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AlfA Travel på Sicilien i 2013 AlfA Travel i Paris i 2017

SKOLEREJSE I EFTERÅRET 2019
Skal I på skolerejse i efteråret 2019? Se et udvalg af 
vores MANGE gode tilbud herunder - og ring til os på 
80208870 hvis du vil høre mere om jeres muligheder.

Krakow fra kr. 2.198,-
(PRIS INKL. direkte fly fra Kbh., indchecket bagage, 4 
overnatninger samt morgenmad)

Budapest fra kr. 1.798,-
(PRIS INKL. direkte fly fra Kbh., 4 overnatninger samt 
morgenmad)

Berlin ALT INKLUSIV fra kr. 1.898,-
(PRIS INKL. busrejse, 4 overnatninger, morgenmad samt 
program: guidet cykeltur langs Muren, entré til Checkpoint 
Charlie samt guidet rundvisning i Hohenschönhausen og på 
Olympiastadion)

Skolerejser med store oplevelser til små penge

Fast 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

UDFORSK HISTORIEN I KRAKOW

Masser af tid til hyggeligt samvær

VALUTA FOR PENGENE I BUDAPEST

BERLIN INKLUSIV STUDIEFAGLIGT PROGRAM SKOLEREJSER MED ALFA TRAVEL - NEMT OG TRYGT!



EN BEDRE SKOLE
 Det er værd at bemærke, at Danmark, når vores børneinstitutio-

ner og folkeskole generelt sammenlignes med de europæiske lande, klarer 
sig ualmindeligt godt. For nylig viste en ny rapport fra EU-kommissionen,  
at Danmark inden for næsten alle nøgleindikatorer, EU har målt på uddan-
nelsesområdet blandt 28 EU-lande samt Norge, Schweitz m.fl., ligger blandt 
de absolut bedste.

Sidst har OECD peget på, at Danmark i forhold til 34 OECD-lande klarer  
sig ekstremt positivt, når det gælder social mobilitet. Vi er et af de lande, 
hvor børn af forældre med kort uddannelse har bedst mulighed for at få  
en videregående uddannelse, og hos os er det ikke kun ’de rige’, der kan 
sende deres børn i kvalitetsskoler. Så udgangspunktet er, at vi kan gøre en 
god skole … bedre. 

Op til folketingsvalget arbejder Skolelederforeningen derfor på at få sat en 
dagsorden om mere selvbestemmelse til alle skoler, så skolelederne samme 
med medarbejderne, forældrene og eleverne kan arbejde sammen om, at 
eleverne trives og bliver så dygtige, som de kan. Vi peger på de økonomiske 
problemer, der er, og på al det bureaukrati, der følger af manglende frihed 
til at udføre opgaven.

Vi prøver først og fremmest ved FV19 at få sat fokus på den overstyring,  
vi mener der sker. Og det gør vi helt konkret ved i disse måneder at invitere 
folketingspolitikere og ledende borgmestre på skolebesøg for at vise dem, 
hvad der rent faktisk foregår på folkeskolerne i dag og få en snak én-til-én, 
om hvad er skal til for at gøre det endnu bedre. Læs mere i bladet.

Interessen for vores børns fremtid er et fælles anliggende. Men i årevis har vi 
måttet lægge ryg til reformer, nye regler og indgreb. Selv om det som regel kon-
kluderes i undersøgelser og rapporter, at det rent faktisk går rigtigt godt, er der 
selvfølgelig også altid er noget, der kan gøres bedre – så fokuseres der alene på 

det sidste, og politikerne springer direkte ud i snuptagsløsninger.
I stedet kunne man vise den tillid, der skal til. Til at vi, der 

har opgaverne, faktisk gør vores bedste og er loyale over for at 
løse de justeringer, der peges på. Man kunne i stedet lægge de 
spørgsmål om forbedringspotentiale, der kan være, ud til sko-

lernes ansatte og ledelser. Og så derefter følge op.
Vi har brug for ordentlige arbejds- og ledelsesvilkår. Og 

det handler bl.a. om ikke hele tiden at tale skolen ned. Vi 
arbejder på, at folkeskolen og de institutioner, der er knyt-
tet hertil, fortsat bør være de kommende generationers 
førstevalg. Det indebærer bl.a. at man også har øje for de 
ting, der går rigtig godt i folkeskolen – hvad der er masser 
af eksempler på. 
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Se formandens
kommentar til
de selvstyrende 
folkeskoler ...

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen
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skolelederforeningen tager stærkt afstand fra, at en kommune  
har iværksat kontrolforanstaltninger i form af skjulte videooptagelser 

af en skoleleder på en lokal folkeskole.

Af Michael Diepeveen  •  Tegning Otto Dickmeiss

SKOLELEDER  
uDSaT FOR 
OPDIgTET  

IT-SIKKERhEDSLæK 

 DR TV-Avisen bragte i star
ten af februar et indslag fra en skole i Ny
borg, som har haft besøg af en medarbej
der fra en cybersecurityvirksomhed, der 
udgav sig for at være en kommunal IT
medarbejder, udsendt af kommunen og 
med et hjemmefabrikeret IDkort.

I forløbet ønskede ITkonsulenten at 
tale med skolelederen og påstod, at sko
len skulle have et sikkerhedsbrud og læk 
af personfølsomme data. Men det viser 
sig, at hele setuppet er ’en fælde’, som 
ikke alene skolelederen, men også en 
række medarbejdere søges lokket i. Og 
hvor den angiveligt udsendte ITkonsu

lent fra kommunen filmer hele forløbet 
med skjult kamera.

Baggrunden er, at Nyborg Kommune 
har villet kontrollere, at persondatafor
ordningen blev implementeret tilfreds
stillende. På den baggrund har kommu
nen entreret med et privat firma, hvilket 
udviklede sig til et bizart forløb, som ef
terlod skolelederen og flere medarbej
dere i mere eller mindre chok. Skole
lederforeningen mener, at brugen af 
sådanne metoder er at gå alt for langt.

Det private cybersecurityfirma tilbyder 
at teste organisationers sikkerhed med 
metoder som mails, telefonopkald eller 
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fysisk fremmøde med konstrueret ind
hold og cases med henblik at ’afsløre’ 
uregelmæssigheder. Det skal her nævnes, 
at skolen/skolelederen bestod testen. 

Brud på aftale om 
kontrolforanstaltninger
Skolelederforeningen har fra starten haft 
kendskab til sagen og har under hele for
løbet bistået skolelederen med råd og 
vejledning. Da DR TV-Avisen og senere 
en række andre nationale og lokale me
dier kontaktede foreningen, har formand 
Claus Hjortdal udtalt sig. Han kalder det 
en principiel sag om, hvordan man be
handler ledere og medarbejdere på det 
offentlige område:

”Det undrer mig i den grad, at en kom
munes direktion kan finde på at iværk
sætte en så grotesk kontrol på løgn og 
falsk ID. Det er en uanstændig behand
ling af skolelederen. Og det er helt ufor
ståeligt, at mistilliden er så stor hos kom
munens direktion, at de vurderer, at det 
er den rette indsats, frem for at bygge på 
et troværdigt og anerkendende menne
skesyn”, siger Claus Hjortdal.

Ud over, at anklagen om ’et læk’ er op
spind, og at forløbet bliver filmet med 
skjult kamera placeret i ITkonsulentens 
taske, og at kommunen har hyret et pri
vat selskab, der bruger så bizarre meto
der, at det har krænket skolens leder og 
ansatte, er der også et juridisk aspekt.

Sagen er bragt videre til behandling i 
LC og KL med påstand om, at er sket et 
brud på gældende ”Aftale om kontrolfor
anstaltninger”, idet der her så langt fra 
er et rimeligt forhold mellem formål og 
midler, og at der ikke synes at være givet 
det aftalte varsel i henhold til aftalen. 

Sagens videre forløb 
Den udsendte ITmedarbejder fik ’narret’ 
sig adgang til skolen computere, antivi
rusprogram, printere mv. Under armen 
holder han hele tiden en taske, som pe

ger i retning af de medarbejdere, han ta
ler med. At tasken gemmer på et skjult 
kamera, som optager alt, hvad der fore
går, bliver ikke oplyst, men tværtimod på 
et tidspunkt opdaget af skolelederen…

Nyborg kommune har beklaget aftalen 
med cyberfirmaet og har taget afstand 
fra brugen af skjult kamera, men har i 
skrivende stund ikke villet indrømme 
yderligere. Også selv om den pågældende 
ITmand bar et ITkort påtrykt Nyborg 
Kommunes byvåben, der identificerer 
ham som værende ansat i kommunens 
afdeling for skoleIT. Det henviser kom
munen til, at han selv må have skaffet…

Interne mails mellem sikkerhedsfir
maet og Nyborg Kommune viser, at sik
kerhedsfirmaet har planlagt aktionen i 
samarbejde med to af kommunens che
fer, og at det er kommunen, der foreslår, 
at der bruges skjult kamera. Udvægelsen 
af skolen synes tilfældig – der har i hvert 
tilfælde ikke forudgående været proble
mer her med ITsikkerheden.

KL har i et tweet offentligt taget af
stand fra metoden: ’@kommunerne fin
der absolut ikke de beskrevne metoder 
OK. Og heldigvis ser det ud til, at de rea
gerer på det i Nyborg Kommune #dkpol’. 
Som man kan læse, håber KL også, at 
kommunen tager skridt lokalt til at få op
klaret og bilagt sagen. Kommunen har 
foreløbigt reageret ved at tildele kommu
nens ITchef en såkaldt diskretionær ad
varsel. 

KL og lønmodtagerorganisationerne 
har som nævnt indgået en aftale, som be
skriver, hvilke metoder kommunerne bl.a. 
må bruge for uanmeldt at undersøge de 
ansattes håndtering af itsikkerhed, og 
som Skolelederforeningen på sit medlems 
vegne mener er brudt. Sagen behandles i 
KL/LC her i begyndelsen af marts måned, 
og hvis ikke der nås en løsning, kan sidste 
instans være Arbejdsretten. 

Michael Diepeveen er redaktør
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MMA Møbler er en danskejet producent med mere end 30 års brancheerfaring.
Vi er specialiseret i inventar og møbler til undervisnings- og børnemiljøer.
 
Du har behovet. Sammen skaber vi løsningen!

*)  stina system inventar er et varemærke
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BEgEj STRINg
KuNSTEN aT LæggE PuSLESPIL MED
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da den danske Filmskole sagde nej, gav hun ikke op, men fortsatte 
ufortrødent. i dag er hun magister i filmvidenskab og medejer og direktør 
i to danske virksomheder, der producerer film og tv. Ungdommens 
begejstring og ’learning by doing’ førte hende på vej. og det er også  
ud fra den filosofi hun leder sine mange unge medarbejdere.

Af Martin Leer Scharnberg  •  Foto Jacob Nielsen

BEgEj STRINg
KuNSTEN aT LæggE PuSLESPIL MED
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 I 2004 havde Meta Louise 
Foldager Sørensen premiere på sin første 
spillefilm som producer. Det var den po
litiske thriller Kongekabale. Den solgte 
550.000 biografbilletter og blev kåret  
til årets film ved både Bodil og Robert
uddelingen. Hun var 30 år og i høj fart  
på vej frem i dansk film. En vej hun ud 
over sit talent for producerarbejdet 
havde banet for sig selv med stædighed. 

Som 17årig søgte hun ind på Den Dan
ske Filmskole. Men hun måtte desværre 
sande, at omgivelserne ikke opererede i 
helt samme høje tempo som hende selv. 
Hun fik afslag pga. hendes unge alder, da 
gennemsnitalderen for at blive optaget 
var 23 år.

”For mig var 23 år oldgammel og halvt i 
graven. Det havde jeg ikke tid til at vente 
på” siger Meta Louise Foldager Sørensen.

I stedet for at give op eller geare ned, 
fortsatte hun forlæns. Hun ville ikke  
lade nej’et bestemme. Hun læste bogen 
’Hello, He Lied’ af den amerikanske pro
ducer Lynda Obst. I bogen var der en  
liste over, hvad en filmproducer laver:  
taler med forfattere, køber rettigheder, 
skaffer penge, osv. Og der stod også, at 
filmproducer ikke var en beskyttet titel, 
og at man egentlig bare kunne kalde sig 
det og opføre sig som en. Så det gjorde 
hun. Hun fik produceret et visitkort med 
navn og titlen ’filmproducer’. Og med  
det i hånden gik hun som 19årig ud i 
branchen og begyndte at banke på døre 
og opsøge muligheder. 

I dag er hun er direktør, medstifter og 
medejer af de to danske film og tvpro
duktionsselskaber Meta Film og Sam Pro
ductions. På den måde blev kombinatio
nen af begejstring og stædighed hendes 
vejvisere. Ikke til at slå ud af kurs eller 
tage modet fra. Men selvom hun i dag ser 
stædigheden som sin ven, der har været 
med til at skubbe hende fremad, har den 
til tider også været en hård følgesvend. 
For undervejs i karrieren har hendes stål
satte stræben efter at få sine ambitioner 
realiseret også bragt modstand med sig. 

På et tidspunkt opdagede hun et møn
ster, der gentog sig hos flere af de produk
tionsselskaber, hun var ansat hos. Hun 
brugte det første halvandet år på at være for
elsket i sin arbejdsplads. Så kom der halvan
det, hvor hun begyndte at se steder, hvor, hun 
synes, der burde ske forbedringer. Og så 

brugte hun det sidste halvandet år på at kriti
sere ledelsen og sige, at de skulle gøre det, så
dan som hun forslog.

”Jeg fandt ud af, at jeg nok egentlig ikke 
var særlig god til at være ansat. Til sidst var 
min konklusion, at jeg i stedet for at pege 
fingre og brokke mig måtte prøve rent fak
tisk at gøre det selv. Så jeg sagde mit job op 
for at starte mit eget produktionsselskab. På 
den måde har min antiautoritetstro været 
med til at bringe mig gode steder hen. Den 
har givet mig nogle knubs undervejs, men 
jeg ser det grundlæggende som et Pippi 
Langstrømpegen, der har hjulpet mig.”

Det muliges kunst
Overgangen fra selv at være den ud
øvende til at skulle lede de udøvende kræ
vede tilvænning. Men Meta Louise Fol
dager Sørensen opdagede hurtigt et 
slægtskab mellem producerrollen og le
derrollen. Som producer betragtede hun 
sit arbejde som en puslespilslægger. Hun 
løste puslespil, og det var hendes opgave 
at samle brikkerne til et større, sammen
hængende billede. Og sådan er det stadig. 

Som leder i dag skal hun sammensætte in
struktører, manuskriptforfattere, skuespillere, 
finansieringskilder, osv. på den rigtige måde, 
så puslespillet går op og filmene bliver både 
realiserbare og vellykkede. Og Meta Louise 
Foldager Sørensen elsker energien som leder i 
det muliges kunst. I at lægge puslespillene, 
sammensætte ressourcerne rigtig og få to plus 
to til at give fem. Eller måske endda 11 eller 18. 

”Jeg mener, fingerspitzgefühl er noget af 
det vigtigste som leder. At forstå hvordan 
mennesker fungerer. Både som individer, 
men også i samspil. Hvis jeg har en instruk
tør, der har vildt meget energi, skal jeg over
veje, om jeg skal sætte instruktøren sammen 
med en producer, der har samme energi eller 
en mere afdæmpet, rolig energi, der trækker 
i en anden retning og komplementerer i ste
det for at forstærke.”

Hendes to produktionsselskaber er vokset 
fra hendes eget køkkenbord til nu, hvor de 
fylder 1.300 kontorkvadratmeter, har om
kring 50 medarbejdere og alene i år har fået 
bestillinger fra udenlandske streaming
tjenester for mere end 300 mio. kroner. 
Selv beskriver hun sin vej ind i lederrol
len som »learning by doing.« Det var ikke 
nogen flyvefærdig succes fra begyndel
sen. Det kostede tålmodighed og risiko
villighed.  
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Og det var med både famlen og fejl. Og 
netop det at fejle gør hun meget ud af 
ikke at tabubelægge i sine virksomheder. 
For det er svært at få succes, hvis man er 
drevet af angst for at fejle, mener hun.

”At indrømme sin tvivl og sine fejl er ikke let 
for særlig mange. Heller ikke for mig. Jeg tror, 
det er en urmenneskelig ting, at det gør ondt 
at erkende sine mangler. Især som leder kan 
det være udfordrende at vise, at man ikke ken
der svarene på alt. Men jeg tror, det er afgø
rende, at man som leder tør netop det. Ikke at 
portrættere sig selv som et alvidende orakel. 
Jeg tror ikke, man som leder skal være bange 
for, at ens troværdighed og autoritet bliver 
stækket, hvis man tør indrømme tvivl eller 
fejl. Tværtimod. For hvis du som leder 
tør dét, bliver dine medarbejdere også 
trygge ved at udvise tvivl. Og på den 
måde kan mange problemer fanges i op
løbet, hvis arbejdsmiljøet kan rumme 
medarbejdernes tvivl, fremfor at de først 
tør sige til, når fejlen er begået, og brand
slukning er den eneste løsning.” 

Ledelse har også indflydelse 
på, hvordan vi generelt  

interagerer og opfører os over for  
hinanden i samfundet.
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Gyldne palmer og personaleansvar
Som ung løb hun stærkt. Hun ville det 
bare. Allerede som 6årig var hun fuld
stændig bidt af en gal filmhund. Først 
forestillede hun sig, at hun skulle være 
skuespiller. Senere ændrede drømmen 
sig fra skuespiller til instruktør. Lige ind
til hun som 13årig var med til at sætte 
stykker op på amatørteatret i Ganløse.

”Jeg opdagede, at hvis jeg indtog en 
producerrolle og igangsatte tingene, 
kunne jeg være involveret i flere projek
ter af gangen, i modsætning til hvis jeg 
fordybede mig i faget som skuespiller  
eller instruktør, hvor man kun havde  
tid til ét stykke af gangen.”

Temperamentet og virketrangen passede 
bedre til at være den producerende kraft, 
som backstage satte tingene på skinner og 
samlede trådene frem for at være hovedrol
leindehaveren på scenen. 

I dag har hendes film vundet sølvbjørne 
i Berlin, gyldne palmer i Cannes og været 
nomineret til en Oscar. På cv’et står blandt 

andet store publikumssucceser og anmel
derroste film som The Wife, Grænse og 
En Kongelig Affære. Men selvom Meta 
Louise Foldager Sørensen nu er en af  
de etablerede og rutinerede i branchen, 
er hun er stadig draget af ungdommens 
energi og drive. Derfor gør hun meget  
ud af at give unge aspiranter chancen i 
sine virksomheder. Hendes engagement  
i ungdommen er et dogme i hendes  
ledelse. Da hun i 2010 startede eget 
produktions selskab og stod der som ny, 
grøn leder, definerede hun sig ud fra, 
hvad hun ville gøre anerledes. Hvad hun 
ville lave om på. Og filmbranchen havde 
traditionelt ry for at være hårdhændet 
ved de unge nederst i hierarkiet. 

Den standardskabelon ville Meta Lou
ise Foldager Sørensen ikke følge. Hun 
mener ikke, det gavner hverken kreativi
teten eller produktiviteten at presse med
arbejdere udover deres personlige græn
ser. Den bedste form for arbejdsomhed 
kommer indefra. Ikke af pres oppefra.  

Og den kan ikke vrides ud af medarbej
derne med skruetvinge.

