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Kære lokalbestyrelse!

Der er en stor interesse om folkeskolen, om vores 

børn og unges fremtid, om alt det vi gør – og om vi 

gør det godt nok! 

Det må vi forholde vi os til som skoleledere! De 

mange forandringer og nyskabelser berører os også 

som skolelederforening…

Vi vil sikre gode arbejds- og ledelsesvilkår! Vi skal 

sikre folkeskolens økonomi. Vi vil gerne have en 

stærk og synlig skolelederforening.

Aktuelt arbejder foreningen med 4 udvalgte 

politiske hovedmål, og for at få størst effekt skal vi 

arbejde i samme retning centralt og lokalt!

Vi håber, at I som lokalformænd og lokalbestyrelser 

vil drøfte, hvad vi konkret kan og skal gøre. Pjecen 

er tænkt som inspiration til det …

SKOLELEDERFORENINGENS 
POLITISKE HOVEDMÅL

2019
Kig ind 

i pjecen og se de 

4 
hovedmål, 

vi arbejder sammen 
om at realisere
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Forord
På formandsmødet i januar var formændene for de lokale skole- 
lederforeninger og foreningens klubber for ledere på særlige områder 
samlet for at drøfte foreningens politiske indsatser. 

Aktuelt har vi i 2019 besluttet at arbejde for 4 politiske hovedmål:

• En stærk forening, der arbejder for vores fælles interesser…

• Der er behov for øget selvbestemmelse for alle folkeskoler…

• Finansieringen af folkeskolen skal matche ambitionerne…

• Folkeskolen skal være forældrenes naturlige førstevalg…

For at få størst effekt, skal det være en fælles indsats, der trækker i 
samme retning centralt og lokalt. Og formålet med denne pjece er 
primært at støtte lokalforeningernes kommunikation.

Foreningen arbejder på at sikre gode løn- og arbejdsvilkår for alle 
skoleledere i folkeskolen. 

Vi vil også være det stærke ledelsesfaglige fællesskab for medlemmer, 
lokalforeninger og ledergrupper.

Det er ikke mindst lokalt, at slaget står, når det gælder vores 
arbejdsvilkår, omstruktureringer og besparelser. Og det er derfor 
afgørende, at vi har stærke kommunale foreninger. 

Vi håber hermed at give inspiration til jeres arbejde med at varetage 
medlemmernes interesser. 

Claus Hjortdal 

Formand 
Skolelederforeningen

Dorte Andreas

Næstformand 
Skolelederforeningen
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3. Finansieringen af 
folkeskolen skal 
matche ambitionerne …

4. Folkeskolen skal være 
forældrenes naturlige 
førstevalg …

1. En stærk forening, 
der arbejder for vores  
fælles interesser …

2. Der er behov for øget 
selvbestemmelse 
for alle folkeskoler …

•   Økonomien skal være på plads i 
folkeskolen for at realisere reformen, 
det fagligt løft, trivslen mv. 

•  Stat, kommuner og medier må 
orienteres om de økonomiske 
forringelser, der sker i folkeskolen

•  Folkeskolen må prioriteres økonomisk 
for at kunne stå sig i konkurrencen 
med andre skoleformer

•  Vi ønsker flere forældre vælger 
folkeskolen gennem bl.a. projektet: 
’Folkeskolen. Vores. Hele livet’

•  Vi skal samarbejde med chefer, 
medarbejdere, forældre og elever om 
at nå dette fælles mål

•  Vi vil synliggøre alt det gode, der også 
foregår i folkeskolen, vi vil få formidlet 
de gode historie

•  Vi vil være fagforeningen, der sikrer 
gode løn- og arbejdsvilkår for alle 
foreningens medlemmer

•  Vi vil være det stærke ledelsesfaglige 
fællesskab for medlemmer, 
lokalforeninger og ledergrupper

•   VI ønsker, at alle – ikke mindst nye – 
ledere føler sig TÆT PÅ og hjulpet i en 
fælles lederforening

•  Vi ønsker at skifte topdown-styring, 
dokumentation, rapportering ud med 
mere frihed til ledelse

•   Vi ønsker en mere dialogbaseret 
udvikling af skolen, frem for en 
stigende mål- og kontrolfokuseret

•   Frem for at være kastebold mellem 
forskellige ideologier bør folkeskolen 
få mere selvbestemmelse
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Vi har været i værkstedet og udviklet:
Skolelederforeningens 4 politiske hovedmål for 2019.

