vi skal arbejde med dette eller
hint. De møder er jeg glad for, og det tror
jeg er gensidigt”.
Derudover mødes skolelederne med
skolebestyrelserne tre-fire gange om året
med det politiske skole/dagtilbuds-udvalg,
hvor man i fællesskab drøfter de problematikker, man står i. Nyborg kommune
har en forholdsvis flad struktur, som Karen Rasmussen kalder det.
”Til vores sidste generalforsamling,
bad jeg vores nye udvalgsformand om at
komme og fortælle om sine visioner for
skoleområdet. Hun vil gerne i dialog med
os, og generelt synes jeg kommunen har
en kultur med vægt på åbenhed. Men der
er også en styringskæde, vi skal overholde”, tilføjer hun, og der er fx ikke
tradition her for at fare i pressen …
Karen Rasmussen mødes ikke på
samme måde med lærerkredsformanden,
men det kan komme. Og nu, hvor kommunen er ved at indgå en lokalaftale om
lærerarbejdstid, er skolelederne repræsenteret ved hun deltager i forhandlingerne. Den proces kan måske være med
til at understøtte et tættere lokalt samarbejde med Lærerforeningen fremadrettet.

NYBORG SKOLELEDERFORENING I TAL :

FOLKESKOLEN LOKALT
LEDERSAMARBEJDET
Hvordan går det internt i Nyborg skolelederforening? Hvordan ser det ud med
lederkollegaernes interesse, fremmøde,
sammenhold og sammenhængskraft?
”Vi er jo ikke mange, pt. er vi 22 skoleledere i kommunen samlet set. Men der
er en stor interesse for at møde op, når
vi holder medlemsmøder tre-fire gange
om året. Ikke mindst nu, hvor vi drøfter
ny lokalaftale for lærerne, ledelsesrum
mv.”, siger Karen Rasmussen.
Der afholdes en større sammenkomst i
forbindelse med årsmødet, hvor foreningen går ind økonomisk og understøtter,
at flest mulige deltager, og næsten alle var
med sidste gang. Det vidner om et godt
sammenhold, og uden at der er det store
skel imellem de øverste ledere og mellemlederne …
”Vi sidder med lidt forskellige interesser, og det er et felt, vi skal være opmærksomme på. Men jeg synes, vi er meget
gode til at håndtere det. Vi har fx en intern aftale om, at vores lokalforenings
formand/næstformand helst skal være en
skoleleder og en mellemleder, Og sådan
har det været i de efterhånden nogle år,
jeg har været formand”.
Karen Rasmussen peger på, at det har
været mellemledernes løn, der er fokus
på, når der er lønforhandlinger på tapetet.
Det er der stort behov for, da springet fra
lærer med særlige opgaver til de nederste
ledere er for lille, ja nogle gange ikke er
der. Det er godt, at lærerne kan tjene en
ordentlig løn, men man skal helst også
stige, når man går ind i lederposten.
Som led i skoleudviklingen er skolerne i
Nyborg i øvrigt parret to og to, hvor ledelsesteamene fra de to skoler således er sammen om sammen om at skabe udvikling på
udvalgte områder, fx udvikling af Professionelle Læringsfællesskaber.
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medlemmer i alt

6

skoleledere

I Nyborg-området har der været en lang
tradition for at vælge fri- eller privatskole, som der også er en del af i by og
på land. Så selv om tilgangen til folkeskolerne faktisk steg en smule ved sidste skoleindskrivning, er det stadig omkring en
tredjedel af eleverne i kommunen, som
går på privat- og friskoler.
”Vi er så at sige på barrikaderne sammen med kommunens skoleafdeling,
og vi støtter også op omkring initiativet
’Folkeskolen vores hele livet’. Vi søger at
profilere vores skoler bedre og mange af
os er også gået på Facebook for at vise,
hvad vi kan og er gode til”, siger Karen
Rasmussen, der peger på, at det også
ser ud til at lykkes at knække kurven.
Skolelederne i Nyborg deltager desuden i et pilotprojekt fra Skolelederforeningen om strategisk kommunikation
og branding af folkeskolen ’Pral af det
rigtige’. Det venter hun sig meget af, for
det er som om de frie og private skoler
har mere for vane at gøre netop det. Selv
har lokalformanden fx oplevet, at en lokal friskole har hængt reklamer for sig
selv op på hendes skole …
”Det er frækt. Men så tænker jeg, at
vi også bliver nødt til at have noget af
den frækhed. Vi skal ikke gøre det ved at
træde på andre, men vi skal gøre det ved
at i langt højere grad turde fremhæve os
selv. Så det er vi nødt til at prioritere”,
siger Karen Rasmussen.

SÆRLIGE INDSATSER
Også i Nyborg har man fået penge fra
A.P. Møller-fonden, der er gået til et stort
treårigt projekt om elevcentreret ledelse,
hvor bl.a. lederne skullet tage mastermodul om den pædagogisk-strategiske opgave i skolen. Projektet, som primært
blev til på den lokale skolelederforenings
initiativ, afsluttes til sommer.
”Der er altid mange bolde i luften på
skoleområdet. Og projektet om elevcentreret ledelse dækker over adskillige delprojekter med fokus på det faglige, på trivsel
og det sociale med aktionslæring og med
konsulenter udefra. Lige nu er opgaven at
få forankret projektet, så vi er sikre på, at
det også fremadrettet vil leve ude på vores
skoler”, fortæller Karen Rasmussen.
Hun er skoleledernes repræsentant i
den styregruppe, som har stået i spidsen
for A. P. Møller projektet, og hvor alle
skoleledere bl.a. har taget et masterfag.
Og hvor det for ledelserne har betydet,
at de er kommet tættere på de udviklingsprocesser, der er på skolerne – og tættere
på hinanden.

Mellemlederne er en stor gruppe, som
vi skal have respekt for, og som skal
have deres tydelige stemme i foreningen …
Karen Rasmussen, lokalformand, Nyborg
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MIDDELFART SKOLELEDERFORENING I TAL :
*) Pt. er en skolelederstilling og 3 vicelederstillinger ikke besat)

SKOLERNES ØKONOMI

STRUKTURÆNDRINGER
Også Middelfart på Fyn er ramt af et faldende børnetal. Der er tale om et fald på
over 500 børn hen over de næste 3-4 år
samlet for de 6-16-årige. Lige nu må man
konstatere, at der er mange borgere i
kommunen i aldersgruppen 50+, som
vil bo på landet og ved vandet …
”Derfor vil der være områder i vores
kommune, hvor det er oplagt at udvide
samarbejdet mellem skoler og med børnehaver og andre institutioner. Vi har tre
børneuniverser allerede, hvor af det ene
er ved at blive etableret som en landsbyordning. Men det vi ikke endnu har set er,
at skolerne har fælles ledelse”, fortæller
lokalformand Martin Falk.
Grundlæggende er der ro omkring skolestrukturen, mener han og peger på, at
kulturen i kommunen er, at politikerne
melder tydeligt ud. Og da de synes stålsatte på, at Middelfart har de skoler, de
skal have, burde der ikke være grund til
at spekulere på, om der sker skolenedlæggelser. Men på den politiske dagsorden til
gengæld nye skoledistrikter og ledelsesog administrative samarbejder
”Det kan øge kapacitetsudnyttelsen,
men risikerer også at forringe ledelseskraften. Det er vi selvfølgelig meget opmærksomme på. For hvis ikke vi bevarer
en vis økonomi, handler det om, at der
bliver nedlagt stillinger, herunder ledelsesstillinger”, siger Martin Falk.

Det faldende børne- og elevtal i Middelfart undgår ikke at sætte sine spor. For
her – som andre steder i landet – får skolerne udmøntet penge pr. klasse og pr.
elev, og det lægger pres på.
”Det er klart, at demografien for nogle
af skolerne påvirker budgettet voldsomt.
For samtidig har vi en politisk vedtagelse
om, at alle børn så vidt muligt skal kunne
gå i en skole relativt tæt på. Det er vi pædagogisk enige i, men det er også en udfordring, for det kniber jo, hvis vi ikke har
ressourcerne til at løfte opgaverne”.
Martin Falk peger på, at det er lagt ind
i budgettet for næste år, at skolerne tilføres
nogle ekstra midler. Men der går tid, inden
de udmøntes. Det betyder, at skolerne selv
må frigøre ressourcer, og at flere skoler på
kort sigt må afskedige lærere og pædagoger. Det sker desværre lige nu – selv om adgangen til de nye ressourcer efter Plenums
besøg er fremskyndet efter bl.a. pres fra
skolebestyrelserne og i medierne.
På ledelsesområdet er man heller ikke
gået fri. Da Martin Falk blev lokalformand
for et par år siden, da var der 29 skoleledere i kommunen, lige nu er der 23. Det
skal så siges, at der er et par ubesatte stillinger, og der faktisk blevet udskiftet en
del, både mellemledere og skoleledere.

Martin Falk
Lokalformand, leder-TR

MI D D E L FART
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STYRINGSKÆDEN
Selv om skolerne bliver hørt og taget med
på råd af forvaltning og politikere, undgås presset altså ikke. Alligevel er det den
gode og konstruktiv dialog med embedsmændene og en vikarierende skoledirektør, som kommunen har haft på det seneste, der fylder.
”Jeg oplever en oprigtig interesse i at få
tingene til at fungere. Vi er også kommet
godt fra start med vores nye direktør, og
vores forholdsvis nye politiske udvalg er
gået på banen for at skabe dialog, hvilket
vi ikke ellers har været så forvænt med. Så
nu er der møder mellem politikerne og os
skolelederne og nogle gange også med
skolebestyrelsesformændene”.
Det er vigtigt, at alle kender deres roller. Så politikerne fx er gode til at sætte
den politiske ramme, der som sådan ikke
er til diskussion, men til gengæld er åbne
for, hvordan den udmøntes. Og så skoleledergruppen har mulighed for at præge
udviklingen, samtidig med at de er loyale
embedsmænd.
Martin Falk mødes også med formanden for den lokale lærerforening. Både
officielt, hvor skolechefen deltager. Men
også bilateralt over en kop kaffe, hvor
man finder løsninger på problemer af
forskellig art. Der er et godt samarbejde,
men mærkesager fra lærerside som fx ønsket om at lande en lokalaftale over for
spørgsmålet om ledelsesrum fylder også.
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LEDERSAMARBEJDET
Skolelederforeningen i Middelfart er som
nævnt ikke så stor, som den har været.
Der er skoleledere, der er stoppet og andre har søgt nye græsgange. Sådan er
det. Alligevel mener Martin Falk, at der
fundamentalt er et godt samarbejde
blandt skolelederne i kommunen.
”Selv om der er pres på den enkeltes
matrikels drift, og der kan opstå små kongedømmer, mener jeg, at vi som skoleledere betragter os som en enhed og samarbejder konstruktivt. Det gælder både
skoleledere, afdelingsledere og viceskoleledere”, siger lokalformanden.
Lokalforeningen holder ca. tre medlemsmøder årligt med et lidt svingende
fremmøde. Til gengæld har der de sidste
par år været fuldt hus til et arrangement,
der afholdes op til årsmødet. Og næste års
sammenkomst med fælles deltagelse på
årsmødet er allerede booket.
”Vi har fokus på fællesskabet og har lige
aftalt med vores skolechef og nye direktør,
at vi gennemfører et nyt forløb, som handler om kompetenceløft til ledelsesgrupperne, for at vi sammen kan møde de forandringer og besparelser, der sker – som
ét skolevæsen”.
Man kommer ikke uden om, at der i
perioder er fokus på at lykkes i egen biks,
men Martin Falk oplever, at skoleledergruppen ikke er bange for at ringe til hinanden, når det gælder. Alle synes at være
indstillet på at få alle med. Ikke mindst de
nye ledere, der bydes velkommen af formanden og næstformanden med et par
flasker vin og en snak.
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Selv om det ind i mellem er svært,
har vi en fin dialog med kommunen og politikerne, uden at nogen forsøger
at stikke os blår i øjnene.
Martin Falk, lokalformand, Middelfart

FOLKESKOLEN LOKALT
Skolelederforeningens landsprojekt
’Folkeskolen. Vores. Hele livet’ med KL,
DLF, BKF, elever og forældre, der går ud
på at bremse op for den afvandring fra
folkeskolen, der er sket over en årrække –
er det nået til Middelfart?
”Vi ser desværre også hos os, at der
blandt de seneste årgange er lidt flere, der
vælger de private skoler. Vi har jo ellers
ikke nedlagt skoler, men det er i særdeleshed de såkaldte realskoler, der trækker –
og dem har vi to af. Ja, de har endda lavet
deres egen børnehave, så de tager familierne ind fra starten”, fortæller Martin Falk.
Så der er en udfordring. Og folkeskolerne og deres ledere i Middelfart gør,
hvad de kan for at fortælle om deres gode
skoletilbud. Der fx ikke nogen i dag, som
ikke sørger for at have gode fortællinger
på Facebook. Man kontakter også gerne
løbende den lokale presse.
”Det hjælper de med i forvaltningen. I
lighed med de frie skoler har vi fx åbent
hus-dag med fokus på indskrivning, aktiviteter og at vise alle vores efterhånden nyrenoverede skoler og gode faciliteter frem.
Vi prøver også at sende et signal om, at vi
er åbne, tilgængelige og velfungerende.