“Når der kommer et ungt menneske og 
lægger seks måneder af sit liv i mine hænder 
i et praktikforløb, skal man sgu behandle det 
menneske ordentligt. Der er så meget energi 
i de unge mennesker, og når de investerer 
den energi hos os, skal vi også sørge for at 
give dem noget til gengæld. Mine medarbej
dere skal gerne begejstres af min ledelse. 
Ikke frygte den. Jeg tror ikke på, at hårdt pres 
oppefra og ned er gunstigt for at få medar
bejdere til at præstere. Jo, måske hvis man 
skal i krig. Men det skal vi jo ikke. Vi skal hel
ler ikke redde menneskeliv. Vi skal bare lave 
film. Og for at blive gode skal fim laves og 
fortælles med begejstring. Derfor tror jeg 
også, jeg skal lede med begejstring.”

Mange af nøglemedarbejderne i dag i 
både Meta Film og Sam Productions er tidli
gere praktikanter. For ”når man er blevet en 
gammel dinosaur, har man brug for de nye 
strømninger og input”, siger hun. Derfor er 
Meta Louise Foldager Sørensen heller ikke 

blÅ bog 

•	 Meta	Louise	Foldager	Sørensen
•	 Født	16.	oktober	1974
•	 Uddannet	cand.mag.	i	film

videnskab fra Københavns  
Universitet	i	1999

•	 Har	tidligere	arbejdet	som	 
producer	for	danske	filmsel
skaber som Zeitgeist Film,  
Nimbus Film og Zentropa

•	 Er	i	dag	direktør	og	medejer	 
i	film	og	tvproduktionssel
skaberne Meta Film og SAM 
Productions, som hun stiftede  
i henholdsvis 2010 og 2014

•	 Har	blandt	andet	stået	bag	 
tv-serierne Herrens Veje, Gid-
seltagningen, Friheden, Mercur 
og	Oda	Omvendt	og	film	som	
The Wife, Grænse, Sankt Bern-
hard Syndikatet, Jeg er William, 
Nordkraft,	Antichrist	og	En	 
Kongelig Affære

•	 Gift	med	Anders	Foldager	 
Sørensen. Tilsammen har de 
fem drenge og bor skiftevis i 
Præstø på Sydsjælland og i  
Nyhavn i København
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bange for at vise de unge medarbejdere 
stor tillid. De må gerne komme ud på 
dybt vand. For det er dér, de lærer. Lige
som ’learning by doing’ også er den sti, 
hun selv har taget. Selvom hun tror på,  
at de unge vokser under ansvar, er hun 
dog også meget bevidst om selv at vise 
vejen og gå forrest, når omstændighe
derne kræver det.

”Lige så snart vi er på vej ud i ukendt far
vand, gør jeg meget ud af selv at træde for
rest og ikke skubbe mine medarbejdere 
foran mig. Nu har vi for eksempel lige lavet 
en aftale med Netflix, og det har vi aldrig 
prøvet før. Så der er jeg gået længere ind i 
forhandlingen, end hvis det var en broadca
ster, vi har arbejdet med mange gange før. 
Det er ikke for at tage æren eller stjæle sce
nen. Men hvis der skal begås en fejl der, skal 
det være mig, der begår den, synes jeg. Det 
er vigtigt, at have tillid til at sende sine med
arbejdere ud på dybt vand, men så skal man 
også være sit ansvar bevidst og selv være 
klar til at svømme forrest.”

Fra #MeToo til #WeDo
Som leder har Meta Louise Foldager Sø
rensen ikke kun ansvar for at skabe kva
litetsfilm og en god forretning. En leders 
ansvar ligger nemlig ikke blot inden for 
arbejdspladsens fire vægge, mener hun. 
Som leder har man også et samfundsan
svar. Når man sætter rammerne på en  
arbejdsplads, rækker den kultur og om
gangsform, man er med til at skabe, også 
udover arbejdslivet.

”Ledelse spreder ringe i vandet i med
arbejderes liv – både på og uden for ar
bejdspladsen. Mine medarbejdere tager  
jo den måde, de bliver ledt på i deres ar
bejde, med ud i virkeligheden. Og det  
påvirker også den næste generation af  
ledere, hvis nogle af mine medarbejdere 
selv bliver ledere en dag. Som leder far
ver man sin virksomhed, og man skal 
være enormt bevidst om, at det også 
smitter af på medarbejderens øvrige  
liv, Ledelse er at vise vej. Og derfor får  
ledelse også indflydelse på, hvordan  
vi generelt interagerer og opfører os  
over for hinanden i samfundet.”

Da MeToodebatten i 2017 udsprang  
af skandalesager i filmbranchen tøvede 
Meta Louise Foldager Sørensen derfor 
ikke med at melde sig ind i den offent

lige debat. Det er ikke en kønskamp, 
mener hun. Men en kultur, som ikke er 
fulgt med tiden, og som vi sammen kan 
ændre, hvis lederne går foran. Af den 
grund har hun været med til at starte 
foreningen #WeDo, der arbejder på at 
mænd og kvinder i fællesskab tager an
svar og er med til at skabe en større be
vidsthed om seksuelle krænkelser og et 
mere trygt og sjovt arbejdsmiljø for alle 
i alle brancher. #WeDo har blandt andet 
udarbejdet en guide til ledere om, hvor
dan man skal dæmme op for seksuelle 
krænkelser, og hvordan man skal hånd
tere det, når det sker. 

Hendes engagement i ligestillings
spørgsmålet begrænser sig ikke kun til 
MeToodebatten. I dag fører hun køns
statistik over løn, cast, og replikker i 
begge sine selskaber. “Og statistikken  
er desværre ikke pæn,” siger hun.

”Det er faktisk svært at ramme lige
stilling i det virkelige liv. Hvis vi har to  
instruktører på en tvserie, skal de selv
følgelig have den samme løn – med min
dre den ene har meget mere erfaring  
end den anden. Og der er det jo sådan,  
at når mændene indtil i dag har fået 80  
procent af støttemidlerne historisk set, 
har de også 80 procent mere erfaring. 
Derfor er skævvridningen svær at komme 
ud af. Men vi arbejder på sagen. Og første 
skridt er bevidstheden omkring alt dette.”

Men hvorfor er det overhovedet vig
tigt, om mænd har flere replikker i dan
ske film end kvinder? Er det vigtigste ikke 
om filmene er gode eller ej? Og om de 
sælger billetter? Meta Louise Foldager 
Sørensen peger tilbage på hendes syn på 
lederrollen. En rolle, som hun også be
tragter som en samfundsrolle. Ledelse 
spreder ringe i vandet. Og man skal hu
ske at spørge sig selv, hvilke ringe i van
det det er, man er med til at skabe.

”Hvis overvægten af film er med mand
lige hovedroller og kvindelige biroller,  
og handler om mænd, der taler meget, 
og som redder kvinder, der ikke taler  
så meget, så påvirker det publikum. Så 
skævvrider det den kulturelle afspejling 
af samfundet. Og det skævvrider de fore
stillinger og drømme, vi giver de drenge 
og piger, der sidder i biografen.” 

Martin Leer Scharnberg er freelancejournalist

spørg dit 
90-Årige Jeg

Da Meta Louise Foldager 
Sørensen arbejdede på 
Nimbus	Film,	fik	hun	 
en coach, som hun har 
holdt fast i lige siden.  
Og sammen har de 
blandt andet opfundet 
90årige	Meta,	som	 
hun kan spørge til råds.

”Når jeg skal tage en 
svær beslutning, spørger 
jeg	mig	selv	som	90
årig.	Og	90årige	Meta	
har overraskende mange 
kloge betragtninger –  
og så har hun et ander-
ledes, langt perspektiv. 
Det gør hende til en god 
samtalepartner og råd-
giver. For hvad er egent-
lig værd at bruge tid på? 
Hvad skal man forfølge, 
og hvad skal man give 
slip på? Hvornår man 
skal sætte foden ned,  
og hvornår man skal lade 
noget glide? Svarene på 
den slags svære spørgs-
mål træder tydeligt frem, 
når man spørger sig selv 
som	90årig.”
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Alle kan læse og skrive  
med CD-ORD og IntoWords

CD-ORD IntoWords

Det er ikke en skam at være ordblind

Ordblindhed udgør et gevaldigt bump på vejen 
til succes i livet – og ikke mindst i skolen. Derfor 
arbejder vi hver dag for at støtte ordblinde børn 
i at læse, skrive og uddanne sig på trods af deres 
vanskeligheder. 

For heldigvis kan skolen lette vejen for eleverne 
med teknologi og ordblindevenlig undervisning. 
Præcis dét har vi mere end 25 års erfaring med – 
og vi vil gerne løbe jer i gang. 

I vores digitale værktøjer CD-ORD og 
IntoWords får du den bedste algoritme til 
kontekstbaserede ordforslag. Det betyder 

… men det er da en skam, hvis vi ikke gør noget ved det? 

hurtigere og mere personlig hjælp til skrivning. 
Med oplæsningsfunktionen kan langsomme læsere 
skaffe sig viden til tiden. Det giver dem mulighed 
for at engagere sig i gruppearbejde og aktiviteter i 
klassen. 

Resultatet? Dine elever bliver mere selvhjulpne, 
får større selvtillid og bliver fagligt dygtigere. Og 
læreren får mere tid og overskud til alle. 

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan 
hjælpe jer i gang.  
Ring 65 91 80 22 eller skriv til salg@mv-nordic.dk. 

Når I abonnerer på  CD-ORD og 
IntoWords har både dine lærere og 

elever fri adgang til • Gratis standardkurser og webinarer

• Gratis support • Hjælp til implementering, fx via elev til elev-læring. Find mere information, læs om forskning og  

’best practice’ på andre skoler eller bestil en 
prøveperiode via    www.vitec-mv.com  PS. Vitec MV er det tidligere MV-Nordic.
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 Som læge og itiværksætter inden 
for udvikling af sundhedsapps begyndte Im
ran Rashid for nogle år siden at undre sig over 
de mange mennesker, som kom til ham og 
sagde, at de ikke kunne sove og havde udfor
dringer med at kunne koble af. Og efterhånden 
begyndte han at forbinde sociale medier og 
smartphones med stress og søvnløshed hos 
sine patienter.

”Måske kunne det være teknologibrugen, 
der gør folk syge,” fortæller Imran Rashid om 
sin mistanke. Men det var først, da hans 7årige 
datter for tre år siden spurgte, om hun måtte 
få en smartphone, at han for alvor begyndte at 
interessere sig for, hvad den såkaldte smarte 
teknologi i vores hverdag gør ved vores – og 
især vores børns – hjerner. Så han begyndte at 
kortlægge al den forskning og viden, der findes 
om hjernen, om bevidsthed, og hvilke præmis
ser teknologien i smartphones og sociale me
dier er designet efter.

Det blev til bogen ’SLUK – kunsten at over
leve i en digital verden’ som udkom i 2017 og 
førte til utallige interviews, foredrag og debat
ter. Det medførte en efterspørgsel om mere vi

den, og derfor samarbejder han nu med Skole
lederforeningen om informationsmateriale 
rettet mod skoleledere, lærere og forældre til 
børn i folkeskolen.

Slukker for nærvær
Der er nogle ting, som vi bliver nødt til at for
holde os til, før vi ukritisk digitaliserer vores 
børns liv og i det hele taget lukker digitalise
ring og teknologi så massivt ind i vores liv.

”Det, som et adfærdsdesignet spil eller en 
platform kan, er, at de faktisk udkonkurrerer 
virkeligheden gennem kemiske belønningsme
kanismer i hjernen, og så får vi en hjerne, som 
til sidst ikke kan sige nej til fristelser,” siger Im
ran Rashid.

Han er bekymret, fordi vi ikke ved, hvad det 
kan føre til, at så meget foregår via den lille 
skærm. Især er han bekymret over sociale me
dier som Instagram, Facebook og Snapchat og 
kalder dem ’nutidens designerdrug.’

”Relationer er blevet digitaliseret, men hvad 
er konsekvensen af det? Hvordan kan det 
egentlig være, at anerkendelse og respekt mel
lem mennesker lige pludselig er blevet erstat

der er for mange utilsigtede konsekvenser for mennesker ved at sætte strøm til 
processer, som vi gør det i dag, mener læge, it-iværksætter og forfatter imran 
Rashid. derfor har folkeskolen en vigtig opgave i at skabe nærvær og læring.

Af Malene Mølgaard • Foto Lars Horn

DIgITaL  
FORuRENINg  
ER EN TRuSSEL  
MOD LæRINg
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På årsmødet i november 
holdt Imran Rashid oplæg 
om teknologiens påvirkning 
af hjernen på årsmødet. 
Selv sørger han for, at det 
kun er få, der kan nå ham 
over telefonen og slår noti-
fikationer fra. 

imrAn rAshid 

•	 	Speciallæge	i	almen	
medicin

•	 	Tidligere	innovations-
chef ved Aleris-Hamlet 
Hospitaler

•	 	Stifter	af	Center	for	 
Digital Sundhed

•	 	Medlem	af	Regeringens	
Stresspanel

•	 	Forfatter	til	bogen	SLUK	
– Kunsten at overleve i 
en	digital	verden.	Ud-
kommer til april med 
sin nye bog Offline
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tet af blå tommelfingre i form af likes? 
Det, synes jeg, er et spørgsmål, vi er nødt 
til at stille os selv. For når vi tænder for 
telefonen, så risikerer vi at slukke for 
nærværet,” konstaterer han.

Farlig impulsiv adfærd
Ifølge Imran Rashid er problemet med 
moderne adfærdsdesignet teknologi, at 
det kan skabe følelser. Og følelser kan 
skabe vaner. 

”Hvis vanerne er uhensigtsmæssige,  
så kan konsekvensen være, at man bliver 
dårlig til at koncentrere sig, at være nær
værende og føler sig mere ensom. Tekno
logi er fantastisk, hvis det bliver brugt i 
den rigtige kontekst og til det rigtige for
mål. Men udfordringen er, at vores lyst
styrede hjerne ikke kan stoppe med at 
spille candycrush eller se den næste vi
deo på Youtube og Tictoc,” forklarer han 
og sammenligner det med en tivolitur, 
som aldrig stopper.

”Og det er særligt problematisk for 
børn, fordi det går meget hurtigere for 
børn at udvikle en impulsiv adfærd,”  
siger han.

Imran Rashid er bekymret for de børn, 
som starter i folkeskolen i dag, og som i 
stor stil fik stukket en iPad i hånden som 
helt små.

”De har allerede udviklet vaner omkring 
brugen af teknologi, som i høj grad er dre
vet af ’digital tivoliadfærd,’ fordi det føles 
godt. Og det har ofte været fuldstændig 

bekæmp digitAl 
ForUrening 

Strukturelt ved at lave  
tydelige regler. I skolen 
handler det om at disku-
tere regler og tidspunkter 
for skærmbrug, og i fami-
lien kan man skabe ’nær-
værs-zoner’ i hjemmet 
samt analoge dage, hvor 
man dyrker samværet.

Kulturelt ved at tydelig-
gøre og italesætte for-
dele og lemper ved de 
ubevidste digitale vaner 
og adfærdsmønstre både 
i skolen og familien. 

Individuelt ved at gøre 
det lettere for den enkelte 
at følge reglerne, der skal 
være tydelige, relevante 
og lette at følge.

gode rÅd FrA  
imrAn rAshid

•	 	Køb	et	vækkeur 

•	 	Brug	flytilstanden,	
når du er sammen 
med andre mennesker 

•	 	Fjern	notifikationer	fra	
’popcorn’-apps, som 
er designet til distrak-
tion og vanedannedne 
adfærd 

•	 	Brug	apps	og	tjene-
ster, som hjælper  
med at holde styr på 
dit digitale forbrug 

•	 	Sluk	hjernen	mere

nYt mAteriAle 
er pÅ veJ

Skolelederforeningen  
er sammen med Imran 
Rashid ved at udarbejde 
et inspirationsmateriale 
og en video til arbejdet 
med digitalisering i un-
dervisning og på skolen. 
Det ventes klar ved ud-
gangen af marts.

Jeg er ikke IT-økologisk. Men det  
er vigtigt for mig, at vi er bevidste 

om og forstår, hvordan teknologien og de  
sociale medier fungerer og tænker os om” 
Imran Rashid, læge og forfatter
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ureguleret, fordi der ikke er nogen, der 
ved, hvad der er den rigtige måde at bruge 
teknologien på. For mange forældre har 
det jo forståeligt nok gået ud på at skabe 
ro,” forklarer Imran Rashid og tænder for 
advarselslampen.

”Alt andet blegner jo i sammenligning, 
hvis der ikke er struktur omkring brugen 
af teknologi og regler, så børn lærer, hvor
når det skal stoppe med at spille. Ellers 
svarer det til at give barnet en knallert 
uden en bremse. Og så kører man galt på 
et tidspunkt. Den bremse, der skal bru
ges, sidder inde i hjernen og kaldes be
hovskontrol. Får man ikke udviklet den, 
så kommer man groft sagt til at leve et 
liv, hvor man altid skærer hjørner og ikke 
lærer at koncentrere sig og fordybe sig,” 
advarer han.

Og her har skolen en stor opgave, me
ner lægen, itiværksætteren og debattøren 
Imran Rashid. 

Skole-hjem samarbejde
Han indleder altid sine foredrag, når han 
er ude på skoler og til forældremøder,  
med at henvise til Folkeskolelovens §1,  
der handler om, at folkeskolen skal samar
bejde med forældrene om, at eleverne får 
kundskab og færdigheder og lære at lære. 

”Opdragelse og skolegangen er begge 
processer, hvor barnehjernen går fra 
ydre styring baseret på regler og rammer 
defineret af andre til indre styring base
ret på moral, værdi, fornuft og konse
kvenstænkning. Det er den proces, som 
vi er nødt til at samarbejde om i skolen 
og i familien,” siger Imran Rashid.

Derhjemme har han tidligt lært sine 
egne børn, at hvis hjernen alene fik lov  
at bestemme, så ville den konstant have 
slik, sushi og iPad. 

”Men det handler om at lære at gøre 
det, man skal, i stedet for kun det, man 
har lyst til. Jeg mener godt, man kan dis
kutere mellem skole og hjem, hvis rolle 
det egentlig er at lære barnet bestemte 
basale forudsætninger for at lære såsom 
at sidde og koncentrere sig. Det kan sko
len godt kræve af familierne, ligesom 

forældre i dag forventes at øve læsning 
med deres børn. For hvis der er for stor 
forskel imellem det, man må i hjemmet 
og i skolen, så kommer det til at skabe 
forvirring og gøre det svært for barnet at 
udvikle konsistente vaner,” fastslår han.

Systemisk kontroltab
Udfordringen er ifølge Imran Rashid, at 
voksne har lige så usunde digitale vaner 
som børn og unge, når det gælder den 
lille lysende skærm.

”Det er et systemisk kontroltab, som 
gør det svært for alle. Udfordringen med 
skærmbrug er ikke et generationspro
blem, og hvis voksne ikke kan styre deres 
skærme, så kan de jo heller ikke skabe 
rammer for, at børnene lærer det. Den 
måde børn lærer på er ved at spejle sig  
i andre. Børnene gør jo bare det, voksne 
gør. Så det her er noget, vi er nødt til at 
håndtere på et strukturelt niveau. Derfor 
er vi nødt til at redefinere folkeskolens op
gave og forældreskabet i forhold til at for
stå den digitale forurening som en ny livs
tilstrussel,” siger han og sammenligner 
med, at det er meget nemmere for skole 
og forældre at forholde sig til alt det, der 
er etablerede retningslinjer omkring som 
rygning, kost, alkohol, motion og søvn.

”Problemet med digitalisering i dag er, 
at der er ikke nogen veletableret viden 
om, hvad den sundeste måde at bruge 
teknologi på er. Kostpyramiden og øko
mærker gør det let for forældre at træffe 
sunde og fornuftige valg, men når det 
kommer til teknologi, er der ikke nok vi
den om det endnu – hvad er fx økologi
ske apps eller de tre sundeste apps, du 
kan give dit barn – pas?” siger han ærligt 
og bekymret på børnenes vegne.