Aktuelt koncentrerer hovedbestyrelsen sig om at følge en række udvalgte mål til dørs …

Hvad skal der til lokalt for at følge op på de 4 hovedmål?
Vi håber på, at I vil få sat de 4 politiske hovedmål på dagsordenen lokalt! 3. 

4. 

1. 
2. 

Finansieringen af 
folkeskolen skal 
matche ambitionerne …

Folkeskolen skal være 
forældrenes naturlige 
førstevalg …

En stærk forening, 
der arbejder for vores  
fælles interesser …

Der er behov for øget 
selvbestemmelse 
for alle folkeskoler …



– 5 –

 
Vi må arbejde 

centralt og lokalt på 
at få skabt samme vilkår 

og lovgivning for 
folkeskoler, friskoler  

og privatskoler.

Vi 
udtaler os 

sjældent gennem 
medierne. Drøftelser om 

vilkår og budget mm 
foregår primært med 

forvaltningschef.

Vi 
skal mere ud, 

bl.a. ud i børne-
haverne, stille sig os 

rådighed for forældrene, 
fortælle historien til første-
gangsforældrene. Sjovt nok 

giver det altid noget 
tilbage …

Konkrete input
På formandsmødet i januar var der fokus på, hvordan man som 
lokalbestyrelse i 2019 kan arbejde mere med at følge de 4 
politiske hovedmål til dørs. Centralt og ikke mindst lokalt. 

Det blev der arbejdet med i grupper, og her følger de input 
(redigeret), der kom på tavlen … den dag:

Finansieringen af 
folkeskolen skal 
matche ambitionerne …

➨

Relationsskabelse 
og løbende dialoger 

med politikere og 
forvaltning er afgørende  

for at lykkes.

 
Vær på 

forkant og tage 
kontakt til politikerne. 

Endelig kontakt til 
forvaltningen under de 

løbende budget-
forhandlinger.

Der 
er et mismatch 

mellem mål og midler. 
Vi kan lokalt gøre 

opmærksom på den skæve 
sammenhæng. En metafor er: 

jo færre penge jeg bruger i 
supermarkedet, jo færre 

varer får jeg med  
hjem …

 
Selv om det er 

et svært område at 
være i – det politiske  

– kan vi vende billedet ved 
at promovere de lokale 

folkeskoler. Sælg de  
gode historier.

Det 
gælder om at 

være i offensiven  
– fortælle de gode 

historier. Hvis overskuddet 
er der i en direkte dialog 
med potentielle kunder.



 
Møder med 

chef: Vi har møder 
med fagchefen med 

jævne mellemrum, hvor 
begge parter kan præge 

dagsordenen.Store 
forskelle: I 

nogle kommuner er 
der rigtig god dialog 

mellem foreningen og 
polikere. Andre steder 

eksisterer den ikke. Det  
må vi arbejde på sker 

alle steder.

 
Fortsat vigtigt 

at mellemledere er en 
vigtig del af fællesskabet. 
Eksempelvis ved at leder/
viceleder/ afdelingsleder  
på udformningen af dags-

ordenen til skoleleder-
møderne.

Konkrete input-

 
Der er 

forskellige erfaringer 
med dataarbejdet i de 

forskellige kommuner. Fra 
et meget kvantitativt blik  

til en mere dialog- 
baseret form.

Med 
få ledere i en 

skole gør det ledelse 
tæt på noget mere fjernt 

– så besparelser udfordrer 
målopfyldelsen indirekte. Vi 

må gøre opmærksom på 
ledelsesnormeringerne.

Vi 
tager på rund-

tur til medlemmerne 
med jævne mellemrum, 

så de føler sig hør og set. 
Alt andet lige oplever vi,  
at flere deltager i vores 

fælles møder efter-
følgende.

Kontakten til 
forvaltningen er meget 
relations-afhængig og 
afhænger også af hvor 

meget man som TR banker 
på døren.

 
Vi skal gøre 
politikerne 

opmærksomme på, 
hvilke konsekvenser  

en given beslutning får.