SÆRLIGE INDSATSER
I Middelfart arbejder skolerne med
mange udviklingsprojekter. Ikke mindst
sætter man fokus på den åbne skole og
på den internationale dimension, bl.a.
har man på en af kommunens skoler
startet en international klasse. Derudover arbejdes der særligt med entreprenørskab og innovation.
”Vi har igangsat en digital satsning ved
bl.a. at etablere to Fab-Labs, hvor eleverne selv kan prøve at fabrikere produkter ved hjælp nye programmeringsværktøjer, 3D-printere og vinylskærere etc. Så
de lærer ved at skabe nyt og opnå en dybere viden om maskiner, materialer og
processer”.
Skolerne deltager i adskillige A.P. Møller-projekter, bl.a. om udvikling af professionelle læringsfællesskaber. Og alle
skoleledere skal på et toårigt forløb i forandringsledelse fortæller Martin Falk.
Noget der jf. prognoserne for børnetallet
vil være behov for, når der skal justeres
på skolerne. Det sker allerede, og man
bliver nødt til at forholde sig til, at det
fortsat vil ske.
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eud-aftale

Et bredt ﬂertal af Folketingets partier har indgået en aftale, der skal øge søgningen til
erhvervsuddannelserne. Aftalen får også betydning for grundskolen, hvor tekniske fag skal
fylde mere, og kommunerne præmieres for at placere 10. klasserne på erhvervsskolerne.
Af

,$.$Ŵ ½,&2#ŴŴĦŴ Illustration Ritzau

Praktiske, kreative og håndværksfag skal fylde mere i folkeskolen, og eleverne i folkeskolens ældste klasser skal have
større kendskab til erhvervsuddannelserne
gennem valgfag og undervisning på erhvervsskoler, ligesom erhvervsuddannelserne fremover vil fylde mere på folkeskolerne.
Det sker bl.a. med bedre fysiske rammer
til praktiske fag på folkeskolerne, erhvervsskolelærere og faglærte gæstelærere i folkeskolen samt mere praktisk indhold i 10.
klasse.
Aftalen der skal bane vejen for en holdningsændring og lokke flere til erhvervsuddannelserne, er baseret på regeringens
forslag ’Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden’ fra september.
Her er de væsentligste punkter, som
har betydning for folkeskolen, i den nye
erhvervsuddannelsesaftale:











 Kommunerne kan udbyde valgfag for
elever i folkeskolens 7. til 9. klasser på
erhvervsskolerne, ligesom erhvervsskolelærere vil kunne undervisefolkeskoleelever i praktiske/musiske valgfag.
 Der skal være obligatorisk eksamen i praktiske/musiske fag i 8. klasse som fx ’Håndværk og Design’, så det ikke er op til den
enkelte skole at bestemme.
 Uddannelsesparathed sidestilles for gymnasiet, hf og erhvervsuddannelser. Dermed vil alle elever blive vurderet parat til
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hver enkelt ungdomsuddannelse, og vejledningen i udskolingen skal handle mere
om erhvervsuddannelserne end i dag.
10. klasse skal bidrage til at øge søgningen
til erhvervsuddannelserne, og derfor præmieres kommuner, som placerer deres
10. klassestilbud på erhvervsskoler.
Mulighed for praktikpladstilsagn fra
virksomheder til elever i udskolingen.
45 millioner kroner er afsat til bonus
til de kommuner, der flytter 10. klasser
over på erhvervsskoler.
Kommunalbestyrelserne forpligtes til at
udarbejde lokale måltal for søgning til
EUD.
En ekspertgruppe skal komme med anbefalinger til, hvordan introduktionen til
erhvervsuddannelserne kan styrkes og
anbefale en ny model for vurdering af
uddannelsesparathed.
Et ekspertudvalg skal inden udgangen af
2019 komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse indholdsmæssigt kan rettes
mod erhvervsuddannelserne og placeres
på erhvervsskolerne.

Lovforslaget forventes fremsat 28. marts
2019. Skolelederforeningen er positiv-kritiskskeptisk overfor reformen – læs hvorfor på
s. 42.
Malene Mølgaard er freelancejournalist

Få overblik over hele
aftalen på uvm.dk/
erhvervsuddannelser
> eudaftale-2018

FAKTA
73 % af eleverne vælger
i dag en gymnasial ungdomsuddannelse
60 % af lærerne i folkeskolen mener, at deres
undervisning forbereder
til gymnasiet
14 % af lærerne vurderer,
at deres undervisning forbereder til EUD
42 % af lærerne mener,
de har et godt kendskab
til de gymnasiale uddannelser
12 % af lærerne synes,
de har et godt kendskab
til EUD
Kilde: uvm.dk
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eud-aftale

En snuptagsløsning med et ensidigt og smalt fokus. Den nye aftale om
erhvervsuddannelserne, der bl.a. præmierer kommunerne for at placere
10. klasserne på erhvervsskolerne, får ikke kun positive ord med på vejen.
nelsesparate. Jeg er bange for, at vi får
en masse utilfredse frem for motiverede
elever.”

CLLAUS HJO
ORT
TDAL
Formand for Skolelederforeningen

Hvad er din reaktion på den nye
aftale om erhvervsskoler?
”Ønsket om at få flere til at vælge erhvervsskole er fint og reelt, og det er fint
nok at eleverne kan snuse til håndværksfag, men jeg er bange for, at effekten af
det ikke er der. Vi har 50.000 elever på
de her årgange, som er i 10. klasse, og
det tror jeg ikke, erhvervsskolerne har
kapacitet til. Så politikernes tro på, at
det vil lykkes er nok væsentligt højere
end min.”
Hvorfor tror du ikke på den
nye model?
”Vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan, for
at det lykkes, men jeg er ikke sikker på,
at vi kan skaffe de lærerkræfter, der kan
levere en spændende undervisning i
håndværksfag. Samtidig holder man fast
i, at lærerne i overbygningen skal være
linjeuddannede, og jeg ved ikke, hvordan erhvervsskolerne skal løfte det.”
Hvorfor er du kritisk over at
flytte 10. klasserne?
”Vi mener, at 10. klasse stadig skal være
en forlængelse af folkeskolen. Tanken
om, at vi kan løse problemet ved at
flytte 10. klasserne over på erhvervsskolerne er lidt illusorisk. Og det er forkert
at præmiere for det. Jeg synes også, vi
fratager eleverne det frie valg, hvis 10.
klasse bliver rettet mod erhvervsuddannelserne, for så vil en del af eleverne
føle, de bliver undervist hen imod uddannelser, de ikke ønsker – især hvis de
går i 10. klasse, fordi de ikke er uddan-
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Hvad foreslår du så?
”Jeg synes, man ensidigt fokuserer på,
at folkeskolen skal løfte det her. Efterskoler og friskoler leverer ikke nær så
mange elever til erhvervsskolerne, som
folkeskolen i forvejen gør og samtidig
får de lov at beholde deres 10. klasser.
Men det er en skævvridning, for det er
ikke alle, der har råd til selv at betale for
det. Så den del af løsningen må simpelthen være en fejl.”

HE
ENNIN
NG RA
ASMUSSEN
N
Formand for Landsforeningen af 10 kl. skoler

Hvad er din reaktion på den nye
aftale om erhvervsskoler?
”Jeg synes, det er rigtig godt, at man får
noget mere praksisfaglighed ind i grundskolen. Men det her med at belønne
kommuner for at placere kommunale
10. klasser på erhvervsskoler, er ikke
den måde, jeg mener, man sikrer, at der
kommer flere motiverede elever på erhvervsuddannelserne. Eleverne er ikke
en del af den her ligning, der handler
om at anspore kommunerne til at hente
et engangsbeløb. Jeg mener, det her er
symbolpolitik, en snuptagsløsning og et
quickfix, som man ikke har evidens for
vil virke”
Hvorfor er du bekymret?
”Mange af de elever, som erhvervsskolerne får i 10. klasse, har ikke andre muligheder. Det skaber en social skævvrid-

ning, fordi kun de forældre, som har
råd til at sende deres børn på efterskole
eller i privatskole, reelt har frit valg.
Mange tager i dag 10. klasse, fordi de er
vurderet ikke-uddannelsesparat, og den
eneste mulighed, de har, for at blive det,
er så 10. klasse på en erhvervsskole. Men
der vil være en hel gruppe elever, som
ikke vil være motiveret for at være der.”
Hvad er der galt med
erhvervsskolerne?
”Det virker som om, man tror, at fordi
man placerer elever der, så fanger de
automatisk interessen for erhvervsuddannelser. Det er et meget smalt fokus. Den
mulighed får de i højere grad via valgfag i
folkeskolen og besøg på erhvervsuddannelserne, som der er åbnet mulighed for.
Og så skal 10. klasser gå til faglige prøver –
det er jo ikke der, erhvervsskolerne har
den største ekspertise.”
Du taler vel bare dine egne
skolers sag?
”Jeg har elevernes tarv i fokus. Jeg synes, man svigter rigtig mange elever, for
vi ved, at mange har brug for det her 10.
modningsår og en pædagogisk hånd til
at få løftet og pustet noget selvtillid i de
elever. Og det tror jeg ikke, at erhvervsuddannelserne har fokus på eller ekspertise til, som vi har i de kommunale
10. klasser.
Hvad foreslår du så?
”Hvis man ønsker at øge andelen af elever, der går i gang med en erhvervsuddannelse, så er det ikke kun de kommunale 10. klasser, der skal bidrage. Der skal
også stilles krav om, at efterskoler og privatskoler yder mere. Og så tror jeg mere
på en bred basisindgang til ungdomsuddannelserne som i Sverige og Norge, så
de unge ikke føler, de skal træffe et valg
for livet mellem enten gymnasiet eller en
erhvervsuddannelse.”

NOTER

Op i gear ...
Dette skoleår har 10 skoler fået tilbudt gratis instrumental- og orkesterundervisning
gennem projekt OrkesterMester der er blevet til i et partnerskab mellem musikskolernes organisationer, Skolelederforeningen
og DR SymfoniOrkestret.

Som medlem af Skolelederforeningen er
man i princippet medejer af Lån & Spar
Bank, og som medlem kan man derfor få
gode vilkår, bl.a. Danmarks højeste rente
på lønkontoen. Der er således 5% på de
første 50.000 kr. på lønkontoen.

Nu der i Kulturministerens musikhandlingsplan 2019-22 yderligere afsat 10 mio. kr.
til at fortsætte løftet af skoleorkestre i Danmark, som projektet har som mål. Det betyder, at yderligere 20-30 nye skoler kan få
løftet deres musikundervisning.

Banken tilbyder også gode bil- og andelsboliglån. Hænger du fx på et dyrt billån, så lad
Lån & Spar regne på, hvor meget du kan
spare. Så er der også kommet ny aktieopsparingskonto og det nye 30-årige afdragsfrie lån for dem, der kunne tænke sig det …

Skolelederforeningens næstformand Dorte
Andreas er med i styregruppen og kalder
OrkesterMester ”en unik mulighed for, at
ﬂere børn får en chance for at spille i et orkester. Det øger børnenes selvtillid, giver
sammenhold og ﬂere elever får mulighed
for at udleve deres spilleglæde”.

Se mere på lsb.dk/medlemsvilkaar

Emnet er ”Belysning af behovet for direkte og differentieret faglig ledelse i skolen”, og der tilbydes procesredskaber til den faglige ledelse af skolens teamsamarbejde forankret i undervisningsobservation,
modeller for samarbejdet med skolens vejledere
samt eksempler på skolelederes didaktiske samtaler,
der balancerer indhold med styrkede relationer.

UVM, KL, BKF og Skolelederforeningen
har besluttet at se nærmere på udfordringer med vikardækning i folkeskolen. En
analyse skal se på årsagerne for brugen
af vikarer og give input til at styrke kvaliteten af vikartimerne.
En undersøgelse af vikardækningen i folkeskolen fra 2018 viste, at 11,1 % af undervisningstimerne ikke blev gennemført som
planlagt – undersøgelsen afdækkede dog
ikke årsagerne til skolernes brug af vikarer.

Pjecen ”Digitalt selvforsvar – tag kontrol
over dine data og dit digitale liv” er sponsoreret af Lærerstandens Brandforsikring og
downloades let med en Google-søgning.

OBSERVATION
Skolelederforeningen inviterer alle medlemmer i
foreningen til temamøder om direkte faglig ledelse
med forankring i undervisningsobservation i Aarhus
den 4. april 2019 og i Køge den 19. september 2019.

Den 13. juni 2019 samles 1.000 orkestermesterbørn fra hele landet i DR Koncerthuset til OrkesterMester Fest. Her spiller alle
børnene sammen med DR SymfoniOrkestret i koncertsalen, og de små musikere
møder de store musikere til mindre workshops i løbet af dagen.

En lille pjece giver gode råd til teenagere,
forældre, lærere og ledere om, hvordan de
sikrer sig på nettet mod identitetstyveri, uønsket datamining og tab af privatlivets fred.

TEMA
MØDER

Skolelederforeningen håber, at analysen
kan afdække kompleksiteten i udfordringen og skabe overblik over, hvad ’vikardækning’ dækker over - da både fx fravær
ved sygdom, øget krav om kompetencedækning, 6. ferieuge, møder på skolen og
lignende kan være nogle af årsagerne.
Skolelederforeningen advarer mod at fastsætte måltal for brugen af vikarer ”og dermed skabe endnu mere bureaukratisk registrering i skolen: Det er ikke løsningen,
for at øge kvaliteten, er der tværtimod behov for større frihed på skolerne til at løse
opgaverne,” siger Claus Hjortdal.

Landet over stræber skoleledere efter at lede medarbejdere og teams tæt på deres undervisningspraksis, så alle elever lærer så meget som de kan. Men
for det kan lykkes, er det afgørende at vælge både
meget direkte og differentierede fremgangsmåder.
Alle erfaringer peger på, at det systematiske samarbejde om elevers læring kalder på en aktiv processtøtte i hverdagen for at sikre den svære oversættelse af skolens strategiske mål til konkret
pædagogisk praksis.
Der er behov for, at ledere og konsulenter påtager
sig opgaven som facilitatorer af samarbejdet, hvor
de søger at fastholde, strukturere og guide indsatserne, og at de gør det i et tæt samarbejde.
Især de gode læringsfællesskaber i undervisningen,
der kan rumme alle elever, forudsætter, at lederne
sætter rammen for kontinuerlige læreprocesser med
observationer, feedback og fokus på forbedringer, som
både undervisere, vejledere og lederne deltager i.
På temadagen vil der være oplæg og erfaringsudveksling. Oplægsholder er Malene Ringvad, der er
ledelseskonsulent og selvstændig indehaver af
Ringvad – Ledelse og Læring.
Temamøderne er inkl. morgenmad og frokost.
Der opkræves et tilmeldingsgebyr på kr. 250 pr.
deltager, ﬁnd program og yderligere oplysninger
på hjemmesiden > kurser
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NOTER

Folkeskolen skal afspejle de krav, samfundet stiller til digitalisering. Og skolen skal
sørge for, at eleverne opnår de rette kompetencer, så de opnår digitale færdigheder
og agerer bevidst, kritisk og etisk i en digital
verden. Det stiller skolerne over for en
række udfordringer.
Skolelederforeningens HB og sekretariat
har derfor formuleret et dialog- og et politikpapir med fokus på skoler, skoleledelse
og digitalisering.

skolens arbejde med digitalisering, der
støtter elevernes læring, færdigheder og
kreativitet, styrke videndeling og kompetenceudvikling samt forbindelsen mellem
elever, forældre og skole.
Dialog- og politikpapiret kan hentes på
skolelederne.org > Inspirationsmateriale
om digitalisering

Fattige

I dialogpapiret giver foreningen inspiration
til, hvad skoleledelsen kan være opmærksom på i understøttelsen af digitalisering i
skolen, herunder med reﬂeksionsspørgsmål
i relation til hhv. forvaltning, medarbejdere,
bestyrelse m.m.