”Men et godt udgangspunkt er, at 
skærmbrug ikke må erstatte tilstrækkelig 
søvn, fysisk aktivitet og andre biologiske 
behov. Her må man ikke gå på kompro
mis,” fastslår lægen Imran Rashid.

Drivhuse for dannelse
Derfor peger han på folkeskolen som en 
vigtig institution, der kan skærme af for 

digital forurening og sørge for at skabe 
formålsstyret og bevidst brug af tekno
logi. Og at det er på tide.

”Jeg synes, det er problematisk, at  
vi bare har strøet iPads ud i folkeskolen 
de sidste 10 år uden at nogen forinden 
havde tænkt: Jamen, hvad er fordelene 
og konsekvenserne og ulemperne? Som 
læge ville jeg aldrig nogensinde udskrive 
en pille eller medicin uden at det var 
bundet op på evidens eller erfaring 
med, at fordelen er større end ulempen 
ved ikke at gøre det,” siger han og peger 
på folkeskolen som et vigtigt frirum for 
digital forurening.

”Forudsætningen for læring er fokus 
og udelt opmærksomhed. Vi er nødt til  
at skabe drivhuse for dannelse, der kan 
understøtte bevidst tænkning, impuls
kontrol og empati. Skolen er et sted, hvor 
man ikke konstant udsættes for informa
tionsoverload, og som understøtter ele
verne i at koncentrere sig og kunne sidde 
og fokusere og klare kedsomhed,” siger 
han og henviser til den nye ’Skærm –  
skærm ikke?’ rapport om 600 skolers 
mobilregler, og hvad der virker.

”Noget tyder på, at rammerne omkring 
brugen af smartphones har signifikant 
indflydelse på det sociale samvær. Jo 
mere restriktive regler, man har for mo
biltelefoner, jo mere koncentration, ro, 
nærvær, leg og bevægelse får man, og fri
kvartererne bliver også bedre,” siger han. 
Derfor anbefaler han også, at skoler og 
skolebestyrelser at lave klare og tydelige 
regler og skabe et pædagogisk grundlag 
for at inddrage teknologi, der hvor det  
giver mening. 

”Det her er på ingen måde en løftet  
pegefinger, men lige nu peger udviklin
gen i en retning, der ikke er entydigt 
sund eller gavnligt for relationer og for 
læring. Og det er det, vi skal have gjort 
noget ved,” understreger han. 

Malene Mølgaard er freelancejournalist
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TaL foLkeskoLen

Fortællingen	om	folkeskolen	skal	ændres,	hvis	flere	skal	vælge	
den. Og de gode historier om skolen er begyndt at spire frem 
rundt omkring i landet. Med indsatsen ’Folkeskolen. Vores. 

Hele livet’ breder det positive fokus på skolen sig.

Af Malene Lieberknecht  •  Illustration Skolelederforeningen m.fl.

OP!
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TaL foLkeskoLen
#voresFolkeskole-
rAnders

Med det erklærede formål, 
at ”Folkeskolen skal være 
det naturlige førstevalg  
for alle børnefamilier i 
Randers”. inviterede Skole-
lederforeningen i Randers 
sammen med andre skole-
folk i efteråret alle, der ville 
være med til at fortælle den 
gode historie om folkesko-
lerne, til et møde.

Både forældre, elever, sko-
lefolk og andre med inte-
resse for skolen mødte op, 
og de gode historier kom 
frem i lyset, ligesom det 
blev slået fast, hvorfor de 
fremmødte har valgt folke-
skolen. Også selve strate-
gien for den nye bevæ-
gelse’ Vores Folkeskole 
Randers’ blev lagt. Bevæ-
gelsen har blandt andet 
det ønske at få spredt bud-
skabet om, at skolerne i 
Randers faktisk leverer 
gode resultater.

Alle deltagere gik derfra 
som ’ambassadører’ for 
folkeskolen – ovenikøbet 
med	et	flot	bevis	i	hånden.

Næste møde afholdes her  
i foråret.

læs mere på Fb i gruppen 
’vores Folkeskole ran-
ders’. randers kommune 
har desuden sat en kom-
munikationsstrategi i 
gang for kommunens 19 
folkeskoler.

pÅ tværs –  
brAnding AF  
Folkeskolen

Hvordan brander man 
skol en? Skolelederforenin-
gen i Varde, Billund, Vejen 
og	Esbjerg	holdt	i	januar	 
en konference for kommu-
nernes skoleledere om  
’Ledelse, branding – kryd-
ret med trivsel’, hvor der 
var besøg af journalist, 
råd giver, blogger og fore-
dragsholder, Jeppe Søe, 
som fortalte om branding  
i folke skolen. Direktør for 
Nordea Fonden, Henrik 
Lehmann Andersen, gav  
sit bud på, hvordan man 
brander en organisation  
via medarbejderne.

Men er branding af folke-
skolen overhovedet nød-
vendig?

”Ja, for folkeskolen er vores 
allervigtigste samfunds-
institution, som danner  
og uddanner vores børn 
blandt andet til at tage del 
og ansvar i fællesskabet  
og i vores samfund. Hvis  
vi fortsat skal være et sam-
fund, det hviler på demo-
kratiske værdier og fælles-
skab, så skal vi også fortsat 
have en folkeskole, hvor vi 
mødes på kryds og tværs 
af samfundslag. Derfor skal 
flere	vælge	folkeskolen,	og	
derfor er det nødvendigt at 
brande skolen - både lokalt 
og centralt. Kommende 
forældre skal kende den lo-
kale folkeskole, og de skal 
vide, hvilke værdier skolen 
hviler på. Vi skal være langt 
bedre til at fortælle, hvad vi 
kan som skole - og det er 
ikke så lidt,” siger næstfor-
mand Dorte Andreas, som 
på dagen var med i en pa-
neldebat om netop dette.

lokAlAvis:  
gÅ sAmmen om 
Folkeskolen

Hvad er godt, og hvad kan 
blive bedre i vores allesam-
mens folkeskole? Det spør-
ger Rødovre Lokal Nyt om 
gennem hele skoleåret 
2018/19,	hvor	avisen	med	
en helt særlig kampagne 
’Sammen om Folkeskolen’ 
sætter fokus på folkeskolen.

’Intet er vigtigere for Rød-
ovre end den lokale folke-
skole, så vi håber, du vil 
give din mening med. At  
du vil være Sammen om 
Folkeskolen med os’, opfor-
drede avisen sine læsere 
ved årets skolestart.

Rødovre Lokal Nyt mener, 
tiden er kommet til at tale 
skolen op, og på avisen vil 
man væk fra, at pressen og 
de sociale medier er med til 
at forstærke den mistillid, 
der breder sig til forældre.

Det er indtil videre blevet 
til en lang række artikler, 
en FB-side samt borger-
indlæg.

læs mere på www.rnn.dk

eleverne  
viser veJen

Mere selvbestemmelse, 
flere	lejrskoler	der	styrker	
sammenholdet,	flere	prak-
tiske fag på skemaet samt 
et nyt logo, der viser sko-
lens værdier. Det er blot 
nogle af de ideer, eleverne 
fra distriktsskolerne i Tøn-
der – Toftlund, Skærbæk 
og Løgumkloster – præ-
senterede, da de i forbin-
delse med en innovations-
uge	fik	til	opgave	at	
komme med bud på, hvor-
dan folkeskolen kan gøres 
bedre og hvordan, man kan 
få	flere	til	at	vælge	den.

Innovationsugen har ført 
meget spændende med 
sig, blandt andet ser for-
slaget om et nyt logo til 
Toftlund Distriktsskole nu 
ud til at blive en realitet, 
der arbejdes videre med. 
Eleverne	bag	ugens	tre	vin-
derprojekter er efterføl-
gende blevet inviteret til  
et besøg på rådhuset, hvor 
formanden for kommu-
nens Børn- og Skoleudvalg 
har bedt eleverne præsen-
tere deres tanker for hele 
udvalget.

Elevforslaget,	som	løb	med	
førstepladsen, er et forslag 
om at markedsføre folke-
skolen med fokus på det 
internationale. I præsenta-
tionsvideoen fremhævede 
gruppen folkeskolens evne 
til at styrke de bløde vær-
dier som fællesskab og 
plads til alle uanset etnici-
tet og religion.

bornholm vil 
vinde eleverne  
tilbAge

Fravalget af folkeskolen  
gør ondt på Bornholm, 
hvor skolelukninger, struk-
turændringer og faldende 
børnetal, er nogle af årsa-
gerne til, at en meget stor 
andel af de bornholmske 
børnefamilier de senere år 
har forbigået folkeskolen. 
Således går mere ca. 40 
procent af øens 0. klasse-
elever på fri- eller privat-
skole, hvilket er en kedelig 
danmarksrekord.

Derfor har alle de born-
holmske skoler fornyelig 
været igennem en større 
proces om, hvad der kan 
gøre folkeskolen bedre. 
Skolerne har taget ud-
gangspunkt i 10 nye fælles 
mål og fem fokusområder: 
 
•	 	God	trivsel
•	 	Høj	faglighed
•	 	En	folkeskole	for	alle
•	 	Kommunikation	 

og dialog
•	 	Rammer	og	vilkår

Familierådgivere på sko-
lerne, to voksen-ordning, 
max 23 elever i klasserne 
og bedre transportmulig-
heder er nogle af de for-
slag, der er indløbet fra 
elever, forældre, skolens 
medarbejdere eller andre 
skoleaktører.

Også økonomisk er der en 
håndsrækning til undervis-
ningsområdet på Bornholm, 
idet politikerne har valgt at 
afsætte 5 millioner kroner i 
2019	og	herefter	fire	millio-
ner om året i de kommende 
tre år til området.
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skolebesøg: skole 
For kvArterets 
børn

Ejerslykkeskolen	i	Odense	
havde i begyndelsen af året 
besøg af aktørerne i ’Folke-
skolen. Vores. Hele livet’, 
som var nysgerrige på  
skolens indsats for at blive 
kvarterets	skole	og	få	flere	
til at vælge folkeskolen.

Skolen samarbejder blandt 
andet med de lokale dagin-
stitutioner.

Skoleleder Jan Beck-Larsen 
fremhævede det særlige 
samarbejde mellem perso-
nalet i distriktets skoler og 
børnehaver.

”Med vores indsats til-
trækker vi kvarterets op-
mærksomhed, så vi skaber 
tillid og relationer og ender 
med, at forældrene ind-
skriver deres børn på vores 
skole. Det handler om at 
’tage folk ind’ på skolen og 
få elever og forældre til at 
viderefortælle den gode hi-
storie,” fortalte skoleleder 
Jan Beck-Larsen på dagen.

Partnerskabet ’Folkeskolen. 
Vores. Hele livet’ arbejder 
fortsat på at sætte fokus 
på folkeskolen blandt an-
det ved at besøge skoler 
rundt omkring i landet.

kUrsUs pÅ veJ: lær 
At kommUnikere 
det væsentlige

Der sker en masse positivt 
i landets folkeskoler – men 
det bliver sjældent fortalt! 
Derfor er vi lige nu ved  
at udvikle et kommunika-
tionskursus ’Pral af det  
rigtige’, som vi glæder os 
til at præsentere for jer.

Kurset skal hjælpe skolele-
delsen til at blive knivskarp 
på ledelseskommunikation 
samt give redskaber til at 
styrke folkeskolens om-
dømme og udvikling.

Folkeskolen er udfordret på 
sit omdømme samt udfor-
dret af mange forandringer. 
Derfor vil kurset også 
komme omkring kommuni-
kationsstrategier og kom-
munikative virkemidler i 
forandringsprocesser.

Kursets to spor bliver:
•	 	Intern	kommunikation	–	

herunder forandrings-
kommunikation

•	 	Ekstern	kommunikation,	
herunder branding

I første omgang udbydes 
et pilotkursus med start i 
april til Odense, Nyborg og 
Bornholm, og tanken er, at 
det senere skal tilbydes til 
flere	kommuner.

Pilotkurset er et samar-
bejde mellem Odense 
Kommune, Nyborg Kom-
mune og Skolelederfor-
eningen.

vi ses i  
Folkeskolen!

Håbet om møde så mange 
nye elever i i folkeskolen 
som muligt blev synligt, da 
det senest var tid til skole-
indskrivning.

Københavns Kommune var 
klar med synlige plakatsøj-
ler i de Københavnske ga-
der, ligesom kommunen 
lancerede en video, hvor 
de opfordrede de køben-
havnske familier til at 
vælge folkeskolen.

Også Holbæk Kommune 
udsendte ved skoleind-
skrivningen en video ’Folke-
skolen – tæt på dig’, der 
fremhævede nogle af folke-
skolens styrker som faglig-
hed, bevægelse, valgfag, 
fællesskab, åben skole, kre-
ativitet og leg samt kultur.

hold øJe med  
Folkemødet

Folkeskolen – Danmarks 
vigtigste fællesskab ...

Det tager vi til Folkemødet 
i juni for at sætte en tyk 
streg under. I Skoleleder-
foreningen byder vi sam-
men med de øvrige aktører 
i det nationale partnerskab 
om ’Folkeskolen. Vores. 
Hele livet’ blandt andet op 
til debat og samtale om 
folkeskolen, som jo er en af 
vores allervigtigste sam-
fundsinstitutioner.  

vil i ogsÅ være 
med? FÅ Flere til At 
brUge Folkeskolen

Vores inspirationspjece er 
sprængfyldt med inspira-
tion til, hvordan skoler og 
kommuner kan sætte fol-
keskolen positivt på dags-
ordenen ved så mange lej-
ligheder som muligt. Læs 
blandt andet, hvordan I får 
et bedre kendskab til for-
ældrene i jeres lokalom-
råde, hvordan I bedst kan 
synliggøre resultaterne på 
jeres skole, hvilke medier I 
kan inddrage samt hvor-
dan, I skaber kontakt til 
pressen.

I	pjecen	finder	I	både	rele-
vante tal, analyser fakta 
om folkeskolen samt helt 
konkrete eksempler på, 
hvordan I kan gribe det an.

Find pjecen på hjemmesiden.
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noTer

Hvis du ikke leder eller 
underviser med small 
data – vil du blive styret  
af big data!

I februar kunne forlaget 
Dafolo præsentere den 
finske	uddannelsesforsker	
Pasi Sahlberg til en konfe-
rence, hvor han bl.a. talte 
om strategier til at skabe 
en mere bæredygtig skole 
igennem fx lige mulighe-
der for alle i uddannelses-
systemet og forbedringer 
gennem small data.

De	fire	strategier	danner	
grundlaget for Sahlbergs 
bog ’Fire strategier til en 
bæredygtig skole’ og ly-
der, som følger:

•  At regelmæssige fri-
kvarterer og fysisk akti-
vitet er afgørende for 
væsentlig læring.

•  At større lighed blandt 
elever er en afgørende 
komponent i succesrige 
skoler.

•  At vi skal lede med de 
kvalitative small data 
frem for kvantitative  
big data og gå bag om 
tallene og se på årsa-
gen til disse. 

•  At vi skal lade os inspi-
rere	af	det	finske	skole-
system, men ikke blindt 
kopiere det eller lade os 
vildlede af myter.

Ud	over	at	lytte	til	Sahl-
bergs	pointer	fik	delta-
gerne mulighed for at  
relatere stoffet til deres 
egen hverdag i brugbare 
og udfordrende arbejds- 
og simulationssituationer.

LittLe 
Big 
man

I løbet af 2018 havde Forældrerådgiv-
ningen 1.425 rådgivninger på enten te-
lefon eller mail. 100.000 har besøgt 
den tilhørende hjemmeside for at få 
råd og vejledning.

Forældrerådgivningen er et tilbud til alle 
skolebørns forældre uanset skoleform. 
Typisk henvender forældre sig, fordi de 
oplever problemer med deres børns 
skolegang. Det kan være, fordi de ople-
ver, at de mangler en ordentlig begrun-
delse for en afgørelse, som skolen har 
truffet, eller fordi de ikke føler sig hørt.

Rådgivningen har eksisteret siden 
2006 og er en del af Skole og Forældre 
og bemandes bl.a. af tidligere skolele-
dere.	Den	er	finansieret	af	UVM	gen-
nem	et	tilskud	på	finansloven.

f o r æ L d r e

Et	bredt	flertal	af	partier	i	folketinget	står	bag	den	justering	af	skolerefor-
men	med	fokus	på	faglighed,	flere	midler	til	understøttende	undervisning,	
kortere skoledag og øget lokal frihed, der blev besluttet for nylig.
 
Aftalen betyder først og fremmest, at skoleugen bliver 2 ¼ klokketimer 
kortere for de yngste elever. For de resterende klassetrin får kommuner 
og folkeskoler øget frihed til lokalt at tilrettelægge skoleugen, ved at få 
mulighed for at konvertere op til to timer af den understøttende under-
visning til fx tolærertimer. Og så vil det fremover kun være indskolingen, 
specialklasser/skoler, der kan bruge den nuværende paragraf 16 b.
 
Skolelederforeningens formand giver resultatet medvind, selv om der nu 
rokkes ved skolereformen, og man kunne have ventet på den planlagte 
store evaluering i 2020:

”Når	man	ikke	har	kunnet	finde	de	ressourcer,	der	skal	til	for	at	kunne	
implementere reformen fuldt ud, så kan justeringerne give bedre mulig-
heder for at få enderne til at mødes. Men der er rokket ved reformen, og 
nogle af de spændende elementer bliver reduceret. Til gengæld må vi 
anerkende, at der er bred enighed blandt partierne og at det var godt,  
at	de	fik	landet	en	aftale	før	valget”,	siger	Claus	Hjortdal.
 
Beslutningen	af	konverteringen	af	UUtimerne	bliver	netop	et	lokalt	an-
liggende,	samtidig	med	at	der	afsættes	128	mio.	kr.	i	2019,	283	mio.	kr.	 
i	2020	og	249	mio.	kr.	fra	2021	ekstra	til	UU	betyder,	at	der	fortsat	er	et	
fokus på den understøttende undervisning.
 
Aftalepartierne ønsker samtidig at holde fast i fagligheden i folkeskolen. 
Derfor	vil	der	blive	tilført	90	ekstra	fagtimer	årligt	til	fremmedsprog	i	5.	
klasse,	billedkunst	i	6.	klasse	og	historie	i	9.	klasse.	Desuden	er	der	i	for
liget fokus på at nedbringe vikartimerne og en styrke læseindsatsen.

FAktA om Forliget
 
klarere rammer for skoledagen
•  Kortere skoleuge i indskolingen
•  Forenkling og klare rammer for anvendelsen af paragraf 16 b 

øget faglighed og kvalitet
•  Kvalitetsløft af den understøttende undervisning
•  Prioritering af udvalgte fag
•  Styrket læseindsats
•  Reduktion af nuværende faglige bindinger for undervisningen
•  Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning 
•  Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskabet
•  
øget frihed
• 	Udvidet	kompetence	til	skolebestyrelser	ved	ansættelse	 

af skolens leder
•  Mulighed for toårig valgperiode for forældre - 

repræsentanterne til skolebestyrelsen
•  Forenkling af elevplanen
• 	Evaluering	af	de	nationale	test
•  Øget didaktisk frihed og styrket professionel  

dømmekraft i folkeskolen

RefORmjuSteRing

Foreningens medlemssystem baserer 
sig på oplysningerne i ’Min side’, hvor 
korrekte oplysninger er vigtige. På den 
måde kan foreningen sende informa-

tion direkte til medlemmerne, ligesom 
vi med større sikkerhed kan udarbejde 

statistik om medlemsudviklingen og 
sikre afstemninger ved fx OK18.

Alle opfordres derfor til en gang imellem 
at tjekke sine oplysninger, så siden er så 

fuldt ud opdateret som muligt. Med-
lemssystemet er udviklet i regi af samar-
bejdet	i	LCLederforum	og	har	derfor	

dette logo i indgangssiden. Til systemet 
er knyttet kontingentopkrævning. 