Møde 
med B&U-

udvalget: Vi inviterer 
os til møde med fag-

udvalget, så vi kan drøfte 
løst og fast.
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Det er vigtigt, 
at vi ved fælles 

interesser, allierer  
os med fx Lærer- 

foreningen. 
Det er svært 

at få nye ledere med 
til møder, men ved  

12-12 møder og  
eller internat 
stiller de op.

Lokal- 
foreningen er 

gået i alliance med 
lærerkredsen om at 

analysere på økonomi-
tildeling mellem folkeskole 

og privatskoler. Vi 
koordinerer hørings- 

svar mv.

 
Ved udtalelser 

og fx høringssvar er 
det vigtigt, at man som 

formandskab og bestyrelse 
er bevidst om at favne alle 

medlemmer.  
Lyttemøder: 

Skolechefen inviteres 
til et lokalt møde, hvor 

bl.a. de lokale 
arbejdsvilkår 

drøftes.

Det 
er vigtigt, at de 

lokale bestyrelser 
repræsenterer både 

øverste ledere og 
mellemledere.

Møder med 
forvaltning foregår 

enten månedsvis eller 
kvartalsvis. Møder med 

politiske udvalg foregår et 
par gange årligt på såvel 

via officielle og 
uofficielle plan.

 
Alle vil gerne 

foreningen, og det er 
muligt at bruge 

foreningens værdier  
og formål til at 

understøtte det fælles 
sammenhold. Vi 

kan blive bedre 
til at gå uden om den 

kommunale forvaltning.

Også 
vigtigt at skole-

lederne på særlige 
områder kan samarbejde 

med lokalforeningerne har 
mulighed for at få kontakt  

til medlemmerne rundt 
omkring i kommunerne

 
Via medlems-

arrangementer med 
relevante dagsordner kan  

vi styrke vores position hos 
vores medlemmer, således de 

føler sig inddraget, i forhold 
til drøftelser med chef 

eller direktør.
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At være på banen, være aktiv og proaktiv, ja en 
planlagt lokal kommunikationsindsats styrker 
jeres mulighed for at få indflydelse… 

Først og fremmest er der behov for at afklare, 
hvilke skoleledelsespolitiske mål, lokalforeningen 
vil forfølge. Det håber vi meget er dækket ind af 
de nævnte 4 politiske hovedmål … 

Analysér og være skarp i jeres systematik. 
Vellykket kommunikation og interessevaretagelse 
er afhængig af forarbejde – og timing.

Det må derfor tænkes godt igennem, hvilke 
sammenhænge der er mellem de budskaber, man 
gerne vil have frem – og argumenterne for dem.
Her er nogle eksempler:

Budskaber Fakta Beskrivelse Mål/Målgruppe Argumentation

Nye ledere føler sig velkomne

Mindre styring, mere ledelse

Kvalitet koster ... noget 

Flere skal vælge folkeskolen

Etc. 

Det kan være vigtigt med data/statistik/fakta for 
at underbygge argumentationen – få  tjek på fakta 
og opbyg en stærk sag. Målret budskaberne i 
forhold til de enkelte interessenter. 

Afklar kernebudskabet – der kan fx være disse 
yderpositioner – fra en mere nutidig, erfaret 
virkelighed til en mere fremadrettet/løsnings-
orienteret tilgang.

Erfarings/holdningsbaseret Professionelt/dokumenteret

Hvad er det, vi mener ... Hvad er det vi ved ...

Hvad er det, vi ønsker ... Hvad kan vi hjælpe med ...

Peg på problemerne ... Foreslå løsninger ...

Dyk ned i processen ... Fokuser på resultatet ...

Etc.

Budskaber og argumenter står stærkere ved, at de 
ikke baserer sig på, at det er for skoleledernes 
skyld, men for skolens og lokalsamfundets…

Lav en tids- og aktivitetsoversigt. Det er stort 
set som ledelsesarbejdet med skoleudvikling…

Lav en tids- og aktivitetsoversigt. Det er stort 
set som ledelsesarbejdet med skoleudvikling … 

Lav en handleplan – afklar også, hvad succes-
kriterierne er – fx ud fra et skema som dette:

Hvem Gør hvad Hvornår Over for hvem Hvilket mål Succeskriterie

Andreas Skriver ...