Over 100.000 danske husstande må jævnligt
springe et måltid over eller få mad foræret af familie
og venner, fordi de ikke har råd til at købe mad nok.
Det viser en ny undersøgelse, der er foretaget af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, og hvor et antal repræsentativt udvalgte danske husholdninger har deltaget.

Foreningen anbefaler, at skolelederne med
udgangspunkt i reﬂeksionsspørgsmålene
tager digitaliseringsudfordringen på dagsordenen på skolerne og i kommunerne for
sammen at udarbejde en vision på området.
I politikpapiret fokuseres på formålet med

kvinde

Dataene er indsamlet før genindførelsen af kontanthjælpsloft og startydelse. Derfor vurderer forskerne,
at tallet reelt er højere, så måske op mod 200.000
danske husstande ikke jævnligt har mad nok.

kvinde

kvinde

Ny formand I

Ny formand II

Ny formand III

Ny formand IV

Ny formand V

Anne Vang Rasmussen,
direktør for børn, unge og
kultur i Ballerup Kommune,
er valgt som ny formand
for børne- og kulturcheferne, BKF.

Rasmus Edelberg er valgt
som ny landsformand for
Skole og Forældre på foreningens landsmøde i
efteråret. Foreningen organiserer skolebestyrelsesmedlemmerne over hele
landet.

Mette With Hagensen,
der har været landsformand i Skole og Forældre
de sidste seks år, og som
for nylig er trådt tilbage fra
posten, er til nu til gengæld
blevet udpeget som ny formand for Børnerådet.

Rasmus Holme Nielsen,
lærerstuderende på Københavns Professionshøjskole,
er valgt som forperson,
hedder det her, for de
Lærerstuderendes Landskreds.

Landsmødet vedtog her
også et arbejdsprogram for
2019, hvor der bl.a. er fokus på at give alle børn lige
muligheder i folkeskolen
og på max. klassekvotienter på 25 elever.

Børnerådet er et uafhængigt råd under Børne- og
Socialministeriet, der rådgiver Folketinget, regeringen
og myndigheder i spørgsmål på børneområdet og
har til opgave at give børn
en tydelig stemme i den
offentlige debat.

Mona Striib, FOA-formand
overtager Anders Bondos
post som topforhandler i
Forhandlingsfællesskabet.
Hun skal derfor fremover
skal stå i spidsen for forhandlingerne af 564.000
offentligt ansattes løn- og
arbejdsvilkår, herunder
lærere og skolelederes.

35-årige Anne Vang Rasmussen har bl.a. tidligere
været socialdemokratisk
medlem af Københavns
Borgerrepræsentation fra
2006. Hun var børne- og
ungdomsborgmester fra
2010-2013. I 2015 kom
hun til Ballerup Kommune
fra en stilling som direktør
på Niels Brock.
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Han vil bl.a. arbejde for
mere praktik og bedre kobling mellem teori og praksis, for at skal to nye fag
aﬂøse KLM-faget, og for at
hindre yderligere besparelser på læreruddannelsen.
Lærerstuderendes Landskreds er som Skolelederforeningen repræsenteret både
i DLF’s HB og i kongressen.

Allerede her i starten af
2019 er formænd for fagforeninger på hele det offentlige område mødtes
for at sætte en retning for
de kommende OK21-forhandlinger om løn- og
arbejdsvilkår.

klumme

FINGRENE VÆK, KOMMUNE?
ANNE VANG RASMUSSEN
FORMAND FOR BØRNE OG KULTURCHEFFORENINGEN, DIREKTØR I BALLERUP

Projektitis. Projektmageri.
Opgave-overload. Ukært barn har
mange navne. En diskussion af antallet af projekter i folkeskolen må
derfor hilses varmt velkommen.
For implementeringskraft er ikke
en ubegrænset ressource. Ledelse
handler også om prioritering.
Når jeg taler med kollegaer i andre kommuners fagforvaltninger,
beretter de om en hverdag, hvor
rigtig meget handler om at sige nej.
Nej til trafikprojekter. Nej til skoleskak. Nej til udviklingsprojekter,
der isoleret set er fine og gode. Problemet er, at de netop ikke er isolerede. Jongløren med de tusind
bolde i luften må forvente, at et
antal af dem falder på gulvet.
Ledelserne i kommunerne er bevidste om behovet for at prioritere
skarpt og få de ting, der er sat i gang,
til at virke. Vi er også bevidste om
behovet for et lokalt råderum til den
skoleudvikling, der opstår lokalt og
skaber det lærerengagement og den
motivation, der smitter børnene.
Betyder det så, at en ambition om
fælleskommunal skoleudvikling skal
afblæses og erstattes med en kommunale-fingre-væk-reform? For mig
at se klart nej. Vi står midt i en implementering af en skolereform
med mange delelementer. Hvis
den enkelte skole skal tumle alle
delelementer selv, risikerer vi, at
skoleledelserne får brugt alt for
mange kræfter på at parallelopfinde

den dybe tallerken. Med en omfattende skolereform er der mere end
nogensinde brug for et kommunalt
skolevæsen, hvor ledelserne sparrer
med hinanden og deler opgaverne.
Folkeskolereformen er en reform
med et strukturelt element og et pædagogisk-didaktisk element. Sidstnævnte handler om at skabe en folkeskole, der er mere motiverende,
aktiverende, inddragende og differentierende end det, vi tidligere har
haft. Når vi kommunalt lykkes med
at skabe klare rammer og retningslinjer for at håndtere de strukturelle
elementer, giver det skolerne mulighed for at bruge tiden på de pædagogisk-didaktiske elementer.
Derfor kan det fælleskommunale
opleves som en hjælp og en støtte,
når vi er bedst. Det lykkes helt givet
ikke altid. Men når det lykkes, er
det fordi vi lykkes med at finde den
rette balance mellem det, der skal
være fælles, og pladsen til skoleudvikling på hver enkelt skole.
Det kræver en kontinuerlig ledelsesmæssig dialog. Både mellem
ledelsen og det pædagogiske personale på den enkelte skole – og mellem ledelseslagene i kommunen.
På alle niveauer er vi nødt til at tage
det seriøst, når medarbejdere melder, at bægeret er forandringsfuldt.
I BKF har vi også en opgave, der
handler om at tage debatten nationalt. Også nationalt er der et ansvar
for at finde den rette balance mel-

lem fælles retningslinjer og plads til
lokal skoleudvikling. Det er et problem, når mængden af lovgivningsfastsatte fagbindinger vokser og
vokser. Det efterlader et reduceret
rum til den lokale skoleudvikling.
Det stigende detaljeringsniveau i
lovgivningen på skoleområdet er en
bekymrende tendens.
Også manglen på ro på området
er bekymrende. Normalvis indeholder brede politiske forlig mange
forskellige delelementer, fordi de
er resultatet af et kompromis. Til
gengæld har de brede politiske forlig den store fordel, at de skaber ro
omkring folkeskolen. Det har desværre ikke været tilfældet for folkeskolereformen.
Det er rigtignok en reform med
mange delelementer. Men der er
ikke ro om folkeskolen. Tværtimod
har de ansvarlige politikere svært
ved at bestemme sig for, om de i
grunden er glade for reformen. Der
indføres forsøgsordninger og laves
kontrameldinger i hastigt tempo. De
modstridende udmeldinger og forsøgsordninger vanskeliggør særligt
arbejdet med reformens pædagogisk-didaktisk elementer. Det er vanskeligt at skabe en ny virkelighed,
når den hele tiden udfordres.
Mit højeste ønske for skolen er
simpelt: At man træffer en beslutning. Og står ved den. Det er et fælles ansvar at skabe ro til skoleudvikling.
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strukturer

Det nemmeste i verden er at lukke en skole, siger borgmesteren i Jammerbugt.
Ikke desto mindre har den nnordjydske kommune valgt at gå mod strømmen og
holde liv i de små skoler. Men det kræver, at mange kræfter arbejder sammen,
og i den proces har skolelederne fået en særlig rolle
Af 2$.Ŵ ).#$&2#ŴŴĦŴ Foto Lars Horn

SKOLELEDELSE

PÅ JA M M E R BUGT S K
Den lille by Skovsgård, beliggende
i Jammerbugt Kommune i Vendsyssel, gør ikke
meget væsen af sig, som den kommer til syne,
når man nærmer sig den ad landevejen fra nabobyen Brovst. Men tag ikke fejl af det lidt stillestående førstehåndsindtryk, for byen summer
af liv og aktiviteter. Og her er noget, der er lykkedes for de 880 indbyggere, som langt fra er
en selvfølge for en by af den størrelse: Den har
bevaret en selvstændig skole med egen skoleledelse og klassetrin til og med 9. klasse. Noget
indbyggerne ikke er kommet sovende til.
Heller ikke lederen af byens skole, Kim Haaning Pedersen, har ligget på den lade side, siden han for tre et halvt år siden blev ansat som
skoleleder her i Skovsgård og ved den langt
mindre Tranum Skole. Han er skoleleder på
jammerbugtsk, som han kalder det: ”Det kræver noget andet og mere end at være skoleleder andre steder,” siger han.
For fire-fem år siden blæste der ellers de
samme vinde i Jammerbugt Kommune som i
kommuner over hele landet. Kommunalbestyrelsen var indstillet på at nedlægge små skoler,
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og enkelte blev også nedlagt. Men så begyndte
forældrene at protestere – som det også er sket
mange andre steder i landet, men ikke altid
med lige stort held.
”Som jeg oplevede forløbet, var der et scenarie, hvor man ville lukke en masse af de små
skoler – det foregik jo alle steder. Ting blev centraliseret, alt blev større, og der var både gode
faglige og økonomiske argumenter for det,” fortæller Kim Haaning Pedersen.
Ingen bekymring for det faglige
Men forældrene havde et andet syn på centralisering og stordrift:
”Lige pludselig kunne man høre og fornemme på forældrene, at den lokale skole
betød rigtig meget. Det faglige og lærerkollegiets størrelse var ikke en bekymring for
forældrene. De så en masse fordele ved de
små steder, og det prøvede man også at få
frem i debatten: Hvad er det, de små skoler
kan, for det er jo indlysende, hvad de store
skoler kan? Det var måske især forældrene,
der havde fat i de kvaliteter, som de syntes,

GENETABLERING
Efter ﬂere år med sammenlægning
og lukning af skoler er nogle kommuner begyndt at genetablere
selvstændige skoler, således at
sammenlagte skoler igen får egen
ledelse på matriklen. Det gælder:

skolen stod for i deres lokalsamfund,” siger
skolelederen.
Jenny Holm Hviid, der er en af de forældre, som har kæmpet for bevarelsen af
Skovsgård Tranum Skole, er enig.
”Jeg må indrømme, at jeg bekymrer mig
ikke om den faglige kvalitet. Ikke at jeg er
ligeglad – jeg vil gerne have, mine børn får de
samme muligheder som andre – men det, der
betyder noget for mig, er, at vi får hele børn
og børn, som trives, ikke kun med ABC, men
som også ser vigtigheden af fællesskaber. Derfor er det vigtigt for os som forældre at bevare
skolen. Den står centralt i fællesskabet.”
De mange protester og det store engagement, forældrene viste for deres lokale skole,
gjorde indtryk på kommunalbestyrelsen.
Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens
Gade (V), der har haft borgmesterposten, siden kommunen blev dannet ved kommune-

ěũ Bornholm, hvor Aavangsskolen
og Søndermarksskolen i Rønne
blev sammenlagt i 2008, men
blev splittet op igen i 2017
ěũ Dragør, hvor Dragør Skole og
Nordstrandskolen i 2011 blev
slået sammen, men i 2018
genopstod som selvstændige.
ěũ Gribskov, hvor Ramløse Skole
fra 2017 ikke længere er en del
af Nordstjerneskolen i Helsinge,
men er selvstændig igen.
ěũ Halsnæs, der i 2011 sammenlagde skoler, men i 2018 har
genåbnet Frederiksværk og
Melby Skole som selvstændige.
ěũ Odsherred, der pt. har to store
skoler i Nord og Syd i kommunen, men som nu overvejer at
slippe matriklerne løs igen.