Min side
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o r d B L I n d e PaT rU L J e n 
gIVER BEDRE 
TRIVSEL Og 
INDLæRINg

det, der startede som en nødløsning på en jysk skole med 
store ordblindeudfordringer, har udviklet sig til en koncept, 

som mange andre skoler er interesserede i.

Af Camilla Dyssel  •  Foto Frederik Maja
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 Ordblind skoleleder. Denne noget 
u sæd vanlige kombination af titel og diagnose  
har skoleleder på Bredagerskolen i Jelling, Lance 
Luscombe.

Den helt korte forklaring på, at det kunne lade 
sig gøre er, at han som dreng mødte en lærer, 
der forventede noget af ham. Det samme vil han 
gerne gøre for sin skoles elever.

”Vi skal altid have forventninger til alle elever 
uanset deres udfordringer. Men det forpligter,  
og det kræver en indsats af os selv. For det nytter 
kun at have forventninger, hvis vi giver eleverne 
mulighed for at indfri dem”.

Da han i 2011 var skoleleder på SmidstrupSkæ
rup Skole i Vejle kommune, opdagede han, at sko
len ikke levede op til den ambition. En stor del af 
skolens elever var ordblinde, og flere havde læse
vanskeligheder, som ikke var endeligt udredt. 

Skolen købte en læsevejleder ind, som brugte 
20 procent af sin arbejdstid på at udrede elevers 
læsevanskeligheder. Det var cirka dobbelt så me
get, som der egentlig var økonomi til, forklarer 
Lance Luscombe: Men det var nødvendigt, fordi 
der var så stort et efterslæb.

10 procent ordblinde elever
Da det stod klart, at cirka 10 procent af skolens 
335 elever var ordblinde, var situationen ikke 
nem at overskue. En ting var at udstyre eleverne 
med de nødvendige ithjælpemidler. Men hvor
dan skulle lærerne finde tiden til at hjælpe de 
mange ordblinde børn, når teknikken drillede?

Så opstod ideen til Ordblindepatruljen.
”Det er et eksempel på en ide, som opstår lidt 

af nød og udvikler sig i samarbejde mellem vejle
der og ledelse”, siger Lance Luscombe.

Skoleleder Lance 
Luscombe planlægger 
at etablere en ord-
blindepatrulje, men 
Bredagerskolen er i 
forvejen længere med 
ordblindeindsatsen, 
end hans tidligere 
skole var, da patruljen 
blev oprettet.
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Nødløsningen har udviklet sig til et aner
kendt koncept, som har vundet en femte
plads i DM i skoleudvikling og modtaget 
Årets Læserinitiativpris fra Landsforenin
gen for Læsepædagoger. Lance Luscombe 
har holdt utallige foredrag om Ordblinde
patruljen, og SmidstrupSkærup Skole  
er blevet kompetencecenter for de andre 
folkeskoler i området. 

Netværk hjælper accept på vej
Ordblindepatruljen startede oprindeligt 
med, at en lille gruppe ordblinde elever 
blev uddannet som superbrugere, som 
de andre elever kunne søge hjælp hos, 
når der var problemer med ordblinde
hjælpemidlerne. Siden udviklede patrul
jen sig til en netværksgruppe for alle sko
lens ordblinde elever, som mødes med 
faste mellemrum for at drøfte deres pro
blemer og løsningsmuligheder.

Det har stor effekt på elevernes trivsel 
og på deres accept af ordblindheden,  
oplever Lance Luscombe. Og det har i 
sidste ende stor effekt på indlæringen.

”Superbrugerne underviser også læ
rerne og holder foredrag på andre skoler. 
Det er en enorm succesoplevelse. Og de 
andre ordblinde elever underviser i nogle 
af redskaberne i indskolingen, så de får 
også en oplevelse af at kunne hjælpe an
dre, forklarer han.

En undersøgelse fra DPU, Aarhus Uni
versitet Undervisningsministeriet og Eg
montfonden viser, at 42 pct. af de delta
gende ordblinde elever ikke bruger 
ithjælpemidler eller kun bruger dem 
lidt. Det kan både skyldes, at de mangler 
hjælp til dem og at de føler, læsehandi
cappet bliver udstillet.

”Når jeg holder foredrag, kan jeg høre, 
at manglende accept og vilje til at bruge 

hjælpemidler er et problem. Det havde 
jeg ellers helt glemt. På grund af Ord
blinde  patruljen, var det helt forsvundet 
hos os,” fortæller Lance Luscombe.

At vise de fagligt udfordrede elever for
ståelse og samtidig have forventninger  
til dem kan have positiv indflydelse på 
hverdagen for hele skolen, mener Lance 
Luscombe.

Ikke dyrt men krævende
Økonomisk er Ordblindepatruljen over
skuelig. To medarbejdere brugte på Smid
strupSkærup Skole 2 timer om ugen hver 
på Ordblindepatruljen. Desuden har ord
blindhed været tema for nogle pædago
giske dage.

Men Lance Luscombe ønsker ikke at 
foregøgle, at det er nemt. For opgaven 
kræver tid. Ledelsens tid. Der opstår 

mange små små situationer, som kræver 
en ledelses beslutning: Hvis skolen for ek
sempel har forbud mod at have mobiltele
foner fremme i timerne, skal de ordblinde 
elever så have dispensation? Og hvor me
get må møderne i ordblindenetværket for
styrre elevernes andre timer?

”Det er ikke en opgave, man kan udde
legere. Det kræver i mange tilfælde for
andringer, og her skal lederen være på 
banen,” fastslår Lance Luscombe. Allige
vel finder han det nemt at argumentere 
for at prioritere opgaven:

”Min regel er, at vi altid skal spørge os 
selv: Hvad får eleverne ud af det? Og her 
er en ret stor gruppe elever, som får et 
meget stort udbytte både fagligt og men
neskeligt. 

Camilla Dyssel er freelancejournalist

ordblindhed er som humpen: Hvis du 
får en god stok, skal det nok gå. Måske 

kommer du ikke lige så hurtigt i mål, men du 
kan nå derhen. og ser du andre, der også går 
med stok, føles det lettere.
Lance Luscombe, skoleleder på Bredagerskolen i Jelling
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Lærerne Bør 
vIde Mere

 Anbefalingen fra de unge var klar, da Egmontfonden sidste år 
holdt børnetopmøde om ordblindhed: Lærerne skal have mere viden om 
ordblinde og hjælpemidler. 

”Man er ikke kun ordblind i dansktimerne – det er man også i matematik 
og andre fag. At tro det er en klassisk fejl, mange lærere laver,” siger 
16årige Mikkel Petersen fra Sønderborg, der har bidraget med gode råd  
under topmødet, til Egmontfondens rapport “Let vejen til uddannelse for 
ordblinde børn og unge”.

Han får i rapporten medhold fra professor Carsten Elbro, som forsker i 
læsning og læsevanskeligheder. Han anbefaler, at ordblindhed skal være  
et element i undervisningen for alle lærerstuderende. 

Formanden for professionshøjskolernes rektorkollegium, Stefan Hermann 
er enig, og han mener desuden, at der er behov for en politisk national ord
blindestrategi.

Overkommelig opgave
Formand for Danmarks Skolelederforening, Claus Hjortdal, er enig i, at det 
er vigtigt at have viden om ordblindhed på alle skoler.

”Hvis ikke man har en læsevejleder, er man nødt til at få det. Og alle lærere 
skal have et minimum af viden, for opgaven skal løses i alle fag. Det kan ikke 

nytte, at eleverne kun får noget 
ud af dansktimerne,” siger han.

Han mener, at opgaven med at 
opkvalificere lærerne i de øvrige 
fag burde være overkom melig.

”Det er jo ikke flere måneders 
kursus, vi taler om. Og det er vig
tigt, for det at kunne læse er eks
tremt afgørende for at kunne 
begå sig som en aktiv borger i 
samfundet,” siger han.

Dog finder han det ikke hen
sigtsmæssigt at lave nationale reg
ler for ordblindeindsatsen, da 
skolernes situation er vidt forskel
lig. Mens nogle skoler har ti pro
cent ordblinde elever, kan andre 
være nede på en enkelt procent, 
pointerer han. 

Camilla Dyssel er freelancejournalist

30 børn og unge med ordblindhed har gennem 2018 rådgivet 
egmont Fonden i, hvilket er mundet ud i anbefalinger om, 
hvordan man kan gøre det nemmere at være ordblind.

Af Camilla Dyssel

5 gode rÅd

lance luscombes forslag til at  
forstærke ordblindeindsatsen

1.  Tag temperaturen. Spørg læ-
rerne, hvad de vil gøre, hvis der 
kommer en ordblind elev ind i 
klassen, som ikke kan læse de 
20 kopiark, der er forberedt. Så 
får man som leder en ide om, 
hvor godt, lærerne er klædt på.

2.  Gør det klart, at opgaven er ob-
ligatorisk for de ansatte. Alle 
lærere behøver ikke at være 
eksperter, men alle skal kende  
til ordblindhed og hjælpemid-
lerne. De skal forholde sig til, 
om det materiale, de vælger, 
kan bruges af ordblinde elever, 
og hvordan det skal løses, hvis 
det ikke umiddelbart kan.

3.  Gør ansvaret klart. Læg en plan 
og lav klare aftaler om, hvem 
der har ansvar for hvilke opga-
ver og hvornår, de skal løses. I 
en travl hverdag har tingene det 
med at skride, hvis der ikke står 
en dato

4.  Hold effektive møder. Man kan 
nå enormt meget med en klar 
ide om, hvad man skal omkring.

5.  Start roligt ud. Lad være med at 
lægge ud med 16 punkter i den 
første plan. Hellere een succes 
end	tre	fiaskoer.

bedre mUligheder  
For ordblinde

Ordblinde elever får lavere karakterer 
i alle fag, færre tager en uddannelse 
og de tjener færre penge som voksne 
end deres ikke-ordblinde kammerater.

Det	viser	en	undersøgelse	fra	Egmont	
Fonden, som havde ordblindhed som 
årstema i 2018.

Men it-støtte forbedrer markant ele-
vernes faglige udbytte, viser en under-
søgelse	fra	DPU,	Aarhus	Universitet.

Undersøgelsen	viser	samtidig,	 
at en meget stor del af eleverne ikke 
bruger deres hjælpemidler, og at der 
er stor forskel på, hvordan lærerne 
hjælper dem.
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MED POLITIKERNE 
PÅ SKOLEBESøg

 I forbindelse med FV19 arbejder Skoleleder
foreningen på, at folkeskolen og ledelsen af den får en 
vigtig plads i debatten op til valget! Vi ønsker mindre  
styring og mere ledelse. Økonomien skal matche ambi
tionerne. Der skal være en mere klar opbakning til folke
skolen, så vi kan lykkes med opgaven. Det handler om  
at være på banen, være aktiv og proaktiv.

Sammen med et eksternt konsulentfirma har vi lavet  
en strategi, der indebærer at arbejde med vores relationer. 
Det vil sige at mødes med de politiske partier, folketingspo
litikere og toneangivende borgmestre på bl.a. fælles skole
besøg, for at få talt om udfordringerne på skoleområdet. 

Indsatsen har været drøftet på de seneste to formands
møder og blev skudt i gang med en kronik i ”Giv ALLE fol
keskoler mere selvbestemmelse” i Politiken, hvor forenin
gens holdninger fremgår, og som også er spredt via bl.a. 
de sociale medier. Kronikken ligger på hjemmesiden. 

Hovedbudskabet er som nævnt: Lad ALLE folkeskoler 
bestemme mere selv, SÅ lederne sammen med medar
bejdere og forældre kan sikre, at elever trives og bliver 
så dygtige som muligt. Herfra ligger muligheden for at 
drøfte behovet for en stabil økonomi, mere ledelse og 
mindre direkte styring – og i det hele taget at få politi
kerne til at bakke op om vores folkeskole.

Det budskab søger formandskabet, HB og en række 
lokalformænd m.fl. i disse måneder at overbringe ud
valgte borgmestre, partiernes uddannelsespolitiske 
ordførere og andre folketingspolitikere, som vi inviterer 
på skolebesøg og en snak om, hvorfor folkeskolen fort
sat bør prioriteres politisk og økonomisk.

Vi arbejder på at få flest mulig politikere i tale op til 
valget. Vi ønsker at skabe muligheder for, at folkeskolen 
og skolelederne lykkes med opgaven – og at det sker 
gennem en fælles indsat centralt og lokalt at præge par
tiernes skolepolitik, deltage i paneldebatter.

Omdrejningspunktet for indsatsen er skolebesøg, så 
mødet foregår i virkelige omgivelser og ikke blot ved et 
mødebord, og indtil nu har indsatsen været en stor suc
ces: De politikere, der er blevet kontaktet – borgmestre 
og folketingspolitikere – har taget meget positivt imod 
invitationen. 

Kendskab giver venskab og alliancer. På rundturen på 
skolerne og ved en snak over en kop kaffe skabes relati
oner. Og det har vist sig, at politikerne over en bred kam 
gerne vil tale om folkeskolen, og de er endda med på 
både at få taget en selfie og facebooke/tweete … 

Michael Diepeveen er redaktør

Formandskabet og et antal lokalformænd har i disse måneder kontaktet en række 
toneangivende politikere for at få sat fokus på folkeskolen og ledelsen af den op til valget!

Af Michael Diepeveen   •  Illustration OTW
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Her nogle eksempler på, hvordan politikere over hele landet stiller op og bakker om folkeskolen som et de vigtigste offentlige tilbud, vi har.

Vi har bedt partiernes uddannelsesordførere redegøre for deres skole-
politik. Flere af dem lover penge – mange penge. Læs deres valgoplæg på 
hjemmesiden eller SKL-Facebook platformen. 

Kronikken	af	C
laus	Hjortdal	

bragt	i	Politike
n	1.	november	2018 ’Giv alle 

folkeskoler mere selvbestemmelse’ er et slags manifest for indsatsen.

KENDER ILÆRINGSKONSULENTERNES 
ARRANGEMENTER?

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.

LÆRINGSKONSULENTERNE

Læs mere om arrangementerne og tilmeld jer på:

uvm.dk/folkeskolen/læringskonsulenterne/arrangementer

Kurser i vurdering af naturfaglige kompetencer

15. januar-6. marts i Roskilde, Odense, Herning, København, Rønne, 

Aalborg og Aarhus3-timers kurser med fokus på undervisning og vurdering af natur-

faglige kompetencer. Målgruppe: Naturfagslærere i udskolingen (100 kr.)
Dialogdag om demokratisk dannelse på 

ungdomsuddannelserne
28. januar i OdenseDialogdag om arbejdet med demokratisk dannelse på landets er-

hvervsuddannelser 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 NyborgMødet sætter fokus på ledelse af skoler med tosprogede elever, 

sproglig udvikling i fagene og flersprogethed som ressource.

Målgruppe: Skoleledere, lærere og pædagoger, konsulenter og 

vejledere (fra 2.750)
Danskfaglig temadag21. marts i KøbenhavnInspiration 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 TaastrupInspiration til løft af fagligt udfordrede elever i udskolingen.

Målgruppe: Lærere, vejledere og skoleledere (400 kr.)  

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

en kort, en lang  I skrivende stund foregår skoleforhandlingerne i Finansministe-

riet. 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 for-

tolkning af paragraffen. Sammen med den debat, er der flere partier, der gerne vil åbne op for an-

dre 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 foran-

dringer, 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 pæda-

gogisk, men på anden side også forståeligt, når man tænker økonomisk. Pen-

gene 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 min-

dre 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 

om foreningens indsats i forbindelse med valget, som bl.a. in-

debærer, 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 foræl-

drenes – 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 syn-

liggøre alt det gode, der foregår i folkeskolen og fortælle de 

gode historier, så kom på banen. En kæmpe EU-undersø-

gelse har netop vist, at den danske folkeskole er blandt de 

allerbedste i Europa, så noget må vi da gøre rigtigt … 
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Følelsen af  mening skabes  af håbefuldhed,  men kvæles af  håbløshedHar 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.
s. 10
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Hør formandensbemærkninger tilskoleforhandlingernei Finansministeriet

Claus Hjortdal Formand, Skolelederforeningen
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Læs	leder	af	Claus	Hjortdal	’Øget selvbestemmelse’ 

i	blad	1/19	og	se	videoen,	hvor	han	uddyber	forenin-

gens	indsats	ved	FV19.

Læs ’Politiske hovedmål i 2019’ om de 4 

politiske mål, som foreningen søger at nå 

gennem en fælles indsats centralt/lokalt.

POLITIKEN Torsdag 1. november 2018

8 Debat

PLAY DANISH

Marianne Eldrup, Jyllandsgade

143, Esbjerg: 

Man må undre sig over, at Fre-

deriksberg fejrer Spil Dansk-

ugen med et arrangement,

der hedder ’Walk a Song’.

SKADER I SKAT

John Plate, Sjælør Boulevard 47,

København:

Efter den seneste tids afslørin-

ger af konsulentvirksomhe-

dernes medvirken til ned-

brydningen af Skat -- blandt

andet i Politiken -- må man gå

ud fra, at i hvert fald McKinsey

og Boston Consulting bliver

udelukket fra fortsat rådgiv-

ning af ministerierne. 

Mest af alt fordi det har vist

sig, at en minister kan bestille

en rådgivning, som på for-

hånd lover et helt bestemt

økonomisk resultat. 

Men også fordi en nyud-

kommet bog om forløbet i

Skat har fastslået, at det ikke

på noget punkt gik, som råd-

giverne havde forudsagt. Den

slags har medført enorme ska-

der på (blandt andet) Skats ad-

ministrative sundhed og styr-

ke. Den slags kan man ikke

bruge til noget som helst seri-

øst. 
Den første genoprettelse

må gå ud på at udelukke den

slags firmaer som mulige råd-

givere i ministerierne.

FABRIKKEN OG DIG

Finn Eriksson, Møllemosen 89,

Måløv:

På din nabogrund ligger der

en fabrik. Fabrikkens skorsten

er 4 meter høj. Røgen fra den-

ne skorsten indeholder store

mængder dioxin, benzen og

tjærestoffer. Udendørs tøjtør-

ring hører fortiden til. Venti-

lerne i vinduerne trækker fæl

lugt ind i stuerne, og det sam-

me gør ventilationsanlægget. 

Er det virkelig tilladt? 

Ja, det er det. Udskift ordet

’fabrik’ med ’brændeovn’, så

passer resten. Skorstensfeje-

ren er stille som en mus, for vi

taler jo om hans levebrød. 

Myndighederne kræver

først ny ovn ved ejerskifte, og

det ligger måske 50 år ude i

fremtiden. 

Og selv da består proble-

met, da nye brændeovne svi-

ner lige så meget med dioxin

som de gamle.

ENDESTATION TYRKIET

Kirsten Juel Grand, Godthåbsvej

195, Vanløse:

Artiklen om, hvor forfærdeligt

flygtningene fra Syrien har

det i Tyrkiet, ja, det er en gri-

bende artikel og helt umenne-

skelige forhold, de stakkels

flygtninge lever under. 

Og hvordan kan en person

som Pernille Vermund have

den umenneskelige indstil-

ling til udlændinge, når man

nu læser, hvor rædselsfuldt de

bliver behandlet i Tyrkiet? 

Bør vi rige danskere ikke ta-

ge imod mange flere flygtnin-

ge fra Syrien? Hvor er vores

medmenneskelighed henne? 

Er alle danskere blevet så

egoistiske, at de kun tænker

på sig selv og på at flyve hele

tiden, i stedet for at sende

penge til disse flygtninge og/

eller modtage flere af dem her

i vores rige rige?

Ja, det er uhyggeligt, hvor

kolde folk er blevet – at man

behandler disse flygtninge

værre end dyr.