Ida Ringer ...

Amalie Arr. møde ...

Etc.

Mål, strategi og handling 

EKSEMPEL

EKSEMPEL

EKSEMPEL
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At være dialog og få indflydelse på lokalpolitiske 
beslutninger kræver gode kontakter og relationer 
til politikere, forvaltning og de lokale interessenter 
samt de lokale/regionale medier.

Hvem er interessenterne/målgrupperne – 
hvem kan være fortalere for vores budskaber, 

hvem er vedkommende stærk/svag, magtfuld og 
hvad går vedkommende selv efter? 

Lav en prioriteret oplistning af hvem, I vil have i 
tale om det konkrete spørgsmål. Hvem skal/kan 
påvirkes direkte/indirekte? Lav en SWOT-analyse: 
Styrke, svaghed, mulighed, trussel, barriere ...

Interessenter og medier

Tænk alliancepartnere ind – andre organisa-
tioner, forældreorganisationen især. Tænk 

tilsvarende over, hvilke medier og journalister, 
der kan kontaktes – og læg strategi for det.

Interessent Analyse Strategi

Borgmester

Skoleudvalg

Særlige politikere

Skolebestyrelse

Egne medlemmer

Familier/forældre

Lokalsamfundet

Etc. 

Medie Analyse Strategi

Lokal/regional TV

Radio

Aviser/blade

Sociale medier  

Etc. 

Opbygning af relationer er vigtigt. Vær i kontakt med de 
toneangivende politikere og beslutningstagere for at pege på de 
udfordringer, som folkeskolen og lederne af den står med.

Personlig kontakt giver muligheder for at kunne drøfte sager på 
et uformelt niveau, hvor man udveksler synspunkter og 
informationer. Værdien af relationer til lokale journalister og 
medier er tilsvarende højt. 

Husk at sikre baglandet. Det er stærkest, når lokalbestyrelsen i 
sager står sammen og har et klart mandat fra medlemmerne. 
Derfor kan indsatsen med fordel vendes på fx de lokale 
generalforsamlinger eller andre medlemsmøder. 

Husk 
I kan kontakte  

sekretariatet for bistand  
i sager om løn- og  
arbejdsvilkår samt 
synlighed/medier 

EKSEMPEL

EKSEMPEL
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SKOLELEDERFORENINGENS  
VEDTÆGTER 
FORMÅLSPARAGRAFFEN 
§ 2. Formål
Stk. 1
Skolelederforeningens formål er at varetage medlemmernes faglige, 
økonomiske og tjenstlige interesser.

Stk. 2
Foreningens formål søges bl.a. opnået ved:
•  Varetagelse af foreningens interesser på alle niveauer, herunder 

målrettet samarbejde med og kontakt til politiske beslutningstagere.
•  At arbejde for optimale løn-, pensions-, ansættelses- og arbejdsvilkår 

for medlemmerne bl.a. gennem varetagelse af aftaleretten for 
ledergruppen – både lokalt og centralt.

•  Rådgivning, vejledning og bistand til medlemmer i tjenstlige 
anliggender. Evt. behov for juridisk bistand vurderes i de konkrete 
tilfælde.

•  Afholdelse af møder, kurser og konferencer m.m.  
af pædagogisk, faglig og organisatorisk karakter.

•  Udsendelse af informationer, så medlemmerne  
altid er orienteret om foreningens synspunkter.

•  Servicering af de lokale afdelingsrepræsentanter  
bl.a. gennem tilsendelse af fornødne informationer.

•  Samarbejde med andre organisationer gennem  
LC-Lederforum samt andre interesseorganisationer 
i ind og udland.

•  Deltagelse i pædagogisk, fagligt og administrativt udviklingsarbejde 
på centralt plan.

Lad ALLE folkeskoler  
bestemme mere selv,  

så lederne sammen med 
medarbejdere og forældre 
kan sikre, at eleverne trives 

og bliver så dygtige  
som muligt

I TR-håndbogen  
findes yderligere 
vejledning om det 

organisatoriske arbejde 
og om løn- og 

ansættelsesvilkår mv. 
Se hjemmesiden. 