Når man har job i Jammerbugt
på skoler, hvor der fx er mellem
100 og 150 elever, så har man et særligt
skolelederjob. Det at skolen også er
kulturcenter synes vi er spændende, og
derfor er der også en enorm opbakning
blandt skolelederne for det her.”
Kim Haaning Pedersen, skoleleder ved Skovsgård
Tranum Skole og lokalformand i Skolelederforeningen
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sammenlægningen i 2007 og før det var borgmeter i Brovst Kommune, så i protesterne en
energi, som kunne udnyttes.
”Den skolestrukturdebat, vi havde i foråret
2014, gav jo en vældig masse udladninger –
ikke negative – men den afslørede, at der var
noget energi, og vi snakkede i kommunalbestyrelsen om at prøve at bruge denne energi konstruktivt i stedet for negativt,” fortæller han.
Tre vigtige spillere
Den konstruktive udnyttelse af de massive forældreprotester og energiudladninger blev til
projektet ”Liv i by og skole”, som kommunen
søsatte i 2014. Som titlen på projektet antyder,
handlede det om, at byen og skolen er nært
forbundne størrelser – den ene kan ikke overleve uden den anden.
”Man må jo sige, at det nemmeste i verden
er at lukke en skole. Det går over igen!”, siger
Mogens Gade. ”Der står en 300-400 mennesker udenfor, som er kede af det, og så går der
et par måneder – så er vi klar igen. Det er jo
gået godt nok nogle steder. Men det sværeste
i verden er at fastholde skolen og sørge for,

Det signal, vi giver, er, at vi er der
sammen. Toppen af det politiske
system og direktionen er med, når der er
plenummøder der har med folkeskolen at
gøre. Det er en markering til de, der arbejder i marken, om, at vi mener det her ...”
Mogens Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune
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Det kan godt være, de kan tage
børnene med i operaen i København, men herude har vi en fantastisk
mulighed for at få praksisbaseret, handson-læring, og det er lige så værdifuldt.”
Jenny Holm Hviid, mor til børn i Skovsgård Tranum Skole

der er liv i den. Derfor er der også brug for tre
gode spillere: lokalsamfundet, som gerne vil
det, en skole, som gerne vil det, og en kommunalforvaltning, som gerne vil det. Når de tre
vil noget, er de svære at stoppe.”
I kommunens beskrivelse af formålet med
projektet ”Liv i by og skole” hed det, at ”lokalsamfundene og skolen forpligter sig til at arbejde for øget bosætning, mens kommunalbestyrelsen som udgangspunkt ikke lukker
skoler”.
Der lå altså et løfte fra kommunalbestyrelsens
side om ikke at lukke de små skoler, hvis byerne
til gengæld ville arbejde for at fastholde eller forøge indbyggertallet. Derfor blev der sat en række
initiativer i gang, som kunne skabe liv i byerne og
bidrage til at gøre det attraktivt at bo der – ikke
mindst for børnefamilier.
”Vi var virkelig oppe på tæerne og fik alle
ressourcer frem i lokalsamfundet,” siger Jenny
Hviid, der selv har to børn på Skovsgård Tranum Skole: ”En ting er, at man står med bannere, men hjælper det i sidste ende? Det gjorde
det. Hatten af for, at man i Jammerbugt Kommune har lyttet til lokalsamfundets stemme.”
Blandt de initiativer og aktiviteter, der blev
sat i gang, var etableringen af en multibane, en
motionssti og skolemad for børnene i Skovsgård og Tranum. Byerne har nogle socialøko-

JAMMER BUGT
KOMMUNE
SKOVSGÅRD
AALBORG

JAMMERBUGT
Jammerbugt Kommune er
en landdistriktskommune,
kendetegnet ved at den ikke
har nogen egentlig storby.
Kommunen har 38.000 indbyggere, og den største by er Aabybro med knap 6000 indbyggere.
Borgmester Mogens Gade kalder
Jammerbugt: ”En autentisk landdistriktskommune placeret decentralt i naturen, og det skulle
også gerne slå igennem i den
måde, vi driver kommunen på.”
Skovsgård Tranum Skole er en
af kommunens 12 folkeskoler.
Skolen i Skovsgård har 236
elever (1.-9. klasse), mens
skolen i Tranum har 56 elever.
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LIV I BY OG SKOLE
ěũ 1ũ3(3+#-ũ/Mũ#3ũ/1.)#*3ũ(%-%23ũ$ũ
Jammerbugt Kommune i 2014.
Projektet blev i starten af 2018
forlænget med endnu ﬁre år
ěũ %%14-"#-ũ$.1ũ/1.)#*3#3ũ51Ĕũ
at en række små skoler skulle
lukkes, men efter forældreprotester lagde kommunalbestyrelsen
og borgerne i de små lokalsamfund en plan for bevarelse af
skolerne
ěũ .1%#1-#ũ$.1/+(%3#1ũ2(%ũ3(+ũ%#--#,ũ
en lang række initiativer at arbejde for bosætning i byerne
ěũ #-ũ+.*+#ũ2*.+#ũ(-"%M1ũ(ũ2,1bejdet og lægger også hus til
kulturelle aktiviteter i byerne,
ligesom der samarbejdes med lokale virksomheder og foreninger
ěũ *.+#+#"#1-#ũ#1ũ+.*+#ũ3.5'.+"#1#ũ
på projektet
ěũ *.+#1-#ũ$1#"#2ũ$1#,ũ3(+ũĉćĉĉĔũ
men elevtallet må som udgangspunkt ikke komme under10-12
pr. klasse – på nogle skoler samlæses klasser
ěũ -"#1ũ.5#12*1($3#-ũĢ1ũ("_ũ3(+ũ
læring” er der igangsat 25-30
skoleudviklingsprojekter, som
understøttes af en bevilling på
900.000 fra Undervisningsministeriet
ěũ #3ũ#1ũ+8**#"#2ũ3ũ$23'.+"#ũ.%ũ
også skabe en lille fremgang i
indbyggertallet i Jammerbugt
Kommune
ěũ 3ũ-83ũ,M+ũ$.1ũ*.,,4-#-Ĕũ#1ũ3ũ
skolerne i 2021 skal ligge i top
20 på landsplan
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nomiske virksomheder, som også bakker op om skolen – og omvendt. ”Det
giver både mening for dem og for skolen
og lokalsamfundet,” siger Jenny Hviid.
Skolelederens rolle
Fra starten af projektet var skolelederne
tiltænkt en særlig rolle. Da skolen var så
central for lokalsamfundene, valgte politikerne at sætte skolelederne i spidsen
for projektet her.
”Der oplevede vi jo som skoleledere, at
vi fik en ekstra opgave, som var anderledes end den, vi normalt havde. Men vi
ville gerne bakke projektet op og få det til
at lykkes. Vi var som skoleledere meget
optaget af det faglige. Det duer jo ikke, at
man siger, vi gerne vil de små skoler, men
at der så ikke er økonomi til at drive dem.
Vi var optaget af, hvordan vi skulle løse
udfordringerne,” siger Kim Haaning Pedersen, der også er lokalformand for

skolelederne i Jammerbugt Kommune.
Han indrømmer, at skoleledere andre steder i landet måske ryster lidt på hovedet
ad den kurs, man har lagt i kommunen.
”Det er da lettere som skoleledelse at
have en stor organisation bag sig, og det
har man jo ikke, når man sidder på en
skole med 130 børn. Så nogle tænker
nok: Hvad er det, der sker?”
Ikke desto mindre har der været stor
opbakning til projektet blandt de lokale
skoleledere. Der var ikke noget fast koncept for, hvordan de skulle gribe opgaven
som lokal tovholder an, men det har udviklet sig hen ad vejen. Det meget decentrale system har krævet et tæt samarbejde
skolelederne imellem, men også i særdeleshed med kommunens forvaltning.
”Det kræver, at der er en forvaltning,
der kan støtte de mindre enheder. Vi
har oplevet, at der er kommet væsentlig
flere konsulenter i forvaltningen de sidste fire år, og de er en kæmpe hjælp for
os. Konsulentkorpset skal ikke skabe
mere arbejde decentralt, fordi vi er så
små enheder, men netop tage noget af
den koordinerende, administrative byrde
væk fra os, så vi kan koncentrere os om
at være skoleledere på jammerbugtsk,”
siger Kim Haaning Pedersen.
Det ser ud til, at kommunens strategi
er lykkedes. Man har fastholdt og også
fået en lille fremgang i indbyggertallet.
Men går man blot til nabokommunen,
Hjørring Kommune, har man her valgt
en helt anden strategi og nedlagt skoler –
endog i meget stort antal. Men det bliver
ikke politikken i Jammerbugt, hvor man
i begyndelsen af 2018 vedtog at give projekt ”By i liv og skole” fire år mere.
”Der er mange, der synes, vi ikke er rigtig kloge, for vi går den modsatte vej af andre,” siger Mogens Gade. ”Jeg har aldrig
fået så mange opringninger og mails fra
kolleger, der skal høre, om vi har fået en
hjerneblødning! Men jeg tror jo på projektet, og jeg arbejder for det hver dag og siger, det skal lykkes.”
Karen Lindegaard er freelancejournalist

NOTER
NYE LÆRERE
En analyse af læreruddannelsen viser overordnet, at der er
problemer med kvaliteten. Alligevel er nyuddannede læreres
fagfaglige kompetencer relativt høje, og de er generelt set
godt rustet til at undervise i
folkeskolen.
Skoleledere og dimittender
er af Uddannelses- og Forskningsministeriet blevet spurgt
om deres vurdering af uddannelsens match med behovene
i folkeskolen.
Samlet peger pilen på, at der er
et tilfredsstillende match mellem de kompetencer, de nye
lærere får på uddannelsen og
de behov, der er på skolerne.
Dimittendernes fagfaglige
kompetencer er høje, og de
er i høj eller meget høj grad i
stand til at udvise færdigheder
i undervisningsfagene.
Det vurderes dog, at dimittendernes kompetencer inden for
klasseledelse, relationer og
inklusion varierer en del, og at
der er stor forskel i dimittendernes almendidaktiske og
pædagogiske kompetencer.
Det vurderes også, at overgangen fra studerende til lærere
generelt er svær for dimittenderne. Analysen er en del af en
endelig evaluering af læreruddannelsen, der er på vej.
Læs “Læreruddannelsens
match med behovene i folkeskolen” på skolelederne.org

REFORMATIONEN
EN GOD
HISTORIE
En ny rapport fra EU-kommissionen viser, at Danmark inden for næsten alle
nøgleindikatorer, EU har målt på uddannelsesområdet blandt 28 EU-lande
samt Norge, Schweitz m.ﬂ., ligger
blandt de absolut bedste.
Hvis man til en forandring samler på
positive historier - så er her en af slagsen, en meget veldokumenteret ovenikøbet, om det danske skole/uddannelsessystem ...
Når det gælder om at løfte niveauet i
læsning, matematik og naturfag for de
svageste elever ligger Danmark på en
4. plads i EU, og der er kun relativt få
danske elever, som ’underpræsterer’.
I Danmark lykkes folkeskolen med at
kombinere gode resultater på høj trivsel. Vi ligger i top, når det drejer sig om
elevernes viden om medborgerskab.
Danmark også blandt de bedste til at
holde elevfrafaldet ”early school leaving rate” nede.
De danske bøgetræer vokser dog ikke
helt ind i EU-himlen, da for mange elever med anden etnisk baggrund herhjemme mangler færdigheder, når de
forlader grundskolen. Alligevel er vi på
sigt gode til at fastholde indvandrere/
udlændinge i uddannelsessystemet.
EU-kommissionen giver i sin rapport
for Danmark udtryk for bekymring over,
at der har været så mange reformer inden for undervisningssektoren, hvilket
har ført til en vis reformtræthed …
Men ellers som sagt, når vi generelt
sammenligner vores danske børneinstitutioner og folkeskole med de europæiske lande, klarer Danmark sig ualmindeligt godt.
Læs EU-rapporten ”2018 Tilstandsrapport om uddannelse / Danmark”
på hjemmesiden

UVM har i forbindelse med følgeforskningen på reformen offentliggjort ministerens årlige statusrapport samt delrapporter om
forældreperspektivet, skolebestyrelsens og skoleledelsens rolle,
udarbejdet af VIVE for ministeriet i perioden 2015-18.
Blandt reformens kritikere og i ﬂere medier er konstateringen, at
reformen ikke er realiseret. Elevernes faglige deltagelse og interesse cirka ligger på niveau i dag som før reformen. Samlet viser
rapporterne, at særlige områder giver anledning til opmærksomhed, bl.a. at nogle elever keder sig og synes, at skoledagen er for
lang, ligesom skoledagen ikke er blevet mere varieret.
I status- og delrapporterne peges omvendt på, at skolerne på
nogle områder er i mål med reformen og andre områder er tæt på.
Og forskerne nævner, at erfaringerne fra andre lande viser, at det
forventeligt tager op til 15 år, før man kan se virkningerne af en så
omfattende reform som folkeskolereformen.
Claus Hjortdal:”Ser vi på implementeringen af reformen nu efter
kun ﬁre år, er resultatet tilfredsstillende. Vi er i mål på nogle områder, ﬂere er vi tæt på, ligesom en del er status-quo. Det må vi være
tilfredse med på den baggrund, vi har haft i Danmark med, at reformen blev født i en arbejdstidskonﬂikt, samtidig med at der har
været strukturændringer, besparelser og stillingsnedlæggelser”.
Man kan hæfte sig ved en række positive ting: Flere fagtimer i matematik er positivt for elevernes faglige resultater i 9. kl. prøverne i
matematik og særligt for piger. Der er en positiv sammenhæng
mellem brug af bevægelse i undervisningen og elevernes trivsel.
Der er en fremgang i antallet af undervisningsforløb i Åben Skole.
Det ses, at UUV i højere grad fremmer elevernes læring m.m.
Fra de to delrapporter om forældreperspektivet og skolebestyrelserne ses bl.a., at forældrene vurderer, at deres barns undervisning
og læringsmiljø er godt. Der er en positiv udvikling i forældrenes
vurdering af skolens regler for orden og opførsel fra året før reformen til i dag. Forældrene har også et positivt syn på ledelsen på
deres barns skole og på skole/hjem-samarbejdet.
I rapporten om skoleledernes oplevelser af skolen i skolereformens 4. år fremgår det, at der generelt er en positiv stemning omkring reformen. Skoleledelserne lykkes på tilfredsstillende vis med
mange af reformens elementer, men skolerne mangler ressourcer
til opgaven, fremgår det.
Rapporten peger bl.a. på, at skolelederne fastsætter mål for de
ﬂeste områder og i stigende grad følger op på elevernes læring og
trivsel, samt lærer- og elevfravær. Efter indførelsen af reformen er
skoleledernes brug af en række evalueringsredskaber til at måle
resultatopfyldelse steget.
Rapporten peger på, at skolelederes feedback og diskussion af
undervisningspraksis med lærerne er uforandret, men at de ifølge
eget udsagn involverer sig mere i skolereformens særlige metoder
og uddelegerer i højere grad pædagogiske ledelsesopgaver.
Følgeforskningen ligger på www.vive.dk
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ELEVER
I VANSKELIGHEDER OG
GOD SKOLELEDELSE
Gør din skole
bedre til at
arbejde med
inklusion