Jeg håber, at artiklen om

forholdene i Tyrkiet kan væk-

ke vores politikere og den al-

mindelige dansker. Vi bør og

skal gøre noget her og nu for

dem!

PLØREHUL!

Per Sørensen, Ravnsborgvej 20,

Køge:

Jeg ved ikke, om Politiken kan

tåle (mere) ros fra en trofast

læser og abonnent. 

Min beundring for avisens

Roald Als er grænseløs. Og

dagligt glædes jeg over ny in-

spiration, opbyggelig oplys-

ning og ferm ord-ekvilibrisme

fra avisens dygtige journali-

ster og skribenter. 

F.eks. er Ander Jerichow, Pe-

ter Wivel, David Trads, ATS-fol-

kene, Skotte og Palle uforlig-

nelige. Og sidst Bo Maltesen,

der i sin anmeldelse af por-

trætbogen om Pernille Ver-

mund 30. oktober er inde på,

at hun kritiserer DF’s leder for

ikke at være skarp nok i ud-

lændingepolitikken. Og så

kommer det fra Bo Maltesen:

»Og det er det politiske pløre-

hul til højre for DF i udlændin-

gespørgsmål, der har bragt

Nye Borgerlige i salveten i me-

ningsmålingerne«. 

Plørehul! Tak for den beteg-

nelse, som kort og godt sidder

lige i øjet!

KNÆK APOPLEKSI

Niels Christophersen, Ussing-

gårdsvej 31, Fredericia:

Forleden lykkedes det at sam-

le næsten 150.000.000 kr. ind

til at bekæmpe cancer. Dejligt

og opmuntrende for dem, der

rammes af cancer, og ikke

mindre for deres familie og

venner. 

Jeg mistede tidligere på året

min bedste ven gennem et

langt liv. Han blev 60 år gam-

mel, han var så uheldig at få

en blodprop. 

Er der nogen dødelige syg-

domme, der er værre end an-

dre, og i givet fald med hvil-

ken begrundelse? 

Savnet er lige slemt. Jeg sav-

ner min gode ven frygteligt

og kan ikke slippe denne tan-

ke: 
Hvis man vidste noget mere

om apopleksi, forskede noget

mere inden for området, kun-

ne hans liv måske have været

reddet. 

Knæk apopleksi, knæk ALS,

knæk KOL, knæk dødelige syg-

domme ...

DF’S PARADIGMESKIFTE

Anne Albinus, Thrigesvej 13,

Herning: 

Marie Krarup (DF) var ’Hos

Clement’ 28. oktober, hvor

hun kom med sin version af

det paradigmeskifte, som DF

har krævet længe. 

Det består i, at flygtningen

ikke skal integreres i det dan-

ske samfund, men kun gøres

klar til hjemsendelse, når for-

holdene efter Marie Krarups

mening tillader det. Hvordan

man i praksis gør dem klar,

blev ikke præciseret. 

Flygtningene skal lære nog-

le praktiske færdigheder, men

ikke lære dansk eller ud på ar-

bejdsmarkedet. 

Marie Krarup foreslog lejre i

stil med Oksbøllejren, hvor ty-

ske krigsflygtninge blev holdt

indespærret i årene efter 1945. 

Hun havde ingen forståelse

for, at selve indespærringen

vil have en særdeles negativ

virkning på flygtningenes

mulighed for senere at kunne

genopbygge deres eget land. 

Det er tydeligt, at Marie Kra-

rups paradigmeskifte alene

skal tjene til at skræmme

krigsflygtninge fra at søge

asyl i Danmark, og at inde-

spærringen i lejre skal tjene til

at dehumanisere dem, så de

lettere kan hjemsendes uden

protester fra befolkningen.

DET KAN IKKE UNDRE

Torben Pless, Risebækvej 14,

Kastrup:

Professor Jørgen Grønnegård

Christensen undrer sig over,

at konsulenterne i McKinsey

anser det som et stort pro-

blem, at Skat går op i at være

overkorrekt. Det kan da ikke

undre, når de samme konsu-

lenter peger på effektiv drift af

danske varmeværker ved at

placere dem i Mellemøsten. 

Læserne Mener

POLITIKEN bragte 28. oktober et debat-

indlæg skrevet af en mor, der har valgt at

»glemme sin karriere lidt« for i stedet at

blive hjemmegående mor på fuld tid,

imens hendes børn er små.

Det har jeg stor respekt for. Vi skal alle

kunne indrette os på den måde, vi finder

bedst og ønsker. 

Mødre, der ønsker at være hjemmegå-

ende, skal ikke føle, at samfundet ser ned

på dem. Mødre, der ønsker at overlade en

del af barslen til far, skal ikke føle, at sam-

fundet ser ned på dem. 

SKRIBENTEN er en del af en stigende ten-

dens, hvor veluddannede kvinder fra

middelklassen vinker farvel til arbejds-

markedet for i stedet at blive hjemmegå-

ende for at passe børn. Når denne ten-

dens debatteres i medierne, er det oftest

fortællingen om, at mor glemmer sin

karriere lidt eller sætter karrieren på pau-

se. 
I forbindelse med et højskoleophold

forrige sommer endte jeg som tilskuer i

en debat, hvor netop denne tendens blev

debatteret. 

Der blev argumenteret for, at det kræ-

ver stor koordinering at styre en hus-

holdning, og at denne evne efterfølgende

kan bruges på arbejdsmarkedet. 

Hvorfor nævner jeg det? Det gør jeg,

fordi det er et gennem-

gående træk i denne

debat, at kvindernes

erhvervstab og den ne-

gative effekt på løn og

pension i den grad

negligeres. 

OMSORGSARBEJDE i

hjemmet er værdi-

fuldt, men det er en

kæmpe løgn, at arbej-

det i hjemmet nogen-

sinde skulle kunne fø-

re unge kvinder nogen

steder på arbejdsmar-

kedet efterfølgende. 

Har mor været hjem-

megående i fire til syv

år, har mor ikke ’sat sin

karriere på pause’, i be-

ro eller på standby. 

Efter syv år uden for arbejdsmarkedet

er der næppe nogen karriere at vende til-

bage til. I dag mister en gennemsnitlig

kvinde 10 procent i løntab per barn. En

gennemsnitlig mands lønudvikling og

pension er upåvirket af, at han bliver far. 

Vi har som samfund et ansvar for, at

hjemmegående mødre eller fædre får til-

strækkelig økonomisk rådgivning til at

sikre sig selv fra den sårbare økonomiske

situation, som de potentielt sætter sig

selv i. 

De skal have fuld vished om deres øko-

nomiske situation ved skilsmisse eller i

tilfælde af en partners eller ægtefælles

død, samt vished om størrelsen af den

pensionskage, de kan se frem til, når bør-

nene for længst har forladt reden. 

LAD OS KALDE en spade for en spade: Der

kan være mange grunde til, at en familie

vælger, at mor eller far skal være hjem-

megående, men i arbejdsmæssig for-

stand kan denne periode alene betegnes

som et sort hul i CV’et. 

Der er ikke tale om en lille pause. Der er

tale om en permanent afskrivning af mu-

ligheder og indflydelse, som måske ellers

havde budt sig. Det er ikke sikkert, at de

hjemmegående mødre (eller fædre) ser

det som et problem, men det er et fak-

tum, som de i det mindste bør være be-

vidste om. 

Familiepolitik

CECILIE JENSEN, JURASTU
DERENDE

Der er ikke nogen karriere 

at vende tilbage til efter 

syv år som hjemmegående 

Det er en

kæmpe

løgn, at

arbejdet i

hjemmet

nogensinde

skulle 

kunne 

føre unge 

kvinder 

nogen 

steder på 

arbejds-

markedet 

Dagens

citat

Muslimsk arbejds-

kraft er den, der 

kører taxaen for dig

og sørger for, at du

når flyet, gør dit

kontor rent og klart

til dagens første

møde, tørrer dine

gamle forældre bagi

og faktisk også dine

institutionsbørns.

Det er, hvad der hol-

der Danmarks hjul 

kørende

Natasha Al-Hariri,

jurist og debattør.

På Twitter

JEG HØRER TIT fra debattører, venner og

kolleger, at nu er #MeToo altså gået for

langt. Krænkelseskulturen er gået amok. 

Det er blevet farligt at være mand i

2018. Og ja, selvfølgelig skal uskyldige

mænd ikke dømmes af hverken en rigtig

domstol eller af folkedomstolen. 

Selvfølgelig skal vi ikke holde op med

at flirte, danse eller prøve at score hinan-

den i byen, hvis det er det, vi vil. 

Men prøv at tænke efter en enkelt

gang, kære mand: 

Er du blevet anklaget for chikanerende

adfærd? 

Har det haft konsekvenser, at du smile-

de til en kvinde i byen? 

Har du fået ødelagt dit ry, dit liv, af

usande anklager? 

Kan du overhovedet nævne én, der er

blevet uskyldigt anklaget, endsige dømt? 

Nej, vel?

#METOO HAR til gengæld betydet to ting: 

For det første må mænd, der gør for-

færdelige ting ved kvinder, i højere grad

stå til ansvar. 

For det andet, og lige

så vigtigt, har det fået

alle os mænd, der ikke

bevidst vil chikanere

kvinder og aldrig ville

begå overgreb, til at

tænke og tale lidt mere

om vores (mest ube-

vidste) handlinger. 

På min arbejdsplads

fylder kønsdebatten

nu langt mere end tid-

ligere. Jeg har talt med venner om hæn-

delser fra ungdomsårene, hvor vi nu er

mere i tvivl, om vi gik over grænsen. 

Privatfester og ritualer i gymnasie-

tiden, hændelser på drengedrukture,

julefrokoster på studiet. 

Jeg tror også, at mange mænd nu oftere

tænker over vores nutidige handlinger

og kvinders grænser. 

Kritikerne vil sige, at det netop viser, at

der nu ikke længere er plads til lidt ufar-

lig kontakt mellem kønnene. Men er det

virkelig så hårdt, at vi nu lidt oftere skal

være usikre på, om vi gik over en grænse?

Eller er det i stedet blot sundt, at kvinder-

ne ikke står med opgaven at håndtere

grænseoverskridende adfærd alene?

SÅ KÆRE mand: Råb op, når nogle går

over grænsen. Både når nogle råber #Al-

leMændErSvin. Og endnu mere, når nog-

le misbruger eller chikanerer kvinder. 

Men næste gang, du tænker, at det hele

er gået for langt, så overvej lige, om det

værste – eller bedste? – der er sket for dig,

mig og de fleste andre mænd, er, at vi må-

ske tænker lidt mere over, hvordan vores

ord og handlinger opfattes af de menne-

sker, vi omgås med. 

Og om det ikke egentlig er meget

godt?

Metoo

SUNE THØGERSEN, ANALYSEC
HEF

#MeToo er godt, ikke farlig for os mænd 

På min 

arbejds-

plads fylder

kønsdebat-

ten nu langt

mere end

tidligere

lighed for at justere elevernes skema i en

kort periode og placere dobbelttimerne

på den mest hensigtsmæssige måde. Alt

sammen under ansvar over for skolebe-

styrelsen, 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 sko-

lerne at sikre, at eleverne både trives og

bliver så dygtige som muligt.

Et sidste eksempel på en konkret ud-

fordring 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 besværliggø-

re opgaven i så høj grad. Derfor mener vi,

at alle folkeskoler bør gives mere selvbe-

stemmelse, så skoledagene kan tilrette-

lægges mere fleksibelt.

Jeg vil gerne samle vores ønsker i én

fælles opfordring og 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 selv-

bestemmelse, så der er kontinuitet, og

forældrene ved, hvad den lokale folkesko-

le står for. 

Sæt en retning, som skolelederne kan

følge, og giv så lederne mandat og rum til

at lede. Under ansvar for skolebestyrel-

sen, 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 ledel-

sesmæssige udfordringer bliver forstær-

ket, i takt med at der sker væsentlige øko-

nomiske forringel-

ser af folkeskolen –

som vi igen ser ved

budgetforhandlin-

gerne i 40 ud af 98

kommuner. 

Flere besparelser

gør det sværere for

lederne sammen

med medarbejde-

re og forældre at sikre, at eleverne trives

og bliver så dygtige som muligt.

I nogle kommuner så voldsomt, at le-

dere, 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 pro-

cent. Det har også betydet, at ledelses- og

medarbejderressourcerne er skåret be-

tragteligt, så vi i dag er 15-16 procent færre

ansatte i folkeskolen end for 10 år siden.

En udvikling, der betyder, at flere foræl-

dre vælger folkeskolen fra.

Et andet vanskeligt økonomisk skolefo-

kus er specialområdet, hvor et ambitiøst

mål om at få elever med særlige behov til-

bage 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 f.eks.

tildeles fri- og privatskoler, der ikke er un-

derlagt samme regler.

SELV OM ØKONOMIEN tit ikke rækker på

skolerne, har skolelederne loyalt imple-

menteret skolereformen. 

Skolelederne fortæller, at reformen er

dagligdag på skolerne, og at det går den

rigtige vej. Men det har også været nød-

vendigt fortsat at argumentere for, at

økonomien skal være i orden, hvis skoler-

ne 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 reformen 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 skolereformen 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 gen-

nemføre større forandringer, har dermed

ikke været der. Og som nævnt er usikker-

heden blevet forværret i løbet af årene,

hver gang vi bliver udfordret på grundla-

get 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 folke-

skolen, så forandringer har haft mulig-

hed for at slå rod. Men også bekymrede,

når folkeskolen er kastebold mellem for-

skellige ideologier. 

Folkeskolen bør få mere selvbestem-

melse, så lederne og medarbejderne sam-

men 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 tilstræk-

kelig fleksibilitet

til at variere under-

visningen og må-

derne at lære på. 

Vejen frem går

over mindre sty-

ring og mere ledel-

se. Ledelseskommissionen fastslår, at der

i folkeskolen er behov for ledelse tættere

på kerneopgaven og flere ledere. 

Der er for langt mellem lærerne og le-

derne, og der er behov for at forbedre le-

delseskapaciteten. 

Skoleledernes gennemsnit på 24 med-

arbejdere for hver leder er for højt og bør

ifølge kommissionen mindskes, fordi

man ikke kan lede nogle, 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 dialogba-

seret tilgang i stedet for en, der er mål- og

kontrolstyret. Inddragelse er et nøgleord

– en god kultur og etablering af gode rela-

tioner er afgørende for at opnå gode re-

sultater. 

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 man-

ge kontrol- og afrapporteringsopgaver

og for lidt tid til personaleledelse.

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 ind-

sats 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 tilba-

ge, 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 bed-

re. 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 situati-

on, hvor der sker et fravalg til fordel for

fri- og privatskoler. 

For os handler det ikke om et enten-el-

ler. Vi anerkender, at det er en opgave,

som en del af fri- og privatskolerne også

påtager sig. 

Men når 12 procent af eleverne i år

2000 gik på privat- og friskoler, og tallet i

dag er steget til 18 procent og fortsat sti-

ger, så er vi bekymrede. Det vil på længe-

re sigt betyde, at det er slut med en stærk

folkeskole – slut med det fælles reference-

punkt, det fælles tilbud for alle børn uan-

set herkomst og baggrund.

Vi glæder os til at følge den skolepoliti-

ske dagsorden frem mod valget – og ikke

mindst til på den anden side af valget at

læse et regeringsgrundlag igennem, som

skaber grobund for mindre styring og

mere ledelse i folkeskolen. 

Vi håber, at den kommende nye rege-

ring anerkender folkeskolen som den væ-

sentligste dannende og uddannende in-

stitution i vores samfund. 

At politikerne ser folkeskolen som et

fundament i vores demokrati, der skaber

et fællesskab for alle, såvel børn af kon-

tanthjælpsmodtagere som af kongelige.

Vores folkeskole er unik. Den er vores na-

tions store styrke.

Vi håber at stå på den anden side af

valget med en følelse af, at der virkelig vi-

ses respekt for det arbejde, der hver dag

udføres på folkeskolerne og kaster mas-

ser af gode resultater af sig. 

Vi håber at kunne takke politikerne for,

at folkeskolen sikres som et attraktivt til-

bud for eleverne, deres forældre og hele

befolkningen.

Vi håber, at I vil give alle folkeskoler

mere selvbestemmelse, så lederne sam-

men med medarbejdere og forældre kan

sikre, at eleverne trives og bliver så dygti-

ge som muligt.

Vi lover til gengæld altid at yde vores

bedste for at gøre det endnu bedre og le-

ve op til tilliden.

CLAUS HJORTDAL

Giv alle folkeskoler mere selvbestemmelse

Vores folke-

skole er unik.

Den er vores 

nations store

styrke

Giv folke-

skolerne mere

frihed til at 

afgøre, hvad

der er de bedste

løsninger på de

enkelte skoler
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D ebatten i medierne tegner jævn-ligt et billede af uro og stress påfødegangene i Danmark. Derskrives om mangel på medarbejdere ogom medarbejdere, der ikke har tid til atspise frokost eller gå på toilettet. Det erklart, at intet af det nævnte er ønskeligetilstande, og på hospitalerne arbejder vidagligt for at forbedre forholdene bådefor de gravide og fødende og for voresmedarbejdere. Men der er også en andenhistorie at fortælle: Både tal og erfaringerviser, at det går rigtig godt på fødeområ-det i Danmark. Det er trygt og sikkert atføde i Danmark, og den historie skal ogsåfortælles til kommende familier og kom-mende medarbejdere. 
I Danmark kommer godt 60.000 børntil verden hvert år, og langt de fleste føds-ler ender med en sund og rask baby ogmor. En fødsel er en overvældende livsbe-givenhed, det er ikke en sygdom. Målt udfra de parametre, som man internatio-nalt vurderer fødselshjælp på, liggerDanmark i den absolutte top. Vi har i dagverdens laveste mødredødelighed, oggennem de seneste år har vi også haft ver-dens laveste spædbarnsdødelighed ogspædbarnssygelighed. Det skyldes især,at vi har en struktur på fødeområdetmed robuste fødeafdelinger med tilknyt-tet service til for tidligt fødte børn, at vihar et individuelt tilpasset tilbud til gra-vide, som fanger eventuelle komplikatio-ner tidligt og behandler dem rettidigt, atvi er førende mht. screeninger i gravidite-ten, og at vi sikrer, at gravide kvinder ikkeføder for lang tid over terminsdatoen. 

SELV OM Danmark er et af de sikreste lan-de at føde i, arbejder fødeafdelingernehele tiden på at blive endnu bedre. Vi skalforbedre arbejdsmiljøet for de ansatte ogsamtidig skabe endnu større sikkerhed,bedre fødselsoplevelser for mor og barnog gode muligheder for tidlig familie-dannelse. I det landsdækkende projektSikre Fødsler zoomede landets fødeafde-linger fra 2013 til 2015 f.eks. ind på de 500-

700 børn, som årligt blev født med ilt-mangel. Fødeafdelingerne gennemgikog forbedrede systematisk processernefor blandt andet modtagelse af den fø-dende, overvågning af fostret og brug afsugekop og ve-stimulation på fødeafde-lingerne. På afdelingerne landet over ar-bejdes dagligt med metoderne, og derkan i dag spores en tendens til, at børn,der fødes med iltmangel, er mindre dårli-ge end for bare 5 år siden. Projektet ogmetoderne har vakt stor opmærksom-hed i udlandet. 

HOSPITALERNES indsats over for gravideog fødende er en teamindsats af jorde-mødre, læger, sygeplejersker og social- ogsundhedsassistenter. Alle faggrupper eressentielle. Vi hører naturligt i øjeblikketmest om jordemødrene, fordi de har dencentrale rolle i normale fødsler, og fordivi i Region Hovedstaden har udfordrin-ger med at rekruttere tilstrækkeligt medjordemødre. Vi anerkender fuldt ud, athospitalernes ressourcer er begrænsede,

og at arbejdspresset er højt. Det gælderpå fødeafdelingerne såvel som på andrehospitalsafdelinger. Jordemodermang-len har været udtalt, hospitalerne kæm-per i en vis udstrækning om de sammejordemødre, og der har været hårdt brugfor vikarer. 
I Region Hovedstaden arbejder vi på attackle udfordringerne. Dels ændrer vi påplanlægningen af vagter, dels forsøger viat tilbyde bedre arbejdsvilkår for alle jor-demødre ved at motivere flere til at arbej-de på fuld tid (mange jordemødre er idag på nedsat tid) uden overarbejde, delsvil vi ophøre med brug af eksterne vika-rer, og endelig gør vi alt, hvad vi kan, forat tage godt imod nyuddannede jorde-mødre, så de kommer bedst muligt igang med deres fag. 

YDERMERE ARBEJDER vi med nye organi-sationsformer, der både er til glæde forde gravide og fødende og kan øge trivs-len hos vores medarbejdere, fordi nye or-ganisationsformer også giver mulighed

for nye måder at arbejde på. F.eks. afprø-ves ’kendt jordemoder’-ordning på et afvores hospitaler, hospitalerne åbner fø-deklinikker for forventet ukompliceredefødsler i 2019, og vi skal i gang med sam-arbejde om en fælles regional hjemme-fødselsordning. 
Vi vil gerne anerkende og rose, at detselv under stort arbejdspres lykkes voresteams af jordemødre, læger, sygeplejer-sker, sekretærer og social- og sundhedsas-sistenter at sørge for, at de gravide og fø-dende har rigtig gode oplevelser. Den seneste måling af de fødendes til-fredshed med behandlingen i Region Ho-vedstaden viser, at 91 procent af kvinder-ne oplever, at jordemoderen opfylder be-hovet for tilstedeværelse på fødestuen, 88procent oplever, at de får den nødvendi-ge støtte, og 89 procent oplever et venligtog imødekommende personale, når deankommer. 

I DE SENERE år har flere og flere kvinderfødt ambulant, hvilket betyder, at de helt

konkret har liften med på fødestuen, ogat familien tager hjem med deres nyfød-te barn få timer efter fødslen. Dette var for nogle år siden utænkeligt,men det viser sig, at langt de fleste er gla-de for at komme hjem til deres egne – ro-ligere – rammer hurtigt efter en fødsel istedet for at skulle tilbringe en eller fleredage på et travlt hospital. Vi ser frem til, at der om kort tid kom-mer nye nationale retningslinjer forsvangreomsorgen i Danmark, som vilstøtte endnu mere op om tilbud, som ertilpasset den enkelte, og som lægger optil at styrke og forberede familierne rig-tig godt i løbet af graviditeten. 

DE TEKNOLOGISKE muligheder ændrersig også i disse år, og både jordemødre,læger og andre fagpersoner har et skarptøje på udviklingen af ny teknologi, somkan gøre hverdagen nemmere for gravi-de og barslende. Det gælder f.eks. teleme-dicin til gravide med diabetes, svanger-skabsforgiftning eller for tidlig vandaf-gang. Kvinderne får udstyr med hjem, såde kan måle på sig selv hjemmefra i ste-det for at være indlagt. Lægen kan følgemed fra hospitalet og kan indkalde til un-dersøgelse, hvis der er behov. Desudenudvikles flere apps, som kan vejlede ogstøtte kvinden og kvindens partner. Fødeområdet er i det hele taget i kon-stant udvikling. Det samme er arbejdetmed den tidlige familiedannelse, som viogså har en vigtig rolle i på hospitalerne.Familiemønstrene har ændret sig. I dag møder fødeafdelingerne oftereog oftere singlemødre, familier med tomødre eller andre regnbuefamilier. Føde-afdelingerne indretter arbejdet efter detog tager glade imod mangfoldigheden. Hospitalerne er en fin ramme for føds-ler med både lidt og meget hjælp fra pro-fessionelle: Vi kan håndtere det normale,som heldigvis er det hyppigste, og vi hardet nødvendige beredskab til at kunnetræde meget hurtigt til, når graviditet el-ler fødsel pludselig giver behov for speci-alviden og specialbistand. I akutte situa-tioner har vi det nødvendige beredskab –uden forsinkelse. Præcis det skal vi beva-re og værne om, uddanne til og rekrutte-re til også i fremtiden. Det glæder vi os til. Og tænk, hvis alt det, der går godt hverdag, kunne finde mere plads i debattenom fødeområdet i Danmark.

Else Smith, vicedirektør, Amager og HvidovreHospital; Pernille Slebsager, vicedirektør ,Herlev og Gentofte Hospital; Jonas Egebart,vicedirektør, Nordsjællands Hospital; MetteFriis, centerchefsygeplejerske, Juliane MarieCentret, Rigshospitalet 
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Du har sikkert læst megetom pres og utryghed påfødegangene. Men både talog erfaringer viser, at detfaktisk går rigtig godt påfødeområdet i Danmark. 

Det er trygt og sikkert at føde i Danmark
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PLUDSELIG STÅR vi på den anden side afet folketingsvalg. 
En ny regering er fundet, og minister-taburetterne fordelt. I regeringsgrundla-get står der, at folkeskolen fortsat skal væ-re forældrenes foretrukne skolevalg, ogat der skal være mindre styring og mereledelse på de enkelte folkeskoler – og ryg-tet vil vide, at Hendes Majestæt ved denobligatoriske dronningerunde er glad påsine børnebørns vegne.

Kronprinsens og kronprinsessens firebørn går jo på den lokale folkeskole ikkelangt fra Amalienborg. 
For kronprinseparret ønsker, at deresbørn skal leve en tilværelse, der så vidtmuligt minder om andre børns, hvilketindbefatter kommunal vuggestue, bør-nehave og skole. Og det, til trods for at fol-keskolen de senere år har været udsat foromvæltninger, kritik og overstyring. En udvikling, der har skræmt andreforældre væk. Men som den nye regeringnu heldigvis stopper igen ved at skabe etbredt samarbejde om at løse den storefælles samfundsopgave, det er at drivefolkeskole.

En sådan situation på den anden sideaf valget vil glæde os ledere af landets fol-keskoler. 
Spørgsmålet er, hvordan vi når dertil,at det – igen – går op for landspolitikerne,at et skolevæsen ikke kan drives som etstormagasin med nye tilbud og fødsels-dagsudsalg. 

At vores folkestyre i bund og grund hvi-ler på tillid. Tillid til, at de, som er valgt,sætter fornuftige målsætninger og ram-mer op for at nå målene. Og tillid til, atde, som arbejder med opgaverne, gør de-res allerbedste og er loyale over for be-

slutningerne. Ja, det er det spørgsmål, viskoleledere stiller os selv, og som vi i dagstiller åbent.

FOR VIRKELIGHEDEN er, at der er behovfor en ny styringsform, hvor alle folkesko-

ler gives mere selvbestemmelse. På denmåde kan lederne sammen med medar-bejdere og forældre sikre, at eleverne tri-ves og bliver så dygtige som muligt. Der er behov for en styringsform, hvorman fra politisk hold sætter retning ogværdier. Uden alt for detaljerede regule-ringer og anvisninger, men med klareretningsangivelser, som skolerne selvføl-gelig er forpligtede på at følge, og hvoransvaret ligger hos skoleledelsen med re-ference til skolebestyrelsen og kommu-nalbestyrelsen.
I dag er vi udfordrede af den megetspecifikke styring, der mindsker voresmanøvrerum som skoleledere og der-med vores mulighed for at sikre, at ele-verne lærer og trives i folkeskolen. Et ek-sempel kunne være det bastante krav, derstilles om, at eleverne skal bevæge sig i 45minutter i løbet af skoledagen. Der er ikke noget forkert i, at folkesko-lerne skal sikre, at eleverne ikke sidderstille hele dagen. Mere bevægelse er rig-tig godt for elevernes indlæring og moti-vation for at gå i skole.

Det, der er vigtigt for os, er, at den en-kelte skole får mere selvbestemmelse, såden kan sikre, at eleverne bevæger signok – i stedet for at blive holdt op på, omdet er præcis tre kvarter om dagen. Man kunne fjerne måltallet og lave enskarp formulering, som forpligter sko-lens leder, skolebestyrelsen og kommu-nen til at sikre, at eleverne får, hvad der

svarer til intentio-
nerne. 

I dialog med de
enkelte medarbej-
dere og teams om,
hvornår og hvor-
dan bl.a. bevægel-
se indgår i under-
visningen.

Et andet eksem-
pel på detailsty-
ring er regulering
af skoledagens
længde. Hvad der
er den rette læng-de på skoledagen, er – som i så mange an-dre spørgsmål – forskelligt i situationer-ne. Også her mener vi derfor, at man frapolitisk side bør give folkeskolerne merefrihed til at vurdere, hvordan de bedstskruer skemaet sammen og sikrer, at ele-verne trives, er motiverede og lærer i lø-bet af hele skoledagen.

Man kunne f.eks. overveje en harmoni-kamodel, som dels forpligter skolens le-der til at bruge de 30, 33 og 35 timer, somkommunen tildeler alt efter årgang, ogdels giver en øget frihed til at justere,hvordan elevernes skoledage tilrettelæg-ges. En model, der giver frihed til løben-de at vælge, om man f.eks. ønsker flere el-ler færre dobbelttimer.

HVIS DER ER sociale udfordringer i klas-serne, bør man som skoleleder have mu-

Giv alle folkeskoler mere selvbestemmelse

CLAUS HJORTDAL

Lad alle folkeskoler
bestemme mere selv, sålederne sammen medmedarbejdere og forældrekan sikre, at eleverne trivesog bliver så dygtige sommuligt.

Claus Hjortdal er formand forSkolelederforeningen
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SKOLE. Kongefamiliens børn går på folkeskole. En tillidserklæring til systemet og
skolelederne, som politikerne kunne lade sig inspirere af. Foto: Joachim Ladefoged

det Konservative Folkeparti
Brigitte Klintskov Jerkel

undervisningsordfører
 

1 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.

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

Der findes ikke et voksent menneske i Danmark, der ikke kender fol-
keskolen 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, vel-
uddannet 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.

3 skal Alle folkeskoler få mere selvbestemmelse med  
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 elever-
nes forældre. Jeg synes ikke, det står i modstrid til, at vi har en række 
politiske krav, der er fastlagt fra central hånd.

4 skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad skal der i 
givet fald konkret til?

Ja, der skal sættes ind. Det bedste, man kan gøre, er at styrke faglig-
heden, afkorte skoledagene og få mobiltelefonerne pakket væk.

5 hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,  
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.

Alternativet
Carolina Magdalene Maier

undervisningsordfører
 

1 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.

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

Ja, helt klart. Folkeskolen er vores alle sammens skole, og det er su-
pervigtigt, 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 inve-
steret i friskolerne, er det folkeskolernes tur til et ressourceløft.

3 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 ram-
melovgivning, men hvor der ikke må pålægges styringsredskaber, mål 
og obligatoriske dataindsamlinger fra hverken statens eller forvaltnin-
gerne 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 udviklingsredska-
ber. Det store fokus på national sammenligning skal væk.

4 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.

5 hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,  
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 ud-
satte, 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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Socialdemokratiet
Annette Lind

undervisningsordfører
 

1
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.

2
skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn  

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 Social-

demokratiet har vi en målsætning om, at alle elever skal føle sig ac-

cepterede 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.

3
skal Alle folkeskoler få mere selvbestemmelse med  

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 nød-

vendigvis 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 pæda-

goger mere tillid. Derfor vil vi give lærere og pædagoger større frihed 

til at bruge deres faglighed, og skoleledere skal have større ledelses-

rum. Kort sagt vil vi give folkeskolen mulighed for mere selvstyre.

4
skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad  

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.

5
hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,  

eleverne vil tage med sig i livet?

Den gode skole er en, hvor eleverne møder lærere, der med deres fag-

lighed 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. So-

cialdemokratiet har en vision om, at folkeskolen skal fungere som 

springbræt til en god og stabil fremtid for alle danske børn.

Liberal Alliance
Henrik Dahl

undervisningsordfører
 

1
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.

2 skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn  

uanset herkomst og baggrund?

Selvfølgelig skal folkeskolen være et referencepunkt for børn uanset 

herkomst og baggrund.

3
skal Alle folkeskoler få mere selvbestemmelse med  

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 selv-

bestemmelse til ledelser og bestyrelser – og mere metodefrihed til 

lærerne. Det skal dog afbalanceres mod, at der skal leveres på afgø-

rende punkter, som at flere børn end i dag forlader skolen som stærke 

læsere og regnere. Politisk er det kommunerne, der ”ejer” folkesko - 

ler ne – 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.

5
hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,  

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.
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SF
Jacob Mark

undervisningsordfører
 

1 skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for  
eleverne og deres forældre?

Folkeskolen er efter vores overbevisning den vigtigste samfundsinsti-tution, 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.

2 skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn  
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 na-turlige førstevalg for alle børn. Jeg er socialist, og jeg tror på, at børn skal mødes på tværs af kulturer og økonomiske klasser, fordi det bin-der 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.

3 skal Alle folkeskoler få mere selvbestemmelse med  
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 un-derstøttende undervisningstimer. Ressourcerne skal blive på skolen, men der skal være mere frihed.

4 skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad  
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 ak-tiviteter. Vi vil skrotte skolepræmiepuljen og bruge den på forebyg-
gende 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 iværk-
sætte en særlig indsats for at tiltrække nye elever.

5 hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,  
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.

Enhedslisten
Jakob Sølvhøj

undervisningsordfører
 

1 skal folkeskolen fortsat være et attraktivt tilbud for  
eleverne og deres forældre?

Enhedslisten betragter folkeskolen som fundamentet i vores uddan-
nelsessystem. 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. Kvalite-
ten 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.

2 skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn  
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.

3 skal Alle folkeskoler få mere selvbestemmelse med  
øget fleksibilitet for skolelederne?

Ja, vi ønsker mere selvbestemmelse til skolerne, og det skal naturlig-
vis 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.

4 skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad  
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 tolærerordnin-
ger, mere forberedelsestid til lærerne, flere ressourcer til inklusions-
indsatsen og forbedrede fysiske rammer. Og så skal vi af med de nati-onale test.

5 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 lokal-samfundet 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 li-vet – ikke bare til arbejdslivet.

plenum – jan 2019 23

154133_Plenum_1_19.indd   23
18/01/2019   12.42

folketingsvalg 

Radikale Venstre
Marianne Jelved

folkeskoleordfører
 

1 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 folkesko-
len. Derfor vil vi investere i skolen og bl.a. afsætte en folkeskolemilli-
ard til et grundlæggende løft af skolerne – uden yderligere bindinger.

2 skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn  
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 inklu-
sion og specialundervisning.

3 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 res-
sourcerne, så de går til at sikre en varieret skoledag for alle børn.

4 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 kriti-
ske, så de vil sige deres mening højt. Det kræver et opgør med den 
testkultur, som dikteres fra Christiansborg. Derfor ønsker vi, at de na-
tionale test skal være frivillige.

5 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 under-
visning 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 un-
dervisningen både i og uden for skolen i den åbne skole.

Venstre
Anni Matthiesen

undervisningsordfører
 

1 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 bør-
nene og sikre, at de har de nødvendige redskaber til at klare sig godt.

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

Ja, folkeskolen skal være et sted for alle børn uanset herkomst og bag-
grund. 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.

3 skal Alle folkeskoler få mere selvbestemmelse med  
øget fleksibilitet for skolelederne?

Ja. Jeg vil arbejde for, at der bliver mere selvbestemmelse i folkesko-
len. 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.

4 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 folke-
skolereformen, så alle skolerne bliver dygtige til eksempelvis at ud-
nytte de muligheder, som den understøttende undervisning tilbyder. 
Man kan altid blive bedre, og det skal vi også stræbe efter at blive 
på folkeskoleområdet.

5 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 faglig-
hed 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 mu-
ligt, 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.
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det spUrgte vi om:

1 skal folkeskolen fortsat 
være et attraktivt tilbud for eleverne og deres forældre?

BAGGRUND: Sammen- og nedlæg-
gelser 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.

2 skal folkeskolen fortsat 
være et referencepunkt for 

børn uanset herkomst og bag-
grund?
BAGGRUND: Hvor ca. 9 ud af 10 ele-
ver i år 2000 gik i folkeskole, er det 
tal i dag faldet til under 8 ud af 10. 
Samtidig er antallet af fri- og privat-
skoler steget, og det samme er kob-
lingsprocenten - fra 71 % til 76 %.

3  skal Alle folkeskoler få 
mere selvbestemmelse  

med øget fleksibilitet for skole-
lederne?
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.

4 skal der sættes ind for at 
styrke folkeskolen, og hvad skal der i givet fald konkret til?

BAGGRUND: 70 % af vores lokalfor-
mænd melder om økonomiske forrin-
gelser af folkeskolen. Prisen pr. under-
visningstime pr. elev er faldet fra 80 
kr. i 2009/10 til 62 kr. 2016/17.

5 hvad kendetegner en god 
skole, og hvad håber du,  

eleverne vil tage med sig i livet?
BAGGRUND: 200 års historie, forsk-
ning og undersøgelser peger på folke-
skolen som den væsentligste dan-
nende og uddannende institution i 
vores samfund - for vores demokrati 
og fællesskab.

dansk Folkeparti
Alex Ahrendtsen

folkeskoleordfører  

1 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.

2 skal folkeskolen fortsat være et referencepunkt for børn  uanset herkomst og baggrund?Ja. Men det forudsætter opbakning fra forældrene, og her kniber  det undertiden fra især forældre fra Mellemøsten.

3 skal Alle folkeskoler få mere selvbestemmelse med  øget fleksibilitet for skolelederne?Nej. Der er allerede masser af mulighed for kommunerne til at give skolerne selvbestemmelse, idet de kan udnytte delegationsretten.

4 skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad  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.

5 hvad kendetegner en god skole, og hvad håber du,  eleverne vil tage med sig i livet?En god skole lærer børnene de grundlæggende kundskaber og færdig-heder, 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.
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folketingsvalg 

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 Helle Kjærulf  •  Illustration OTW

Hvad mener politikerne

FV         19
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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 Michael Diepeveen   •  Illustration Ritzau

ved skolen og ledelsen

 I samarbejde med konsulent-
firmaet OPERATE har foreningen beslut-
tet at gøre en indsats i forbindelse med 
det folketingsvalg, der som bekendt afhol-
des inden for de kommende måneder. 