Et stærkt stigende antal elever med specialpædagogiske behov er en realitet på mange skoler. Samtidig skal skoleledelsen tage hensyn til besparelser og effektiviseringer, hvilket
betyder, at man som skoleledelse bevæger sig i et krydspres
og modsatrettede interesser.
Udvidelsen af de pædagogiske opgaver og typer af elevproblemstillinger, som skolen skal løfte –samt spredningen af de
faglige undervisningskompetencer inden for det specialiserede
område - har bidraget til kompleksiteten.
Krav fra forældre, psykiatri, foreninger m.fl. er ofte et vilkår,
ligesom der er krav fra forældre og elever i almenområdet om
ro og plads til fordybelse i undervisningen og mere homogene
elevgrupper. Det kan give en leder følelsen af utilstrækkelighed
i opgaveløsningen, og opleves som en konfliktfyldt hverdag.
Kort kursusbeskrivels
I løbet af kurset vil du få identificeret og belyst de områder, som
skoleledelsen og skolen skal arbejde med for at sætte rammerne
for den pædagogiske hverdag og for arbejdet med elever i vanskeligheder.
Kurset afdækker kompleksiteten i opgaven samt de faktorer,
der gør sig gældende for at lykkes med at inkludere elever i vanskeligheder. Emnerne er myndighedsrollen og den professionelle sagsopbygning, den pædagogiske platform og organisationsstruktur der understøtter området, selvledelse samt
samarbejde med kommunen.
I løbet af kurset vil der også være fokus på de elever, der ikke
kan inkluderes i almenområdet, og som skal visiteres til specialundervisning. Kurset veksler mellem oplæg, inddragelse af aktuelle problemstillinger fra dagligdagen samt refleksion over
egne ledelsesværdier og praksis.
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FAKTA
Målgruppe:
Kurset henvender sig til medlemmer af
Skolelederforeningen, som ønsker nærmere indsigt i inklusionsområdet og elever
i vanskeligheder, herunder handlemuligheder. Kurset er for øverste skoleledere, pædagogiske ledere og afdelingsledere med
et organisatorisk og pædagogisk sigte.

PROGRAM
MANDAG DEN 29. APRIL 2019

TIRSDAG DEN 30. APRIL 2019

09.30-10.00

Ankomst. Morgenkaffe

08.30-10.15

10.00-11.00

Velkomst og rammesætning.
Præsentation og indledende
reﬂeksioner over kursusindholdet.

Selvledelse og en proaktiv
rolle
rol
le. Væ
Værdi
rdier
er og sel
selvin
vindsi
dsigt
gt,
ledelsesstyrke og at stå stærkt
i sig selv, at se sig selv udefra
og andre indefra, supervision.

11.0011.
00 12.
12.00
00

Myndighed
Myndig
hedsro
srolle
llen
n I.I. Jour
Journal
naliisering og notatpligt, afgørelsessager og håndtering af elevsager, ”rettigheder”, hvilke
beslutninger er placeret ved
skoleledelsen, sagsopbygning,
herunder specialundervisning/
supplerende undervisning,
PPV, cirkulæret for god ro og
orden, magtanvendelse.

10.15-10.30

Pause – tjekke ud af værelser

10.30-12.00

Samarbejde med kommunen.
Økonomistyring, visitationsprocedure, systemledelse og
hverdagsledelse: at mindske
distancen, at belyse virkeligheden og arbejdsmiljøet.

12.00-13.00

Frokost

13.00-14.15

Organisationsudvikling i et
bred
dere perspektiv.
k Hvad
d kendetegner en involverende samsam
arbejdskultur, og hvilke metoder skaber gode dialog og
inddragelsesprocesser?

14.15-15.00

Afrunding. Individuel handlep n og
pla
g evaluering
g af kurset.

15.00

Tak for denne gang.

Tid:
29.-30. april 2019
Sted:
Sinatur Hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg.
Sinatur Hotel Storebælt ligger naturskønt,
smukt placeret helt ud til vandkanten.
Pris:
3.195,- kr.
Tilmelding:
Til kurset om elever i vanskeligheder og
god skoleledelse, sker på www.skolelederforeningen.org

12.00-13.00

Frokost

13.00-14.30

Myndighedsrollen II. Fortsat

14.30-15.00

Walk and Talk. Parvis drøftelser af egen praksis.

15.00-15.15

Pause og indtjekning

15.15-16.30

Den pædagogiske platform.
Pædagogisk retning, børne- og
ungesyn, børn på dagsordenen
samt forebyggende, foregribende og indgribende indsatser.

16.30-16.45

Pause

16.45-18.00

Organisationsstruktur der understøtter. Mødeforaer, årshjul,
understøttelse af teamsamarbejdet.

18.00-19.00

Pause

19.00-20.30

Middag

20.30

Samling

Tilmelding efter fredag d 15. marts 2019,
er bindende – hør om der er ledige pladser!
Kursusleder:
Konsulent Jannick S. Mortensen,
Skolelederforeningen
Oplægsholdere:
ěŬPædagogisk leder Carina Termansen,
Distriktsskole Stenløse,
Egedal kommune
ěŬChefkonsulent Line Arnmark,
Københavns Professionshøjskole
ěŬKonsulent Jannick S. Mortensen,
Skolelederforeningen
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NOTER

Ny lederklub
Skolelederforeningen har fået en ny faglig
klub for ledere af Frie Fagskoler. Formand er
Jette Rønne, der er forstander på den Frie
Fagskole Vordingborgskolen.

Hvert år i uge 11 deltager hundredvis af skoler i den såkaldte ’Pengeuge’, sponseret af
Finans Danmark, med fokus på banksystemet i undervisningen.

Formålet at skabe et forum for drøftelse af
løn- og arbejdsvilkår, ledelsesmæssige forhold og at styrke medlemmernes særlige
fagpolitiske identitet.

Foreningen ’Gode Penge’ har i den forbindelse et tilbud til at tilrettelægge undervisningen, så man inviterer forskellige parter
også uden for bankverdenen.

Der er nu 6 klubber i foreningen for ledere på
særlige områder, som hver får et årligt grundtilskud på 9000 kr. samt 535 kr. pr. medlem.
Alle har en plads i repræsentantskabet.

Se mere på www.godepenge.dk

IT-SIKKERHED
FÆLLES AFTALER
Skole- og Forældres blad Skolebørn har undersøgt behovet for at aftale fælles retningslinjer i klassen.
Undersøgelsen viser, at 9 ud af 10 forældre
synes, at det er en god idé med fælles aftaler, og at det fx kan være på disse områder:
Alkohol: 83 %
Fødselsdagsgaver: 76 %
Rygning: 70 %
Mobiltelefoner i skolen: 66 %
Konﬂikthåndtering: 60 %
Sociale medier: 45 %
Brug af cykelhjelm: 36 %
Slik og søde sager: 23 %
Medbragt legetøj i skolen: 23 %
Computerspil: 21 %
Som bekendt argumenterer børn og unge
gerne med, at ’alle de andre jo godt må’,
og det kan derfor være en fordel at lave
fælles aftaler
Kilde: Magasinet Skolebørn okt. 2018, hvor 1442 forældre
har markeret områder, hvor fælles retningslinjer er en god idé

S O C I A LT
Så mange som 85 % af alle børn og unge i
alderen 9-14 år anvender sociale medier dagligt. De følger ad den vej med i vennernes liv,
kommunikerer indbyrdes og meget andet.
Kilde: DR’s Medieforskning

56 plenum – jan 2019

2018 var ekstremt varmt og solrigt - her er
rekorderne:
ěŬAllerede i maj blev gennemsnitligt 15,0 grader, og temperaturen nåede på 15 af de 31
dage over 25 grader. Dermed blev en varmerekord helt tilbage fra 1889 slået.
ěŬMed utrolige 363 timers solskin blev maj
også den solrigeste måned, der er målt i
dansk vejrhistorie
ěŬI juni og i særdeleshed juli skinnede solen
i enorme mængder, og selvom august endte
med at byde på mere ’normalt’ sommervejr.
ěŬMed et gennemsnit for de tre sommermåneder på 17,7 grader blev det en tangering
af alletiders varmeste sommer i 1997.
ěŬDerudover skinnede solen samlet set 802
timer i løbet af sommeren, hvilket overgår
den gamle rekord på 770 timer fra 1947.
ěŬVi ﬁk 18 tropenætter i 2018, og to gange
blev det en tangering af næstvarmeste nat
herhjemme.
ěŬDen ekstreme sommer gav sig udslag i ualmindeligt varmt vand langs de danske kyster, fx blev vandtemperaturen ved Lolland
målt til 28 grader ﬂere dage i træk.
ěŬDa sommeren gik på hæld, fortsatte højtrykket i perioder. Selvom september sluttede halvkøligt og med to nætter med
nattefrost, tog varmen revanche.
ěŬFra 11. til og 16. oktober nåede temperaturen
over 20 grader. Den tidligere rekord for løvfaldssommer er 97 år gammel, hvor temperaturen i et par dage nåede 20 grader.
ěŬAdskillige også næsten hundredårige vejrrekorder med hensyn til sol og temperaturer
blev altså slået i 2018.

Styrelsen for It og Læring i Undervisningsministeriet har lanceret en kampagne med
det formål at øge børn og unges opmærksomhed på cyber- og informationssikkerhed
samt oplyse om de udfordringer og risici,
der kan være, når man færdes i det digitale
landskab. Take care out there!
Finde mere info og inspiration på
mindme.stil.dk

Sla
adrreporta
al
Det nationalistiske parti Alternative für
Deutschland har lavet en portal, hvor elever kan angive lærere, der er kritiske over
for partiet – eller i deres undervisning giver
udtryk for en bestemt politisk holdning.
Proceduren minder om tidligere perioder i
tysk historie, bl.a. i tiden med Nazityskland,
men også senere i både Vesttyskland med
Berufsverbot og i Øst med et ufatteligt
overvågningssystem.
De tyske lærerforbund er på vej for at
stoppe initiativet ad rettens vej. På de sociale medier er protesten mere humoristisk. Her opfordrer folk til at indsende
tonsvis af falske historier om opdigtede
lærere for at få hjemmesiden til at krakke.

HAR FÅET NYT JOB
Af $,,$Ŵ *H25,%ŷĦŷFoto Privat

I dag står
jeg enormt
stærkt som leder,
synes jeg, fordi jeg
kommer lige fra et
lærerjob, samtidig
med min lange
ledererfaring ...

HELLE SMIDT HAIM
47 år, skoleleder på Baggesenskolen i Korsør, Slagelse
Kommune, fra 1. august.

Helle Smidt Haim havde kun
været ansat som viceskoleleder i et par måneder på Baggesenskolen, da skolelederen
fik nyt job. Hun blev på det kraftigste opfordret af sit personale til at søge den ledige skolelederstilling.
Efter en periode som konstitueret leder
og en almindelig ansættelsesprocedure er
hun nu godt placeret i lederstolen på den
gamle byskole centralt placeret i Korsør.
”Den opbakning, jeg fik fra personalet,
fra jeg var konstitueret leder og frem til,
man skulle søge stillingen som skoleleder,
var helt overvældende. Og klart medvirkende til, at jeg søgte stillingen,” fortæller
Helle Smidt Haim.
Forinden var hun i fem år lærer på Antvorskov Skole i Slagelse og før det skoleleder i næsten ti år på Brøderup Efterskole.
Samtidig var hendes mand forstander på
en anden efterskole.
”Det var total god sparring at have for os
begge, men det var også svært at få familielivet til at hænge sammen. Derfor søgte jeg
tilbage til lærergerningen. I dag står jeg
enormt stærkt som leder, synes jeg, fordi
jeg kommer lige fra et lærerjob, samtidig
at jeg har min relativt lange ledererfaring,”
pointerer hun.
Helle Smidt Haim erkender, at det kræver omstilling at gå fra at være leder på
en efterskole til en folkeskole. Men hun
betragter det som en positiv udfordring.
”På efterskolen havde jeg f.eks. fuld
ledelsesret og havde ikke så meget kontakt
med andre. Men jeg ser det som en stor
styrke at samarbejde med andre skoler. Der
er bare nogle områder, hvor jeg skal vænne
mig til at gøre tingene på en anden måde.”
Hun bruger meget tid på at få dannet
sig et overblik over ressourcetildelinger.
”At få prioriteret vores ressourcer rigtigt
er en vigtig opgave. Vi har en udfordring
med inklusionsarbejdet i Slagelse. Her på
skolen har vi en elevgruppe, der giver udfordringer. Heldigvis har vi god støtte i PUI.
Jeg føler ikke, at vi som skole står alene

med det. Men det er tunge opgaver. Efterskolen, jeg var leder på, ligger nede ved
Præstø Fjord, en stor hvidkalket Morten
Korch-idyl med heste og stort set ikke nogen elever med problemer. Da jeg så kom
til Antvorskov Skole i Slagelse, måtte jeg
erkende, at folkeskolen er anderledes. Det
samme oplever jeg her. Det er også derfor,
at skolen har prioriteret at have en socialfaglig konsulent ansat.”
Det er meget vigtigt for Helle Smidt
Haim, at hun er en nærværende og synlig
leder. Og hun gør en dyd ud af, at både elever og personale mærker, at hun er der for
dem i det daglige.
”Man skal kunne regne med mig. Det er
helt afgørende for mig som leder. Hvis det
brænder på for personalet, så står jeg der
for dem. Jeg er ikke sådan en, der siger,
bare ring til mig døgnet rundt. Men hvis
man virkelig føler sig presset, skal man
kunne kontakte mig.”
Ligesom nærvær nævner Helle Smidt
Haim ordentlighed flere gange: ”Vi skal
være ordentlige ved hinanden, og hvis
vi kan børn ud herfra, som er ordentlige
mod hinanden, er meget nået,” siger hun.
En af de arbejdsopgaver, Helle Smidt
Haim har meget fokus på, er at få løftet
skolen fagligt.
”Det er selvfølgelig vigtigt, at alle børn
lærer så meget, som den enkelte kan og har
forudsætninger for. Det er bestemt heller
ikke uvæsentligt at have fokus på at mindske
betydningen af den sociale arv. Og her i
vores skoleområde i Korsør kan vi tydeligt
mærke den sociale arv slå igennem.”
BAGGESENSKOLEN er en 2-3 sporet byskole i
Korsør, som har ca. 560 elever fordelt på 0.-9.
klasse. Der er 52 pædagogiske medarbejdere:
44 lærere og otte pædagoger. Skoleledelsen består ud over skolelederen af en viceskoleleder,
en SFO-leder samt en socialfaglig konsulent,
der er en del af den daglige ledelse. Skolelederen har ansvaret for udskolingen og viceskolelederen for indskolingen og mellemtrin.
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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 folkeskolen gerne have en koncentreret indføring i jobbet og samtidig 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 deltageraktiviteter. 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 sættes under lup, og skolelederforeningens konsulenter stiller deres 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 personlige erfaringer med deltagerne – og foreningens formand giver en aktuel orientering.
PS: Har du som skoleleder fået en ny lederkollega, så gør venligst opmærksom på kurset.
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FAKTA
Kursusledere
Konsulenter i Skolelederforeningen Søren
Teglskov og Jannick S. Mortensen
Oplægsholdere
ěŬ Skoleleder Jens Bernhardt og souschef
Susanne Bremer, Fredensborg Skole
ěŬ Skoleleder Martin Gredal, Skovlunde Skole
ěŬ 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.
Tilmelding til kursus for nye skoleledere marts
2019 sker på: www.skolelederforeningen.org
Tilmelding efter 18. februar er bindende – lige
nu er der stadig ganske få, ledige pladser!