Vi vil sætte et tydeligt aftryk i en valg-
kamp, hvor skole- og uddannelsespolitik-

ken ikke som udgangspunkt ligger højt 
på skalaen over temaer, som væl-

gerne finder vigtigst. Nej, tvært-
imod er skolen mv. på en  8. plads efter sundhed, miljø og klima, økonomi, krimina litet, socialpolitik, udlændinge m.m. Omvendt fylder folke-skolen stadig meget poli-tisk og i den offentlige  debat. Og der er fortsat et stort behov for, at der på Christiansborg indgås brede 

skoleforlig, og at man handler 
langsigtet i stedet for – som vi ser det 

nu – at skoler og ledelser detailstyres, at 
folkeskolen kastes rundt mellem forskel-
lige ideologier, og at folkeskolen centralt 
fra får små økonomiske drys, men ellers 
holdes i et økonomisk jerngreb.Lige vedrørende disse mere problema-

tiske 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 politiker-
nes visioner om, hvad der kendetegner 
en god skole, og hvad der skal til for at 
styrke folkeskolen som den vigtige insti-
tution, den er for vores demokrati og fæl-
lesskab 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 be-
stemme mere selv, så lederne sammen 
med medarbejdere og forældre kan 
sikre, at eleverne trives og bliver så dyg-
tige som muligt.Vi kontakter politikerne med det for-

mål at sætte spot på folkeskolen og vores 

Vil DU være med i arbejdet og sætte  folkeskolen på dagsordenen 
ved folketingsvalget, så kontakt 

os for den nærmere planlægning 
på tlf. 40 63 28 40 / 22 21 88 92Omvendt vil vi tillade os at kontakte nogle af jer om det i den nære fremtid …

sæt X
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INgEN 
SKaL STÅ aLENE MED LEDELSESOPgaVEN

sidste års trivselsundersøgelse blandt skolelederne viste gule 
advarselslamper i den nordsjællandske kommune egedal. mange af 
skolernes ledere følte sig alene om opgaven og manglede kollegial 
sparring og tættere kontakt med den øverste ledelse. derfor tog de  
fat i problemet sammen med skolelederforeningen og forvaltningen …
 

Af Malene Mølgaard • Foto Jacob Nielsen 
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forvaltning/ledelse



Forvaltningschef Søren 
Trier Høisgaard og skole-
leder Dorthe Baun taler i 
telefon tre-fire gange om 
ugen, når de kører i bilen 
på vej til arbejde, fordi 
forvaltningschefen gerne 
vil have tæt kontakt med 
sine distriktsledere og ud 
i hele organisationen.
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 Der skulle en undersøgelse  
til. Og ”den var ikke så pæn. Så det gjorde 
udslaget,” fortæller Dorthe Baun, som er 
distriktsskoleleder for 10 ledere på Di
strikt Smørums tre skoler i Egedal Kom
mune, og som også er lokal formand for 
Skolelederforeningens afdeling i Egedal.

Undersøgelsen hun taler om, er Skole
lederforeningens årlige undersøgelse om 
kvalitet i ledelsesvilkår fra 2017. Generelt 
peger den på, at skolelederne oplever at 
mangle tid til deres opgaver – en velkendt 
problematik for offentlige ledere. Men på 
nogle punkter stak besvarelserne fra Ege
dal ud. Derfor kontaktede Skolelederfor
eningen Dorthe Baun for at få fokus på 
problemerne bag tallene og hjælpe med 
at finde løsninger. 

”Vi stod med en bekymrende besva
relse, der handlede om, at mange følte, 
de stod alene med opgaven. Derfor var 
det helt naturligt for mig at snakke med 
Søren om det,” siger Dorthe Baun og nik
ker til sin forvaltningschef Søren Trier 
Høisgaard, der er chef i Center for Skole 
og Dagtilbud.

Heldigvis valgte han ikke at gå i for
svarsposition eller bortforklare resultatet 
som piveri: ”Det er jo et øjebliksbillede, 
men stadig et udtryk for et eller andet,  
og hvis man ikke griber det, så får det lov 
at hænge og bliver til en fortælling om,  

at folk bare fik at vide, de skulle tørre  
øjnene,” forklarer Søren Trier Høisgaard  
og kalder trivselsundersøgelsen en rampe 
til dialog.

Derfor inviterede Skolelederforeningen 
ham til at mødes for at drøfte trivselspro
blematikken, og hvad de kunne gøre ved 
de mindre pæne resultater – også selv om 
de pegede ind i en historik, hverken han 
som ny forvaltningschef eller Dorthe Baun 
som ny lokal skolelederformand havde 
været en del af. Og selv om resultatet må
ske kunne forklares med en hård periode 
med forandringer i strukturen, der før  
bestod af enkeltskoler med hver sin leder  
til distriktsskoler, hvor alle skulle lære  

at tænke skoleledelse på en ny måde og 
finde et fælles ståsted på tværs af kom
munen.

Alene med opgaven
Dorthe Baun peger på, at ”noget af det, 
der især sprang i øjnene, var det, der dre
jer sig om at føle sig som en del af noget. 
At stå alene med opgaven. Vide, hvor man 
skal gå hen og hente hjælp både i ledelses
teamet og i fagcenteret,” siger hun, mens 
forvaltningschefen nikker.

”Jo, og så hængte det også sammen 
med, at vi selv sad med en oplevelse af, at 
vi var et meget fragmenteret skolevæsen. 
Og vi ønskede at skabe noget fælles,” siger 

Skolelederforeningens 
trivselsundersøgelse var 
en rampe til dialog, mener 
Søren Trier Højsgaard, som 
har intensiveret møderne 
med sine distriktsledere i 
Egedal Kommune.
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vilkÅrsUndersøgelse

Skolelederforeningen gennem-
fører løbende en undersøgelse, 
der tager pulsen på de vilkår, 
skole lederne arbejder under.  
Vilkårsundersøgelsen er desig-
net, så lokalafdelingerne kan 
sammenligne sig med andre på 
kommuneniveau, matche med  
et landsgennemsnit og bruge  
resultaterne som reference til 
dagsordenssætning lokalt.

Vilkårsundersøgelsen er et ud-
gangspunkt til at drøfte vilkårene 
for kvalitet i skoleledelse i den  
lokale skole lederforening og i 
dialog med forvaltning/skolechef. 
Derfor har Skolelederforeningen 
taget kontakt til kommuner, der 
placerer sig dårligt for at tilbyde 
at understøtte det lokale arbejde 
med ledelsesvilkårene.

Det er det konstruktive samar-
bejde	med	Egedals	Center	for	
Skole og Dagtilbud et forbilledligt 
eksempel på.

Eksempel	på	besvarelse	i	Egedal
undersøgelsen: ”Jeg oplever,  
at jeg bruger meget tid på at  
definere	rammer	og	strukturer,	
der ikke er tydelige og på plads  
i kommunens skolevæsen ...”

Ledelse er ikke noget, man gør hver for sig – uanset 
om det er i distriktsledergruppen, i et lederteam 

på en lokal skole eller i forvaltningen. Vi kan ikke som  
enkeltpersoner løse vores samlede kommunale opgaver. 
Jeg tror oprigtigt på, at ledelse er noget, vi gør fælles.
Søren Trier Høisgaard, chef for Skole og Dagtilbud i Egedal Kommune

Søren Trier Høisgaard og nævner, at der 
tidligere har været en oplevelse af mistil
lid i systemet, som han gerne ville af med.

”For mig var det helt naturligt, når der 
kommer en medlemsundersøgelse, der 
viser, at det står skidt til, at så er det et 
tegn på noget i den samlede skoleleder
gruppe, som vi skal forholde os til og tale 
åbent om,” fastslår han.

Så i fællesskab mellem forvaltningen, 
kommunens HRafdeling og Skoleleder
foreningen blev der arrangeret en fælles 
lederdag sidste forår for alle 40 skole og 
SFOledere i Egedal Kommune. Her blev 
de mest fremtrædende og alarmerende 
punkter i vilkårsundersøgelsen fremlagt 
af Skolelederforeningens konsulent. Da
gen bød på kritik og frustrationer, men 
fokus blev holdt på, hvordan fællesska
bet kunne styrkes fremover.

”Det blev taget godt imod at få en hel 
dag til at tale ledelse,” fortæller Dorthe 
Baun om dagen, som mundede ud i, at 
nogle udfordringer som fx samarbejdet 
med de nærmeste lederkolleger og ønsket 
om at få et sparringsrum skulle håndteres 
hjemme i de lokale ledelsesteams.

En investering 
For de fire distriktsledere i Egedal har 
det konkret betydet ugentlige fredagsmø
der med forvaltningschefen. Egentlig var 

planen i starten at mødes ude på sko
lerne, men da specialisterne i forvaltnin
gen og HR ofte deltager på møderne for 
at gennemgå budgetter og opfølgning på 
drift, var det mest effektivt at mødes på 
rådhuset, som på den måde også er ble
vet distriktsledernes arbejdsplads.

”Vi havde egentlig forventet, at vi 
kunne skære mødefrekvensen ned efter 
det første halve år, men vi har bare så 
mange omstillinger stadigvæk, at vi pri
oriterer stadig at mødes hver uge,” for
tæller forvaltningschefen og tilføjer at 
han tænker på det som en investering.

Det samme gør Dorthe Baun, som un
derstreger, at der ikke findes et quickfix. 
Også selv om det er tidskrævende og har 
gjort organisationen mere tung, fordi det 
kræver mange møder og diskussioner på 
tværs at bygge et fælles skolevæsen op 
fra bunden.

”Der er kommet et helt andet flow af in
formationer mellem forvaltningen og vo
res lederteams,” siger hun om møderne, 
hvor de blandt andet har lavet nye proce
durer for skoleindskrivning og arbejder 
sammen om skoleudsættelse og visitation.

En del af et ’vi’
Distriktsleder Dorthe Baun oplever, at 
det hyppige og tillidsfulde samarbejde 
også siver nedad og smitter af på organi

plenum – mar 2019 37



forvaltning/ledelse

Der er skruet op 
for det fokus, at 

vi er sammen om opga-
ven i stedet for at man 
kan stå i skidt til halsen 
uden nogen steder at 
søge råd eller hjælp. Den 
afmagtsfølelse tror jeg, 
nogen har stået i – det 
synes jeg i hvert fald, det 
kunne bære præg af.
Dorthe Baun, distriktsskoleleder og formand  
for Skolelederforeningens afdeling Egedal

sationen, hvor lederne har fået blik for,  
at de ikke er alene.

”Det taler vi i hvert fald om i mit eget 
ledelsesteam – det at kunne sige ’vi’ på 
opgaven. Det betyder ikke at gå i takt og 
være fuldstændig ens på matriklerne, 
men at man hele tiden skal have blik for, 
at man er en del af en familie og skal ind
drage dem, når det gælder indsatser eller 
centrale emner, som vi alle sammen er 
en del af. Det kan nogle gange synes lidt 
besværligt, men til gengæld får man rig
tig meget ud af at bringe det op i det le
delsesfælleskab, man har,” siger hun.

For nogle har trivselsarbejdet handlet 
om at bygge det lokale ledelsesteam op, 
og for andre har fokus været på at formu
lere procedurer, som manglede, så sko
lens ledere stod alene med selv at finde 
de gode løsninger, fordi der ikke var no
get at læne sig op af. Der er skruet op for
formelle mødefora på tværs og et årligt 
seminar, hvor alle lederne deltager. Og 
derudover har Skolelederforeningen  
lokalt fokus på fælles arrangementer.

”Fx deltog alle i skoleledernes års
møde, og vi prioriterede at tage af sted 
aftenen før og gå ud og spise sammen. 
For en ting er at være sammen i møder, 
noget andet er at komme til at kende hin
anden som mennesker, så man rent fak
tisk også tager telefonen og ringer til en 
kollega. Da folk ikke er sammen i hver
dagen, så skal der gøres noget, for at det 
kommer til at ske, for det sker ikke af sig 
selv,” konstaterer Dorthe Baun.

Hun mener, at den store opbakning fra 
lederne til de sociale og ledelsesmæssige 
tiltag skyldes, at de taler ind i et behov, 
folk selv har gjort opmærksom på. 

”Der har været en kæmpe lyst til det  
her fra alle. Vi stod med en bekymrende 
besvarelse af vilkårsundersøgelsen, der 
handlede om at føle sig som en del af et le
delsesteam og føle sig understøttet i opga
ven. Vi har flyttet os den rigtige vej på stort 
det hele, så vidt jeg kan se, og i dag synes 
jeg, vi står et helt andet sted,” siger hun. 

Malene Mølgaard er freelancejournalist

I Dorthe Bauns lederteam 
er de blevet tydeligere om-
kring, hvilke slags møder de 
holder for at gøre det mere 
meningsfuldt at mødes. 
Nogle møder er til drift og 
andre til det strategiske.
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MUSIKHUSET OG 
AARHUS CONGRESS CENTER
Aarhus 10.-11. april 2019

Har I skrevet Skolemessen i kalenderen?! 

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 messe- 
dage 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. 

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. 

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
 

INSPIRATION & VIDEN
til undervisningen i morgen

Skolemessen arrangeres af Centre for Undervisningsmidler i Danmark i et samarbejde med Alinea, Gyldendal Uddannelse samt de to 

brancheforeninger BFU og Danske Forlag.
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Formændene for DLF og SKL, Anders Bondo og 
Claus	Hjortdal,	har	op	til	folketingsvalget	skre-
vet et fælles brev til alle lærere og ledere i folke-
skolen om offentligt ansattes ytringsfrihed. 
 
Baggrunden er, at undersøgelser viser, at for 
mange er bange for at udtale sig om forhold  
på deres arbejdsplads. Det er der også eksem-
pler på i kredsene og de lokale lederforeninger. 
Noget tyder på, at den stigende styring af bl.a. 
skolerne gør det sværere for ansatte og ledere 
at udtrykke sine holdninger, bekymringer om fx 
strukturændringer, besparelser etc.

Pointen er, at politikerne selvfølgelig træffer be-
slutningerne, men at de også bør forholde sig til 
faglig viden og praktiske erfaringer for at kunne 
træffe holdbare beslutninger. Det er den kritiske 
debat, der sikrer udvikling, og at der bliver fore-
taget fornuftige prioriteringer.

Derfor lyder opfordringen fra formændene til at 
være med i debatten på nettet, sociale medier, 
via blogs og avisindlæg. Folketingsvalget er en 
god anledning. Men som der også peges på: 
Husk tavshedspligten og videregiv ikke fortro-
lige	oplysninger.	Udtal	dig	på	egne	vegne,	ikke	
arbejdspladsens. Gå efter bolden. Hold en or-
dentlig tone – vær saglig og faglig.

noTer

< ko d n i n g > 
Alle børn skal i fremtiden lære simpel kodning. 
Børn skal lære at forstå og lave algoritmer, for de 
er en stor del af deres hverdag. De skal designe 
og selv blive digitale producenter …

I	fire	nye	film	fra	forskellige	klassetrin	ser	man,	
hvordan der undervises i programmering mv. på 
udvalgte skolerne, og hvordan eleverne kaster sig 
ud i de nye udfordringer med kreativitet og lærelyst.

se filmene gratis på filmkompagniet.dk

Politiske mål 
Aktuelt arbejder foreningen med en 
række politiske mål, som vi søger at  
realisere gennem en fælles indsats  
centralt	og	lokalt,	og	hvor	fire	overord-
nede politiske hovedmål er udvalgt:

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

•  Der er behov for øget selvbestem-
melse for alle folkeskoler …

•  Finansieringen af folkeskolen skal 
matche ambitionerne …

•  Folkeskolen skal være forældrenes  
naturlige førstevalg …

Indsatsen blev drøftet på sidste for-
mandsmøde	og	er	samlet	op	i	”2019	 
Politiske mål”. I pjecen gives input til  
det videre arbejde med at indfri målene 
centralt, i tværkommunale netværk og 
lokalafdelinger. 

44.000

Claus	Hjortdal	er	valgt	som	talsperson	
for Lederforum i den nye Fagbevægel-
sens Hovedorganisation (FH). 

Således	er	det	fremover	Claus	Hjortdal,	
der udtaler sig i lederspørgsmål på vegne 
af de ca. 44.000 ledere i FH.

Lederforum i FH er dannet for, at leder-
grupperne i hovedorganisationen med ca. 
1,4 mio. medlemmer får et særligt forum 
til at drøfte ledervilkår og udfordringer.

YTrInGer

Otte skoler fra Vordingborg, Kolding, Billund, 
Lejre og Gentofte kommuner har arbejdet med 
at udvikle og afprøve digitale løsninger med hen-
blik på at gøre eleverne mere selvhjulpne og give 
bedre muligheder for at deltage i klassefælles-
skabet fagligt og socialt.

Man har arbejdet med apps og QR-koder til in-
teraktive vejledninger i matematik, emner i vi-
deo, lyd, tekst og billeder, virtual reality m.m. til 
at	arbejde	med	konflikter	eller	forberedelse	til	
projekter.	Bag	projektet	står	Socialt	Udviklings-
center	SUS	og	Unges	Uddannelsescenter.	Det	er	
støttet af A.P. Møller Fonden.

Erfaringerne	fra	udviklingsprojektet	er	samlet	på	
hjemmesiden	inkludigi.dk	for	at	inspirere	flere	
lærere og pædagoger til at bruge teknologi i un-
dervisningen. Her kan man hente inspiration og i 
øvrigt deltage på et gratis kursus i foråret – hvis 
det har interesse!

læs mere på inkludigi.dk

Medierådet	for	Børn	og	Unge	har	sammen	med	
Red	Barnet	og	Center	for	Digital	Pædagogik	ud
givet et informationsmateriale om digitale per-
sondatarettigheder til unge i alderen 13-16 år  
og deres lærere.

Onlinematerialet ”Persondata-hva’-for-noget?” 
skal gøre emner som persondataforordningen,  
digitale rettigheder, dataansvarlighed og digital 
profilering	relevante	og	vedkommende	for	unge.	

Samtidig	opfordres	der	til,	at	man	reflekterer	over,	
hvad man giver sociale medier, apps og andre  
digitale tjenester lov til at indsamle og bruge ens 
personoplysninger til.

Via materialet, som er lavet i samarbejde med 
bl.a.	en	9.	klasse,	sætter	unge	selv	ord,	lyd	og	bil-
leder på deres digitale rettigheder. Det består af 
både	tekst,	film,	podcast	og	brætspil.

læs mere på /www.medieraadet.dk

inkLUsion

hva’ for noget

i
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Forfatteren har fået mulighed for skrive under pseudonym for at kunne udtrykke sig friere.

Talenterne
På Strandskolen har vi besluttet at sætte fokus på talenter. Derfor har vi 
nedsat en talentgruppe, som består af seks lærere og mig. Vi skal igang
sætte aktiviteter i første omgang for lærerne, så de bliver bedre til at ud

fordre de talentfulde elever. 
Derfor besluttede vi at lave et møde for alle lærerne om, hvordan man spotter og ar

bejder med talenter. Vi lavede en procesplan, som beskrev hvilke opgaver ledelsen var 
ansvarlig for, og hvilke opgaver lærerne skulle tage sig af. 

Som tiden nærmede sig talentmødet, fik vi i ledelsen styr på de ting vi skulle, men 
jeg gik med en underlig fornemmelse af, at der ikke rigtig var styr på de opgaver, læ
rerne skulle tage sig af. 

Da jeg i ugen før mødet tog fat i Ida, en af lærerne fra talentgruppen for at høre, hvor 
langt de var, blev mine anelser bekræftet. De opgaver, lærerne skulle løse, havde de 
slet ikke arbejdet med. Jeg hasteindkaldte talentgruppen for at høre, hvad der foregik: 

”Jeg regnede med, at du ville tage initiativ til at kalde os sammen Anne”, sagde Dor
the; ”Det plejer du”.

”Jeg har siddet med samme forventning til dig, Dorthe!” Anne så helt ked ud af det. 
”Du har jo altid styr på alting”.

Lærerne kiggede lidt rundt på hinanden og så forvirrede og flove ud.  
”Jeg ved ikke, hvad der er gået galt”, sagde Ida, ”men jeg ved, at ingen her lider  

af arbejdsvægring eller ansvarsforflygtigelse. Vi må have misforstået hinanden, siden 
ingen rigtigt har gjort noget”.  

Jeg foreslog, at vi kiggede på vores procesplan og efter at have snakket lidt om, hvor
dan vi kunne nå at få styr på nogle af punkterne, udbrød Ida, ”Jeg tror, planen ikke er 
detaljeret nok i arbejdsfordelingen”. 

”I burde da kunne koordinere de her opgaver”, indvendte jeg. 
”Åbenlyst ikke”, konstaterede hun. ”Nogle gange ender fælles ansvar med ingens an

svar, og så går det galt”.
”Så lad os få fordelt nogle opgaver”, sagde jeg, og så sagt så gjort. I løbet af de kom

mende dage fik jeg beskeder om, at der var taget hånd om alle opgaverne, og mødet 
endte med at forløbe rigtig godt.