Det var et supergodt
program og nogle
meget lærerige dage. Tak
for et rigtig godt kursus!
Deltager på et tidligere kursus

PÅ
R
E
K
K
I
S
DS?
EN PLA D
TILMEL
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

08.30-8.40

10.00
10
00-12
12.00
00

Velkomst præsentation og ind
Velkomst,
indledende reﬂeksioner over lederrollen. v/ kursuslederne

Dagens program.
v/ kursuslederne

08.40-09.50

1. session. Inddeling i tre hold –
rotation til følgende emner:

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
14.30-16.15

16.30-18.00

Walk and Talk. Parvise drøftelser af en case.
Skoleledelse – rammer og vilkår
II: Om forvaltningslov og offentlighedslov. Om afgørelser
og personalesager. Om ledelsesretten, tjenstlige sager og
sanktioner. v/ konsulent Jannick S. Mortensen
Ledelse-mellem-ledelse: Om
m
at have lederkasketten på. Om
at arbejde i et ledelsesteaam og
teamledelse. Om dilem
mmaer og
loyalitetskonﬂikter. Om ansvar
og medansvar. v/ konsulent
Søren Teglskov

19.00-20.30

Middag

20.30:

Samling

10.30-12.00

Aktuelle problemst
ms illin
inger fra
dagligdagen. Prrakt
aktiskke øvelser
med reﬂekterend
reﬂekterende
de team
tteam. v/
konsulent Jannick
ck S. Mortensen
Skoleledelse i praksis I: Om forandringslede
delse. Om at skabe
ejerskab ho
hos medarbejderne.
Om at leede på mål eller lede på
indhol
old
d. Om at træffe beslutning
ger, der gør medarbejderne
god
ode til deres arbejde. v/ skoleleder Martin Gredal, Skovlunde
le
Skole

12.00-13.00
0

Frokost

13.00-13.
3.4
45

Walk and talk – tid til reﬂeksion.

14.0
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

Kommunikation. Nedslag i centrale værktøjer der understøtter
god ledelseskommunikation. v/
konsulent Jannick S. Mortensen
Selvledelse. Det er ingen kunst
at lede andre. Det er straks
værre at lede sig selv. v/ konsulent Søren Teglskov
Du og din forening. Folkeskoleen
vores hele livet. Tættere på.
å.
Forventninger til lokalforeeningsarbejdet. Hvordan arbejd
ejder din
fagforening politisk? Hvilke
forventninger har du til din
fagforening. v/ forrmand Claus
Hjortdal
09.50-10.05

Pause

10.05-11.15

2. session.
n.

11.20-12.30

3. sessi
sion.

16.00-16.30

Pause

12.30-13.15

Fro
okost

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

13.15-14.30

Opsamling på de tre dage: Det
kan din forening også. Bakspejlet. Opstilling af handleplan og
plan for videndeling samt evaluering af kurset. v/ kursuslederne

14.30
0

Tak for denne gang

19.00

Middag
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NOTER

Læringsfællesskaber
AP Møller Fonden samler med bistand af
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) op på
de erfaringer og den viden om skoleudvikling, der er høstet via de mange projekter
på skolerne i kraft af folkeskolemilliarden.
I en ny pjece ”Professionelle læringsfællesskaber – tættere på undervisningen”
sættes særligt fokus på, hvordan man
skaber rammerne for udvikle for disse
samarbejder i team af lærere og gerne
pædagoger, så undervisningen forbedre

og både medarbejdernes og elevernes
læring øges.
I pjecen gives anvisning, inspiration, reﬂektionsspørgsmål og gode råd til skoleledelsen, der baserer sig på en analyse af
lignende processer fra 41 kommuner og
endnu ﬂere skoler samt fokusgruppeinterviews.
Find pjecen på apmoellerfonde.dk
eller eva.dk > grundskole

L E D E L S E S B E F ØJJ E L S E R
Skolelederforeningen udbyder en temadag for foreningens medlemmer, der er
konsulenter med ledelsesbeføjelser. Det
er 26. marts 2019 kl. 10-16 på Storebælt
Sinatur Hotel i Nyborg.
Emnet for dagen er ’Konsulentens rolle i
koblingen mellem politikere, forvaltning
og skole/institution. Fra beslutning, til
understøttende praksis, til læring og dannelse’. Vi skal drøfte:
ěũ 5"ũ#1ũ#%#-3+(%ũ*.-24+#-3#1-#2ũ
opgave, og hvad kunne de faglige
begrundelser være?
ěũ 5.1"-ũ*-ũ./%5#-ũ+²2#2Ĕũ2Mũ*.-24lenterne både fastholder fokus på politiske mål, forvaltningsmæssig styring

TEMA
DAG

og understøttelse af skolens
grundlæggende opgave?
Arbejdsformen vil veksle mellem oplæg
og erfaringsudveksling deltagerne imellem. Oplægsholder er Mikael Axelsen,
ledelseskonsulent og indehaver hos
Axelsen, Offentlig Ledelse & Styring.
Kom og mød kollegaer, du deler et fagligt
fællesskab med!
Temadagen er inkl. morgenmad og frokost. Der opkræves et tilmeldingsgebyr
på kr. 250 pr. deltager, ﬁnd program og
yderligere oplysninger på hjemmesiden
> kurser

Attituderelativt
DLF har fået medhold i den såkaldte Erik
Schmidt-sag, om den pågældende lærer
tilbage på et møde på sin skole i 2014
overtrådte pligten til dekorum – at opføre
og ytre sig anstændigt – og derfor berettiget modtog en tjenstlig advarsel. Det
mener Østre Landsret ikke.

Hverken ordet ’dekorum’ eller for den sags
skyld ordet ’ytringsfrihed’ indgår i landsrettens afgørelse. Retten forholder sig alene
til, om Erik Schmidts attitude og opførsel
på personalemødet i 2014 var så problematisk, at det berettigede til en tjenstlig
advarsel. Det mener landsretten ikke.

Det var uberettiget, at Odense Kommune i
2014 gav læreren en advarsel for ’negativ
attitude’. Det har Østre Landsret nu afgjort
i en dom efter et langt sagsforløb. Dermed
omstødes en dom ved Odense Byret om,
at Erik Schmidt havde overtrådt tjenestemandens pligt til dekorum.

Landsretten fastslår, at lærerens ageren
fandt sted på et personalemøde, hvor
mødets formål bl.a. var lægge op til debat, og hvor han altså ikke ytrede sig på
en måde, så der var tale om en tjenesteforseelse – og det derfor ikke var proportionalt at tildele ham en advarsel.
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PLENUM
I slutningen af sidste år blev den årlige læserog annonceundersøgelse af medlemsbladet
gennemført. Det var Plenum 8-18 med KL-udvalgsformand Thomas Gyldal på forsiden, der
blev spurgt ind til, og ca. 10 % af de mulige respondenter svarede. Undersøgelsen er dermed
repræsentativ.
I et benchmark med syv lignende foreningsblade, herunder fx Danske Kommuner, HK
Kommunals blad og Magisterbladet, ligger Plenum højt: Ca. 2/3 af respondenterne har læst
de testede artikler helt eller delvist. I de benchmarkede magasiner ligger snittet kun på 52 %.
Også på bedømmelse af indhold og layout ligger
Plenum godt. Således bedømmer 80 % af læserne bladet som meget godt/godt, mens 15 %
mener hverken/eller og 4 % ﬁnder det dårligt
og 1 % meget dårligt. Det samme gælder parametre som troværdighed og layout.
Hvor 1/3 læser alle 7 blade, der kommer årligt,
læser over halvdelen de ﬂeste blade, mens 1 ud
af hver 5 springer bladet over. Måske de læser
de artikler, der bringes elektronisk. Måske bladet er for kedeligt, som det lyder i nogle personlige kommentarer, hvor der også er ros.
Sidste efterår blev bladet gennemgået på en
temadag med deltagelse af sekretariat, dele af
foreningens HB og vores graﬁske samarbejdspartner. Her blev enighed om nu at give Plenum et brush-up i form og indhold, og så fra
2020 at lægge bladet helt om i form, indhold
og måske frekvens.
Når en større ændring venter, er det fordi 2019
allerede er planlagt – ikke mindst med hensyn
til annonceringens placering og formater, og da
netop de betaler en stor del af gildet, skal det
medtænkes i en ny form. Annoncørerne er glad
for det trykte blad, og undersøgelsen viser da
også, at 2/3 af de adspurgte skoleledere fortsat gerne vil modtage bladet trykt.

HVERDAGSLEDELSE

En skoleled
er
skriver om
sine
tanker, tro
og tvivl
om stort og
småt, når
man udøver
led
i folkeskole else
n ...

Konsulenten
Skolelederne i kommunen mødes en gang om ugen, hvor vi drøfter emner,
som har relevans for hele skolevæsenet. Skolechefen gør meget ud af, at vi
er hans team, og for at styrke teamsamarbejdet var der til en temadag blevet hyret en ledelseskonsulent.
Han skulle køre en proces, der skulle få os til at samarbejde bedre. Vi lavede forskellige temaøvelser, men uanset hvad temaet var, blev vi ved med at vende tilbage til det
problem, at uenighederne om, hvor kommunens skolevæsen skal hen, tit ender i nogle
opslidende diskussioner.
Jeg så skolechefen trække konsulenten til side under frokosten, og de blev åbenbart
enige om, at vi efterfølgende skulle tale om, hvordan vi kunne arbejde med uenighederne.
Først blev to af skolelederne bedt om at beskrive uenighederne. Det gjorde de sobert. Derefter bad konsulenten om, at vi kom med forslag til, hvordan vi fremadrettet
kunne løse uenighederne. Der blev helt stille, men efter et stykke tid rakte Vagn, der
er leder af kommunens specialskole, hånden op.
”Jeg sidder og venter på, at du kommer med et progressivt bud på, hvad vi kan
gøre. Du er dog immervæk ledelseskonsulent”. Konsulenten så lidt desorienteret ud.
”Hvis der er noget, der er rigtig svært at blive enige om”, sagde han eftertænksomt,
”og hvor sindene kan komme i kog, er det vigtigt, at I får sat et punkt om emnet på
dagsordenen, så tingene bliver talt godt igennem”.
Jeg var positivt overrasket over forslagets enkelthed, men alligevel syntes jeg ikke
helt, at forslaget løste den udfordring, vi stod med. Vagn rakte hånden op igen.
”Det er jo lige netop der, det går galt, så du må komme med noget mere! Vi har
vel ikke hyret en ledelseskonsulent for at fortælle os, at vi skal sætte et punkt på dagsordenen?”
Konsulenten kiggede spørgende på Vagn og derefter på skolechefen.
”Det er jo vigtigt, at man selv tager ansvar for de løsninger, som skal findes”,
begyndte konsulenten, ”og jeg mener, at et punkt ...”.
”Stop dit tomgangssnak”. Vagn kiggede vredt på konsulenten. ”Hvis vi kunne løse
problemet, havde vi gjort det for længe siden. Du bliver simpelthen ...”.
”Så er der kaffepause”, brød skolechefen ind”... og efter den skal vi tale om politikernes forslag til besparelser på skoleområdet”.
Næste morgen sad jeg og reflekterede over temadagen. Konsulenten havde ret.
Vi er selv nødt til at tage ansvar for, at der kommer en mere konstruktiv debatkultur,
men han var bare ikke i stand til at hjælpe os til at finde en løsning. Og det var vel
netop hans opgave.
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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PLEJER
ER DØD
Vanebrud
Hvordan du veksler 7
gamle vaner til ny kreativitet
Lene Tanggaard
Akademisk Forlag
197 sider, 250 kr.

CA M I LLA M E H LS E N
V I N CE N T F. H E N D R I C KS

Hvordan
bliver vi digitalt
dannede?
INFORMATIONS FORLAG

TEKNOLOGISKE
EKSPERIMENTER
Hvordan bliver vi
digitalt dannede?
Vincent Hendricks og
Camilla Mehlsen
Informations Forlag
86 sider, 50 kr.
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I forordet skriver
Tanggaard, at hun “er optaget
af vanerne som forudsætning
for, at vi kan være kreative. Nye
ideer og praksisser vil ofte
møde modstand, fordi de udgør afvigelser fra vores vaner.
Vanerne skaber ikke i sig selv
noget nyt. Det er, når vi bryder
dem, der sker spændende og
nyt. Derfor har vi brug for vanebrud, på samme måde som
vi har brug for vanerne, der er
fundamentet for brud.”
Tanggaards pointe er, at kreativitet ikke nødvendigvis handler om at kaste alle vaner overbord og tænke ud af boksen.
Der er nemlig masser af kreativt potentiale i vores gamle va-

ner, for vanerne er kilden til de
vanebrud, der kan bringe ny
kreativitet op til overfladen.
I bogen beskriver Tangaard
syv vaner og de syv tilhørende vanebrudsmetoder:
Spørg; Lær; Se, mærk, smag,
duft, lyt; Leg; Tænk; Fordyb
dig og Glem dig selv.
Hvert vanebrud har sit kapitel, hvor vanebruddet beskrives og diskuteres i et let
tilgængeligt og ofte underholdende sprog, der får smilet
frem hos læseren. Tangaard
giver konkrete og til tider ret
underholdende forslag til,
hvordan man kan arbejde
med de enkelte vanebrud,
og det er nemt at lade sig rive

med og tage imod hendes invitation til at gå på opdagelse
i sine egne vaner.
At kreativitet tager tid vender Tangaard tilbage til igen
og igen, og hun slutter sin
fremragende bog med at
minde os om, at “skabende
processer fordrer en vis portion langsomhed og tålmodighed. Brug 10 år på at blive god
til noget. Så bliver du også sigt
kreativ inden for det. Det er i
essensen det, mine syv vanebrud handler om.”

Vores verden bliver
mere og mere digital. Det
danske samfund ligger helt i
top i forhold til den digitale
udvikling og implementering
af digitale løsninger og muligheder. Det oplever vi også i
vores hverdag i skolerne.
Sammen med mulighederne møder vi også udfordringerne. Nemlig hvordan vi
håndterer alle de uendelig
mange muligheder, der ligger
lige i hånden på os i form af
smartphonen, tastaturet på
PC-en eller fjernbetjeningen.
Shitstorme, hævnporno, fake
news osv. er blevet nye velkendte ord i vores sprog. De
dækker over mulighedernes
uendelige konsekvenser.
Digitale normer (eller mangel på samme), der ”skubber
til grænser, holdninger og adfærd, er en af vor tids største
udfordringer”, skriver de to

forfattere i deres lille overskuelige bog om digital dannelse.
Bogens format skriver sig ind
i en ny række af lommebøger:
Et format der passer ned i
lommen, en overskuelighed,
der gør, at man kan læse den i
toget, bussen eller i sengen.
Og med en høj informationstæthed. Samtidig er denne
lille bog en guldgrube af den
nyeste viden og informationer, og den er skrevet i et let
læseligt sprog.
Forfatternes påstand er, at
vi alle er forsøgskaniner i verdens største teknologiske eksperiment, og at vi alle falder
for mulighederne og overser
farerne, når vi trykker ”I agree”. Vi forærer Facebook og
de øvrige teknologigiganter
voldsomme rettigheder og informationer om vores liv, som
vi aldrig kunne drømme om
at give staten adgang til!

De to eksperter driver centeret ”D.U.D.E.” på Kbh. Universitet, som i løbet af dette
skoleår vil komme med hjælp
til skolerne. Bogen giver anvisningen på, hvor løsningen
skal findes. Bogens styrke er,
at man aldrig møder fordømmelse og foragt i bogen. Udviklingen er kommet, vi har
været en del af den. Noget er
løbet løbsk. Der er kun os selv
til at rette op på det. Og vi har
muligheden for det.
Bogen kan stærkt anbefales
til både ledelse og personale
som grundviden og baggrund
for de samtaler, vi som skole
skal have med elever og forældre. Og så er prisen jo ingen undskyldning for ikke at
købe den.

Kirsten Koudahl
Skoleleder
Vibeholmskolen
Ishøj Kommune

Claus Hjortdal
Formand
Skolelederforeningen

LAG PÅ LAG
Reformer og forandring
Nye vilkår for ledelse
og organisering
Carsten Greve og Anne
Reff Pedersen
Gyldendal Public
168 sider, 250 kr.

Reformer er hverdag
for alle ledere i dagens Danmark. I bogen giver Carsten
Greve og Anne Reff Pedersen
via hovedbegreberne reformer, organisationsforandringer og offentlig værdiskabelse
både en forståelsesramme for
udviklingen og en ballast til
at udfylde lederrollen i den
offentlige sektor.
Bogen er skrevet i et præcist og let læst sprog og er
bygget op i seks kapitler. Den

indleder med et kapitel om
udviklingen af den offentlige
sektor i Danmark, der med
henvisning til bl.a. kommunalreformen og beslutningen
om en offentlig digitaliseringsstrategi er kendetegnet ved
forandringer inden for særligt
tre områder: 1) Organiseringen er anderledes 2) opgaveporteføljen er vokset 3) styringen har fået tilført lag på
lag. En interessant pointe er,
at den offentlige sektor er underlagt flere konkurrerende
styringsmekanismer: NPM,
Digital Era Governance, New
Public Governance og NeoWeberian State.
Folkeskolereformen gennemgås eksemplarisk med
henblik på at identificere
betingelser for, at ideen til
en reform opstår, at reformen
besluttes, og at reformen implementeres. Forfatterne argumenterer for, hvorfor de
tror, at folkeskolereformen
på et tidspunkt vil være gennemført med succes trods
stor modstand fra bl.a. Danmarks Lærerforening. Mon
forfatterne havde forestillet

Folkeskolen
Det naturlige
førstevalg
Folkeskolen
Den vigtigste
samfundsdannende
institution

sig, at en undervisningsminister aktivt ville modvirke reformen?
Forskellige teorier om reformers chance for at blive implementeret bliver diskuteret.
Der er både teorier, der beskriver en episodisk udvikling,
dvs. fra punkt til punkt, og
teorier, der ser reformer som
kontinuerlige processer. Forfatternes konklusion er, at de
episodiske teorier står stærkest i planlægningen af en reform, mens de kontinuerlige
teorier er stærkest i beskrivelse af hele reformprocessen.
Forfatterne gennemgår teorier om, hvorfor der oftest er
både modstand mod og begejstring for reformer. Forfatterne
beskriver to typer af forklaringer om modstanden. Den ene
tager udgangspunkt i, at modstand skabes af mennesket
individuelt og i sociale grupper, mens den anden tager
udgangspunkt i, at modstand
skabes, når reformlederne ikke
tager udgangspunkt i den aktuelle organisations virkelighed.
Begejstring for forandring ser
man, når forandringerne sker

gennem brugerdrevet innovation.
Offentlig værdiskabelse
bliver grundigt omtalt, idet
den offentlige leders rolle er
at sikre værdiskabelse ved at
udfolde sig i rummet mellem
legitimitet, operationel kapacitet og skabelsen af offentlig
værdi på kort og langt sigt.
I et opsamlende kapitel
konkluderer forfatterne, at
”… eftersom forandring er et
grundvilkår, er det relevant
at tænke over, hvordan man
som leder kan skabe stabilitet
og ro med plads til refleksivitet, bevare det offentlige kodeks om lighed, frihed, pligt
og etik og reflektere over,
hvordan man kan bevare de
grundlæggende demokratiske
offentlige institutioners legale
status, legitimitet og uafhængighed …”. Bedre kan det
næppe siges!
Niels Petersen
Skoleinspektør
Sølystskolen og Kaløvigskolen
Aarhus Kommune

Folkeskolen
Det lokale
samlingspunkt
SKOLELEDERFORENINGEN
i samarbejde med skolens øvrige parter
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PÅ TRODS
Omar – og de andre
Vrede unge mænd
og modborgerskab
Aydin Soei
Gads Forlag
360 sider, 360 kr.

UNDERVISNING OG LÆRING
ROBERT J. MARZANO, TAMMY HEFLEBOWER, JAN K. HOEGH, PHIL WARRICK OG GAVIN GRIFT
MED LAUREL HECKER OG JANELLE WILLS

Næste skridt i professionelle
læringsfællesskaber
Kollaborative teams der transformerer skolens praksis

REDSKABER
FOR
FÆLLESSKABET
Næste skridt i professionelle læringsfællesskaber
Kollaborative teams, der transformerer skolens praksis
Robert J. Marzano, Heﬂebower,
Hoegh, Warrick & Grift
Dafolo Forlag
213 sider, 375 kr.
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Det er en barsk og
ærlig bog. Aydin Soei har
lavet et helt utroligt stykke
researcharbejde forud for
bogens tilblivelse. Gennem
samtaler med utrolig mange
af de centrale personer, som
siden 1999 har levet med og
under skiftende regeringers
fokus på de områder, der i
dag går under den fejlagtige
beskrivelse Ghettoområder,
beskriver han 2 x Omar.
De to Omar’er kommer
begge fra Tingbjerg. De får
vidt forskellige livsforløb. Den
ene Omar ender sit liv, da han
bliver skudt ned af politiet efter han havde dræbt to personer hhv. ved Krudttønden og

den jødiske synagoge. Den anden går det næsten selvsagt
bedre – men stadig på trods.
Soei beskriver udviklingen
og den begyndende radikalisering af de unge indvandrerdrenge. Men også de frustrationer og mangel på anerkendelse, som de oplever. Der
beskrives deres følelse af, at
de betaler ”gebyr” for adressen, navnet, religionen og hudfarven. De oplever frustrationen over at målopfylde med
nogle års forsinkelse, for blot at
opdage, at politikerne har vedtaget nye mål. Man har nedbragt kriminaliteten, flere får
en ungdomsuddannelse, der er
mindre vold – og alligevel mø-

der de antipati. Modborgerskabet får sin rod i den udvikling.
Det er en stærkt læsværdig
bog. Den er et vigtigt vidnesbyrd om den negative side af
de politiske tiltag på indvandrerområdet. Den er med til at
nuancere viden om og indsigt
i de konflikter, der udspiller
sig. Samtidig er det et skarpt
angreb på demokratiet og
manglende lighed for loven.
Det er en af de bøger, der har
berørt mig meget.

Det ”Næste skridt i
professionelle læringsfællesskaber” er ganske rigtigt, som
bogens titel angiver, en didaktisk indgangsvinkel til arbejdet med teams. Der sigtes
dermed ikke kun på ledelse,
men også på medarbejderne
i de respektive teams. Det er
en ganske udmærket fagbog,
som giver mulighed for at
stille sig selv nogle spørgsmål
om, hvordan det egentlig går
med teamsamarbejdet i egen
praksis, og om der er noget,
som kan justeres?
Professionelle læringsfællesskaber - eller PLF - er gennem de sidste to årtier blevet
brugt som begreb inden for
uddannelsessektoren, men
definitionerne af begrebet er
mange, og det kan gøre det
svært for dem, som skal arbejde med det i dagligdagen,
at gennemskue forståelsen.

Det kan betyde, at det professionelle læringsfællesskab (i
en dansk kontekst bruger vi
ofte teams til at løfte denne
opgave) i praksis har svært
ved at se formålet og den
merværdi, som skal komme
ud af arbejdet.
Svaret på denne udfordring
kan imidlertid findes i undertitlen på bogen; kollaborative
teams, der transformerer skolens praksis. Kollaborative
teams har til formål at inddrage aktørerne og ansvarliggøre dem overfor hinanden.
Der er således en gensidig afhængighed, som har betydning for skolens praksis, og
med det formål at skabe merværdi for elevernes læring.
Bogen tager dette formål alvorligt og giver en meget grundig indgangsvinkel til problemstillingerne, som kan opstå
i implementeringen af PLF.

Samtidig giver den teoretisk
viden og praktiske løsningsforslag til det videre arbejde.
Bogen har desuden et appendiks med en række svar
på arbejdsspørgsmål, som rejses i alle kapitlerne, og ligeledes et appendiks med redskaber til kollaborative teams.
Sidstnævnte er et imponerende biddrag til arbejdet
med læringsfællesskaber,
da det netop giver ledere og
medarbejdere muligheden for
at komme videre med de konkrete forandringer i praksis.
Kapitlerne er opdelt i områder, som anses for vigtige i udviklingen af teams i PLF. Der er
en fin balance mellem de udfordringer, som teamsamarbejdet har mødt i praksis, og hvorledes dette kan bearbejdes af
teamet og ledelsesmæssigt. Det
er informativt og refleksivt at
læse, for hvem arbejder ikke i

Claus Hjortdal
Formand
Skolelederforeningen

teams i dag? Hvorfor gør vi det
egentlig, og hvordan løser vi
de ”flossede kanter”, der kan
være i teamet? Det er spørgsmål, som bogen har givet mig
mulighed for at reflektere over,
og ligeledes finde nogle gode
og praktiske redskaber til at
gøre brug af i arbejdslivet.
Bogen er i min optik et godt
redskab til at tage hul på dialogen om udformningen af
teamsamarbejdet og arbejdet
med læring i organisationen.

Karsten Mellon (red.)

DEN MODIGE LEDER
Stephen Brookﬁeld, Claus Elmholdt, Kasper Elmholdt, Steen Nepper Larsen,
Leon Lerborg, Christian Tang Lystbæk, Klaus Majgaard, Dorthe Pedersen,
Poul Poder, Viviane Robinson, Lars Robl, Lene Tanggaard, Steen Visholm,
Søren Voxted og Douglas Walton

LEDELSE FOR LÆRING

AT TURDE
Den modige leder
Antologi
Red. Karsten Mellon
Dafolo Forlag
222 sider, 375 kr..

Det er en rigtig god
og spændende bog, som modigt tager fat i ’begrebet mod’
i forbindelse med ledelse:
Hvad vil det sige at være en
modig leder? Hvem kan siges
at handle modigt i forvaltningen af sine ledelsesopgaver?
Hvem har mod i organisationen, og handler det om evnen
til turde sige fra eller måske til?
Mod er jo en af de fire
grunddyder, hvor mådehold,
dømmekraft og retskaffenhed
er de tre andre. I bogen bely-

Det er her, jeg finder bogens
kvalitet; at jeg kan tage delelementer og anvende i praksis
og gå i dialog med medarbejderne i de respektive teams.
Der, hvor bogen tager overhånd, er når den ”vare”, som
bogen leverer, stoppes i mig i
perioder af læsningen, som
var jeg en and med foie gras
som eneste livsformål. Det bliver for systematisk og rigidt,
når vi skal gennem kompetenceskala, 4,0-målsætningerne,

lag 3-interventioner og så videre, for at nå ind til det næste skridt i det professionelle
læringsfællesskab.
Der vil naturligvis være organisationskulturer, som har
en ramme, de kan adaptere
én til én; og så kan der være
dem, der som undertegnede
blot tager dele af bogen og
implementerer i det pædagogiske læringsrum. Uanset om
man vælger det ene eller det
andet, er det berigende læs-

ning for alle os, som trænger
til at få frisket op på teams og
læringsfællesskaber, og bogen
kan endvidere give nye tanker
og ideer til det etablerede arbejde med dette i praksis.

ses emnet ’mod i ledelse’
på forskellig måde. Noget er
stramt forskningsmæssigt
baseret og andet har form
af mere brede tilgange til formålet med antologien: at give
ledere nye perspektiver på,
hvad mod er og særligt mod
i forhold til ledelse.
Antologien søger at svare
på, hvad det vil sige at være
en modig leder, og hvordan
modig ledelse kan udøves.
Af emner der berøres, kan
bl.a. nævnes: Mod til at tage
ansvar, mod til at fejle og lære
af sine fejl, kollektiv forståelse
af mod, emotionel intelligens,
mod til ikke-ledelse og heltemodig værdiskabelse.
Forfatterne er Stephen
Brookfield, Claus Elmholdt,
Kasper Elmholdt, Steen Nepper Larsen, Leon Lerborg,
Christian Tang Lystbæk, Klaus
Majgaard, Karsten Mellon
(red.), Dorthe Pedersen, Poul
Poder, Viviane Robinson, Lars
Robl, Lene Tanggaard, Steen
Visholm, Søren Voxted og
Douglas Walton. Det kan man
kalde en flot buket!

De har alle meget på hjerte,
og kapitlerne kan læses enkeltvis eller samlet. Det sidste
anbefales klart. Alt er særdeles velskrevet og forsynet med
en rig litteraturliste.
Redaktøren har gjort et meget kompetent stykke redaktionsarbejde. Der ses absolut
en god linje i opdragene som
forfatterne har fået. Og det
lykkes til fulde at sætte kapitlerne sammen, så de synes
som perler på en snor – udenlandske såvel som danske!
Og så får vi i tilgift et flot
forord af professor Dorthe
Staunæs – om vovestykker!
Hvorfor mod i ledelse?
Innovationsminister Sophie
Løhde har givet et svar i Regeringens oplæg til Ledelseskommisionens arbejde: ”Vi
har brug for ledere, der skaber rum for fagligheden, sætter fokus på kerneopgaven og
skaber sammenhæng i kerneopgaven”.
Det kræver både dygtighed
og mod! Citatet er hentet fra
bogen ligesom dette af Mark
Zuckerberg: ”The biggest risk

is not taking any risk. In a
world that is changing really
quickly, the only strategy
that is guaranteed to fail is
not taking risks.”
I en tid, hvor der tales om
mere ledelse og mindre styring, må man også tale om
mod til ledelse. Der er transformationen til kvalitet i velfærdsledelse gemt. Og med
denne inspirerende bog er
vi hjulpet et godt stykke ad
denne nødvendige vej. Bogen får de bedste anbefalinger, og den bør være et must
i ethvert ”lederbibibliotek”.

Michael Flarup
Skoleleder
Brattingsborgskolen SDI
Viborg Kommune

Knud Nordentoft
Senior Advisor
Cphfacilitation
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Didaktiske ambitioner
Alle elever skal med

Hvad vi ved om udsatte unge
Historik, omfang og årsager

Slå til!
Den effektive rådgivers DNA

Per Fibæk Laursen
Hans Reitzels Forlag

Signe Hald, Bent Jensen,
Bodil Wullum Nielsen,
Jan Rose Skaksen
Gyldendal

Anne Katrine Lund, Helle Petersen
Gyldendal

Pædagogisk engagement
og relationel musikalitet
Kunsten at skabe trivsel og
vitale læringsfællesskaber

Didaktik i udvikling

Anne Linder, Jørgen Lyhne
Dafolo

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

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

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

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

Spørgsmål og interaktion i
klasserummet

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

Torben Spanger Christensen,
Nikolaj Elf m.ﬂ.
Klim

Styrken ved professionel læring
Helen S. Timperley
Dafolo

Rasmus Bie-Olsen og
Anders Hvid
People’s Press

Mål med mening
Mellem dannelse og målstyring

En god (nok) leder
Professionalisering af skoleledelse

Pasi Sahlberg
Hogrefe

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

Katrin Hjort (red.), Jakob Ditlev
Bøje, Peter Henrik Raae m.ﬂ.
Werkstatt

Læringsrejsen
Målorienteret undervisning
i indskolingen

Relationsbaseret vejledning
Om processer, der har relationel
værdi for andre

Godt i gang med co-teaching
Sammen om alle elever

Alice Olsen
Dafolo

Anne Linder
Dafolo

Beslutninger i teori og praksis

Co-teaching
Samarbejde om undervisning

Den ﬁnske skole
Hvad kan vi lære af Finlands
undervisningsformer

Søren Voxted (red.)
Hans Reitzels Forlag

Andy Højholdt
Hans Reitzels Forlag

Ledelse i politisk styrede
organisationer

Diversitet i uddannelsen
Hvordan man effektivt
når ud til eleverne

Elevens læring og dannelse
Peter Aagaard, Annika Agger (red.) Fem læringspsykologiske
Hans Reitzels Forlag
forståelser af motivation,
identitet, læring og dannelse
New public management i
Søren Pjengaard
Dafolo
Danmark
Baggrund, erfaringer og fremtid
Jens Linder (red.), Søren Voxted,
Læringsglemsel

David Mitchell
Dafolo

Morten Østergaard m.ﬂ.
Dafolo

Emilia Andersson-Bakken
Dafolo

Grib fremtiden
Teknologi, kommuner og
bedre velfærd

Peter Andersen, Anne Brøndum
Andersen m.ﬂ.
Dafolo

Relationskompetence
Louise Klinge
Aarhus Universitetsforlag

Anvendelse af forskningsbaseret viden i skolen
Terje Ogden
Dafolo

Lene Tanggaard
Klim

SKOLELEDER-JOB.DK
68 plenum – jan 2019

࢟mş"r-u-mhņ"ķpf0uoѴ-7vƖŊƐƐķƐƑƏƏp0;m_-mķuĺmuĺƐƒƔƒѶƔƒƏĺ ou0;_oѴ7=ou|uh=;fѴĺ

Værsgo. Vi giver tæt på

100 mio. kr.
ঞѴ0-];bu;m|;uঞѴhm7;uķ7;u;u
l;7;f;u;-=࢟mş"r-u

"࢟7-m=࢟u7Ɣѷbu;m|;r࢟7bmѴpmhom|o
Ŏ ;ul;7Ѵ;l-="hoѴ;Ѵ;7;u=ou;mbm];mo]_-u-=vѴ;|7bm
uddannelse.
Ŏ  v-lѴ;u_;Ѵ;7bmrub-|phomolb_ov࢟mş"r-u
Ő"rub-|®pm;u;m7;Ѵ-=;mv-lѴ;|r-hh;-=ruo7h|;u
o]v;ub1;vķvol7bmphomolbhu;7b|u7;u;v7=u-őĺ
Ŏ  0;_p;ubhh;Y;7bm;u;-Ѵhu;7b|Ѵ࢟mĺ;m;|ĺ/m7ubm];u
o]m;u;-Ѵhu;7b|Ѵ࢟mķvh-Ѵ]࢟];mm;l࢟mş"r-uo]$o|-Ѵhu;7b|ĺ
Ŏ  ;Ɣѷbu;m|;;ur࢟7;=puv|;ƔƏĺƏƏƏhuĺr࢟Ѵpmhom|o;mĺ
Ŏ  ;u;uƏѷr࢟u;v|;mĺ
Ŏ !;m|;v-|v;um;;u-ub-0Ѵ;o]]/Ѵ7;uruĺƐĺmo;l0;uƑƏƐѶĺ
Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar

/vl;u;r࢟ĺѴv0ĺ7hņvhoѴ;Ѵ;7;um;

-u;=ou7b
du er medlem
af

$/|r࢟ƐƏƏlboĺhuom;uĴ ;|=࢟uou;v
hm7;uঞѴ0-];bf-m-uĺ ou7b7;;u
l;7Ѵ;l-=;m=-]Ѵb]ou]-mbv-ঞomķ7;u
;f;uovĺ
"oll;7Ѵ;l-="hoѴ;Ѵ;7;u=ou;mbm];m
h-m7=࢟r;uvomѴb];=ou7;Ѵ;o];hv|u-
]o7;bѴh࢟u_ovovĺ ou;hv;lr;ѴƔѷ
bu;m|;r࢟Ѵpmhom|o;mĺ(bvm;vm;lѴb]
o]v࢟ķ7;uvh-Ѵ/u;hom|-m|;=ou7;Ѵ;
;7=/ѴѴ;vvh-0;uĺ

Ѵbhm7;b
࢟mş"r-u-mh
Ring 3378 1992, book
på Ѵv0ĺ7hņvhoѴ;Ѵ;7;um;
;ѴѴ;uvhubঞѴ
vhoѴ;Ѵ;7;um;ŠѴv0ĺ7h

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.:
ěũ"(-#ũ1 #)"25(+*M1ũ2.,ũ+#"#1
ěũ"(-#ũ+²-ıũ.%ũ-2C33#+2#25(+*M1
ěũ"(-#ũ3)#-23+(%#ũ$.1'.+"Ĕũ'#14-"#1ũ/#-2(.-25(+*M1
ěũ1 #)"23("2$3+#-ũ$.1ũ+#"#1#ũĲũ#++#1ũ+C1#1-#2ğ
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HURTIG
KONTAKT
Brug ved alle
henvendelser venligst:
ěũ.5#"3#+#$.-#-Ėũ
7025 1008 eller
ěũ.5#",(+Ėũ
skolelederne@
skolelederne.org

Brug ”Min side” på www.skolelederforeningen.org
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

Lene Burchardt Jensen
Peter Nellemann
Torben Møller Nielsen
Lars Aaberg

Jannick S. Mortensen
Konsulent
jamo@skolelederne.org
Søren Teglskov
Konsulent
sote@skolelederne.org

DAGLIG LEDELSE

MEDLEMSRÅDGIVNING
OG FORHANDLING

Sekretariatschef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org

Peter Cort
Forhandlingschef
cort@skolelederne.org

ADMINISTRATION OG DRIFT

Carsten Ancker
Konsulent
cava@skolelederne.org

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
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OG PÅ
TWITTER >
#SKOLELEDERORG

Louise Z. Graugaard
Konsulent
loza@skolelederne.org
Helle Rasmussen
Konsulent
hras@skolelederne.org
Henrik Sloth
Konsulent
hs@skolelederne.org
Nils Vilsbøl
Konsulent
nv@skolelederne.org

KOM
OM MED PÅ DE
SOCIALE
MEDIER!
CIALE MEDI

OG KOM I ØVRIGT
IND I KAMPEN …

MUSIKHUSET OG
AARHUS CONGRESS CENTER

GRATIS

BILLET PÅ

SKOLEMESSE

Aarhus 10.-11. april 2019

N.DK

INSPIRATION & VIDEN
til undervisningen i morgen
At sende lærere og skolepædagoger til
Skolemessen i Aarhus er en oplagt og gratis
mulighed for opdatering og inspiration til
jeres pædagogiske personale. På de to messedage kan lærere, pædagoger, ledere og andre
skoleinteressenter opleve 140 udstillere
præsentere de nyeste digitale og analoge
læremidler inden for alle fag, og mellem de
gode messetilbud har I mulighed for at gå i
faglig dialog med producenter og redaktører.

Nu med studieture
Er I nysgerrige på, hvordan Søndervangskolen
med 97 % flersprogede elever klarer sig så godt,
eller vil I se den nye prisvindende Frederiksbjerg
Skole med fokus på lys, rum og motorik, kan I
starte messedagen med en studietur til en af
skolerne.
Og bortset fra mad og parkering er alt gratis!
Registrering og program på skolemessen.dk

En del af udstillingsområdet reserveres til
skolers og kommuners innovative projekter,
og på begge dage udbydes fag-faglige kurser
og foredrag om læremidler, metoder og
pædagogisk relevante emner.

Udstilling - studieture - foredrag - kurser - paneldebatter - best practise
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brancheforeninger BFU og Danske Forlag.
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Har I skrevet Skolemessen i kalenderen?!

BERLIN

PARIS

ANNONCE

Masser af tid til hyggeligt samvær
KRAKOW
AlfA Travel på Sicilien i 2013

AlfA Travel i PRAG
Paris i 201

POPULÆRE REJSEMÅL FOR FOLKESKOLER
Få inspiration til jeres skolerejse i 2019 på vores
hjemmeside www.alfatravel.dk. Vi tilbyder rejser til
de ﬂeste europæiske rejsemål - fx:

Berlin - bus - 3 dage fra kr. 698,Prag - AlfA-ekspresbus - 6 dage fra kr. 1.598,Krakow - bus - 6 dage fra kr. 1.738,Paris - ﬂy - 5 dage fra kr. 1.898,Kontakt os og få et gratis rejsetilbud til DIN gruppe!

Skolerejser med store oplevelser til små penge

Fast og erfaren kontaktperson fra start til slut

24/7 adgang til jeres rejsedokumenter

Tryghed uden uventede overraskelser

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