En stille eftermiddag på kontoret kom jeg til at tænke på, hvornår vi i ledelsen ikke 
får taget hånd om opgaver. Oftest er det, når vi regner med, at en af de andre tager sig 
af det.

Så Ida har ret. Det fælles ansvar risikerer at ende som ingens ansvar – med mindre 
man er enig om, at det er et fælles ansvar, og man løser opgaven sammen. 

 
Jens Blom 
Skoleleder på Strandskolen

hverdagsledelse En skoleleder skriver om sine tanker, tro og tvivl om stort og småt, når man udøver ledelse i folkeskolen ...
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 Titlen som øverste skoleleder på 
Nordstjerneskolen er ny for Karen Kaas, men 
skolen er velkendt. I fem et halvt år har hun 
som afdelingsleder haft ansvaret for skolens 
specialtilbud samt indskolingen for de yngste 
årgange. Og da den tidligere skoleleder, Peter 
Brixen, fik nyt job i april, blev Karen Kaas 
konstitueret skoleleder. Før tiden på Nord
stjerneskolen var hun afdelingsleder tre år  
på en privatskole.

”Det er ikke sådan, at jeg fra starten af mit 
lærerliv har tænkt, at nu skulle jeg bare være 
leder og arbejde på det. Jeg har altid været 
optaget af skoleudvikling og forandringspro
cesser og er bl.a. uddannet læsevejleder og 
aktvejleder. Det ene har taget det andet med 
sig. Jeg har haft lyst til at tænke strategi og 
løfte det til det næste trin. Derfor var det 
også naturligt for mig som afdelingsleder, at 
næste skridt var en skolelederstilling, hvis jeg 
skal arbejde mere med udvikling, strategi og 
helheder,” fortæller Karen Kaas. 

Da hun var færdig med sin diplomuddan
nelse i ledelse sidste år, havde hun ikke nået 
at tænke i lederbaner. Men da skolelederstil
lingen blev ledig, var det oplagt, ikke mindst 
fordi hun var meget glad for at være en del 
af Nordstjerneskolen.

”I min stilling som afdelingsleder fik jeg 
lov til at smage på forvaltningsmæssige op
gaver. Og det kunne jeg godt tænke mig at 
smage mere af.”

Den brede samarbejdsflade, som man har 
som skoleleder, tiltaler hende. Karen Kaas 
forklarer, at man som afdelingsleder er mere 
leder indadtil, og som skoleleder er man  
meget mere opadtil og til siden med mere 
tværgående samarbejde både kommunalt 
og med lokalsamfundet. 

”Det løfter perspektivet endnu mere i for
hold til at tænke skoleudvikling og stiller 
spørgsmål som, hvilket afsæt skal vi sætte 
for skolen, og kunne vi blive hjertet af sam
fundet, som skolen i højere grad var tidli
gere,” siger Karen Kaas.

Hun begyndte som afdelingsleder for ind
skolingen, da Nordstjerneskolen blev bygget 
for seks år siden. Man samlede skolerne i 
Helsinge og besluttede at starte nogle nye til

tag, bl.a. aldersintegrerede klasser i indsko
lingen og rullende skolestart. 

”Det har jeg stået i spidsen for i fem år. Vi 
har i dag en indskoling, der kører super godt, 
har fagligt gode resultater, stor forældretil
fredshed og høj trivsel blandt eleverne. Vi har 
børn, der bliver inkluderet, som vi før måtte 
sende i  specialtilbud. Det er jo slet ikke mig, 
der har gjort alt det arbejde, men jeg har  
været med til at skabe det sammen med en 
gruppe meget engagerede medarbejdere,  
forældre og børn,” fortæller Karen Kaas.

Hun glæder sig over, at hun har været med 
i den udviklingsproces, hvor de har vendt  
tingene helt på hovedet, skabt en hel anden 
måde at lave undervisning på og har været 
med til at forandre lærings og børnesynet.

”Det har faktisk været med til at påvirke 
resten af skolen i forhold til at tænke læring 
på en ny måde,” siger hun.

Karen Kaas er meget optaget af, at fremti
dens folkeskole får en kvalitet, som ikke kun 
beror på synlige læringsresultater. En vigtig 
udfordring for en skoleledelse er at skabe  
en undervisning, som levendegør skolens 
formål.

”Hvis vi som skoleledelse skal garantere den 
kvalitet, kræver det en stor nærhed, at jeg som 
skoleleder støtter op om medarbejderne, men 
også udfordrer dem. Hvordan får vi skabt den 
nærhed i en travl hverdag, hvor der er mange 
krav mange steder fra?,” spørger hun.

”Mit bud er, at vi som skoleledelse bliver 
dygtigere til at lytte til skolens energi og for
nemme, hvor vi er henne. Vi skal ikke som 
skole ledelse komme med alle de gode idéer. 
Der er jo masser, der gror derude hos med
arbejderne. Vi skal støtte, udfordre og for
styrre.” 

NordStJerNeSkoleN er en 3-4 sporet skole 
fra 0. til 10. klassetrin. Skolen står for hele kom-
munens 10. klassetilbud. derudover har skolen 
fem kommunale specialtilbud: et læsecenter for 
børn med dyslektiske vanskeligheder, en klasse 
for sensitive unge samt et specialtilbud til 10. 
klasse. Skolen har 750 elever og 90 pædagogi-
ske medarbejdere. Skoleledelsen består ud over 
øverste skoleleder af fire afdelingsledere.

Har fåeT nyT Job
Af Helle Kjærulf • Foto Privat

Vi skal ikke 
som skole-

ledelse komme 
med alle de gode 
idéer. Der er jo 
masser, der gror 
derude hos med-
arbejderne. Vi skal 
støtte, udfordre og 
forstyrre ...

kAren kAAs
50 år, skoleleder på 
Nordstjerneskolen, 
Gribskov Kommune, 
fra 4. september 2018.
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noTer

Med en millionbevilling fra Industriens 
Fond kan op mod 100.000 børn i 4., 5. 
og 6. klasse deltage i læringsprojektet 
ultra:bit om kodning, teknologi og digi-
tal dannelse.

I	efteråret	fik	4.	klasses	eleverne	mulig-
hed for at lære at kode med projekt 
ultra:bit, som handler om kodning, tek-
nologi og digital dannelse.

Nu kan landets skoler tilmelde hele 
mellemtrinnet og dermed modtage 
ultra:bitklassesæt	med	BBC	micro:bits,	
som skolerne kan beholde og anvende 
til undervisning.

Den 3-årige indsats består af børne-
programmer	på	DR	Ultra,	undervis-
ningsmaterialer på DR Skole samt en 
række læringstilbud.

Ultra:bit	har	til	formål	at	inspirere	børn	
til at udvikle digitale færdigheder gen-
nem leg og undervisning, så de går fra 
at være storforbrugere af teknologi til 
også at være skabere med teknologi.

tilmelding sker her: 
www.dr.dk/om-dr/ultrabit

Bits

Snart starter et nyt 3-årigt forsøg 
på 46 folkeskoler i 32 kommuner. 
Faget ’Teknologiforståelse’ skal gøre 
elever	fra	1.9.	klasse	klogere	på	alt	
fra algoritmer til datasikkerhed. 

Formålet med det nye fag er at give 
folkeskolens elever en bred teknolo-
gisk forståelse og konkrete kompe-
tencer i forhold til at navigere og 
være aktive forbrugere i en digitali-
seret verden. Og samtidig skal faget 
være med til at forme nogle af 
fremtidens IT-specialister.

Konkret skal faget teknologiforstå-
else give eleverne kompetencer in-
den	for	fire	områder:

•  Digital myndiggørelse
•  Digital design og designprocesser
• 	Computational	tankegang
•  Teknologisk handleevne

I løbet af forsøgsperioden skal det 
undersøges, hvordan teknologifor-
ståelse kan indgå som en obligato-
risk del af undervisningen – enten 
som selvstændigt fag eller som en 
del af folkeskolens eksisterende fag.

nYt  
IT-FAG

Styrelsen for it og Læring har lanceret en ny hjemmeside 
for al den uddannelsesstatistik, der indsamles centralt  
til benchmarking og at få overblik og tendenser/udvikling.

Her	findes	tal	og	viden	om	antal	folkeskoler,	kompeten-
cedækning, undervisningstimetal, elever/lærer-ratio,  
karakter ved afgang m.m. på skole- og kommuneniveau.

Det nyopdaterede site er nu bl.a. forsynet med en vej-
ledningsvideo, så man nemmere kan få frem til de op-
lysninger, man søger. 

gå ind på uddannelsesstatistik.dk

data

Skole- og gymnasieelever strejker for at øge opmærk-
somheden på klimaet – og for at sætte problemet op  
på den politiske dagsorden.

Under	mottoet	 ’Hvorfor	gå	 i	skole,	hvis	vi	 ingen	fremtid	
har?’	breder	strejkerne	sig	 i	Amerika	og	Europa,	herun-
der blandt skoleelever i danske byer.

Det er den svenske skoleelev Greta Thunberg, der er 
inspirationskilde.	Hun	sad	i	flere	uger	foran	den	Svenska	
Rigsdag for at få opmærksomhed om klimaproblemerne.

Den unge svenskers protest gav genlyd verden over. 
Siden blev hun inviteret til at tale på det magtfulde  
klimatopmøde	COP24,	der	fandt	sted	før	 jul.

InGen
PLaNET B

UVM	har	netop	relanceret	emu.dk,	Danmarks	læ-
ringsportal, med nyt design og større brugervenlighed.
 
Den nye version af emu.dk skal gøre det nemmere for 
undervisere, ledere og pædagogisk personale at hente især 
praksisnær viden, der let kan omsættes i undervisningen.

emu.dk
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– en metode til at involvere klassens forældre i elevernes læring.

Find materialerne på
www.skole-foraeldre.dk/lmf

Styrk skole-hjem-samarbejdet med

annonce_210x275.indd   1 21/01/2019   14.07



 Skolelederforeningen og IT-
Branchen har i fællesskab med Børn og 
Unge i Aarhus Kommune søsat et nyt pi
lotprojekt, der over nogle uger skal ruste 
7. klasses elevernes teknologiforståelse 
og kreativitet via Internet of Things tek
nologi på tværs af Aarhus Kommune.

 Det er en dag i teknologiens og lærin
gens tegn, hvor vi besøger Mårslet Skole, 
lidt syd for Aarhus. Da vi træder ind i 
klasselokalet hos 7.A er eleverne i fuld 
gang med at arbejde i mindre grupper af 
tre til fire elever og hele lokalet summer 
af dæmpet snak omkring de opslåede 
bærbare laptops. På bordene roder det 
med sensorer, små diodelys, pap og tape 
og det er tydeligt, at den kreative proces 
er i fuld gang.

Som en del af opstarten har eleverne 
fået en introduktion til teknologien, til 
selve micro:bit’en, som er ”motoren” i 
udstyret, og den kreative tilgang til pro
blemløsning. De første to dage af forløbet 

har eleverne fået stillet mindre opgaver, 
som kan løses i grupper og ved hjælp af 
diverse sensorer, et såkaldt breakout
board koblet til micro:bit’en og via basal 
kodning i et computerprogram Nu da de 
første to dages intro er gennemført, er 
grupperne gået i gang med at udforme 
deres endelige IoT løsning, som eleverne 
senere får lov til at præsentere for en  
lokal virksomhed i Aarhus.

 Det er ikke ambitionen, at eleverne 
nødvendigvis skal stå med fuldt ud brug
bare IoT løsninger, når forløbet slutter fre
dag eftermiddag. Det handler i lige så høj 
grad om at slippe kreativiteten fri og om at 
finde på IoT løsninger med et potentiale.

Den IoT-baserede undervisning
Efter en kort rundtur og snak med grup
perne falder vi i snak med Frode Vinter, 
der er én af dagens undervisere og som 
er med til at guide eleverne og hjælpe 
grupperne videre med deres IoT ideer. 

PILOTPROjEKTET  
IOT I FOLKE SKOLEN 

SKuDT IgaNg 
mårslet skole er den første ud af fem skoler på tværs  
af aarhus kommune, der tester iot i undervisningen. 
Plenum var forbi skolen i premiereugen for at blive 
klogere på læreres og elevernes oplevelser med iot i 
undervisningen og til en snak med skole ledelsen om 
projektets potentiale.

Af Mark Sørensen • Foto Frederik Maj
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hvAd er iot  
Internettet er ikke læn-
gere noget, som vi men-
nesker udelukkende bru-
ger til at kommunikere 
og dele data via. Det  
gør mange af vores hver-
dagsapparater også. 

IoT (Internet Of Things) 
er resultatet af enheder, 
der er udstyret med sen-
sor(er), indsamler infor-
mation. Informationen 
bliver herefter omsat til 
viden ved hjælp af analy-
seværktøjer. ”Intelligent-
liggørelsen” af vores 
daglige hjælpemidler er  
i en udvikling, som ikke 
lader sig stoppe. 

IoT ser ud til at kunne in-
novere blandt andet vo-
res sundhedsvæsen, tra-
fik,	infrastruktur,	industri,	
kommunikation og gene-
relle hverdag.
 
om iot Undervis-
ningsForløbene
Undervisningsforløbene	
er udviklet i et samar-
bejde mellem De32 og 
Hippomini og med støtte 
fra	CFU.

hvAd er ”de32”
De32 fungerer i praksis 
som en særligt taskforce 
af undervisere, der un-
derstøtter digitale lære-
processer via praksisnær 
kompetenceudvikling 
(PKU)	af	det	pædagogi-
ske personale.

Der blev arbejdet kon-
centreret og kreativt i 
7.A på Mårslet Skole 
med at realisere elever-
nes ideer og omsætte 
dem til IoT løsninger  
og prototyper.
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Frode er en del af Aarhus Kommunes 
taskforce kaldet De32, som består af un
dervisere med særlige kompetencer in
denfor teknologiforståelse og formidling. 
Frode fortæller om forløbet og om de før
ste dage med undervisning i IoT.

”Jeg synes, at eleverne har taget rigtig 
godt imod IoT undervisningen. Der bli
ver gået til den og grupperne er undersø
gende og kreative. Der er mange forskel
lige løsninger i spil allerede i grupperne”.

Det er tydeligt, at man forholdsvis hur
tigt er kommet i gang med den kreative 
proces, som også gerne skulle være en 
bærende del af IoT forløbet. Til det for
klarer Frode Vinter:

”Vi starter simpelthen med en idé og 
så bliver vi lavpraktiske i forhold til valg 
af sensorer og dernæst kodningen. Det er 
vigtigt, at det er den gode idé, der former 
løsningen. På den rejse hen mod en IoT 
baseret løsning kan der opstå forskellige 
problemstillinger og her er det godt at se, 
at grupperne ikke er bange for at eksperi
mentere, for der er rigtig meget skæg i at 
pille ved micro:bits og sensorer og den 
slags, og det lærer de jo svært meget af”.

Den endelige IoT løsning!
IoT undervisningsforløbet består af en 
masse forskellige fokusområder, såsom 
målgruppeanalyse, research, kritisk til
gang til data, kildekritik etc. der hver 
især skal guide eleverne hen imod at lave 
deres endelige IoT løsning. Snakken fal
der på, hvordan eleverne er kommet 
frem til de problemstillinger, som grup
perne nu er i færd med at finde IoT løs
ninger på og her spiller elevernes egen 
research af problemfeltet en stor rolle.

”I går lavede vi en fælles brainstorm  
på mulige IoT løsninger indenfor to kate
gorier; ”Den Smarte Kantine” og ”Det 
Smarte Klasselokale”. Efter lidt research 
er grupperne nu i gang med at teste de
res idéer. Vi har eksempelvis en gruppe, 
der gerne vil lave en løsning, der kan 
hjælpe med at forbedre toiletforholdene. 
De har så været nede hos pedellerne for 
at få idéer. Andre har været i kantinen og 

snakke med personalet for at komme på 
en IoT løsning, der kan afhjælpe kødan
nelse i spisefrikvarteret”, udtaler Frode 
Vinter.

 Som en fast del af projektet laver ele
verne videologs af gruppens arbejde, så 
der hele tiden er styr på, hvor gruppen 
er i processen hen mod den endelige IoT 
løsning. Underviserne samler også op på 
dagen, og deler erfaringer internt. På 
den måde kan undervisningen løbende 
blive skarpere, når man ved, hvad der 
fungerer godt og hvad der fungerer knap 
så godt i undervisningen. 

Kreativ problemløsning er i fokus!
Eleverne arbejder med alt lige fra så
kaldte crashsensorer, der fastmonteres 
på borde og registrerer, om stolene bliver 
sat op, til nøgleringe, der kan bruges til 
at åbne boldskabene, så klassen ikke mi

ster deres bolde og til en digital tæller, 
der kan registrere, om alle elever er 
fremmødt til timen. 

I løbet af formiddagen falder Plenum i 
snak med en gruppe på tre elever, der har 
kastet sig over at gøre kantinen mere ”in
telligent” ved hjælp af et IoT betalingskort 
til eleverne i de mindre klasser. Mathilde 
Martinsen, der er i gruppe med Sandra 
Kaster og Sidsel Bringsjord forklarer, hvor
for de netop er gået i gang med denne løs
ning. Og det er der hele tre årsager til.

”Vi er igang med at lave en betalings
løsning med et kort, der gør, at børnene i 
de mindre klasser ikke behøver at have 
penge med i skolen. De mindre børn har 
lidt svært ved at holde styr på mønterne 
og hvad de kan købe, og så bliver de lidt 
stressede og får måske en dårlig ople
velse, så det er lettere på den måde. Nu 
får de en bedre oplevelse, det går lidt 

Inge Pedersen er 
skoleleder på Mårslet 
Skole, der som den 
første skole i Dan-
mark har premiere  
på projektet “IoT i 
folkeskolen”.
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Frode Vinter er en del 
af “De32” og tilknyt-
tet “IoT i folkeskolen” 
som underviser med 
særlige kompetencer 
indenfor teknologifor-
ståelse og teknologi-
formidling.

Sidsel, Sandra og 
Mathilde fra 7.A viser 
deres IoT prototype, 
der består af en IoT 
baseret betalingsauto-
mat og tilhørende IoT 
betalingskort, til især 
de mindre elever. Når 
du bruger kortet viser 
skærmen på automa-
ten din saldo, fortæller 
dig, om du kan lave kø-
bet eller takker dig for 
at handle. Beskederne 
har eleverne selv kodet 
ind i deres program.
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sAmArbeJds-
pArtnere

IoT i folkeskolen  
er resultatet af et 
sam arbejde mellem  
Skole lederforeningen,  
IT-Branchen, Børn  
og	Unge	i	Aarhus	
Kommune, De32, 
Hippomini,	CFU	 
København, SAP og  
MS Kommunikation.

hurtigere og så er det også mere hygiejnisk”, for
tæller de tre klassekammerater.

Sidsel, Sandra og Mathilde er nu i gang med at 
videreudvikle og perspektivere på idéen efter at 
have snakket med kantinepersonalet og har pla
ner om at lave nøgleringe med IoT kort til bør
nene, som de kan hente i frikvartererne på vej  
til kantinen.   

Planlægning og rammesætningen
Det er ikke kun eleverne, der kan se perspekti
verne i undervisningen, det kan skoleleder på 
Mårslet Skole Inge Pedersen også. Efter en tour 
de force i innovativ problemløsning med IoT tek
nologi, fangede vi senere på dagen Inge til en 
snak om perspektiverne i IoT undervisningen og 
den forberedelse, der ligger forud for at åbne dø
rene for et nyt undervisningsforløb.

”Forløbet bidrager både til udviklingen af ele
vernes teknologiforståelse og programmerings
sprog, som er væsentlige kompetencer i det 21. 
århundrede, samtidig med, at det bidrager til ef
teruddannelse af vores egne lærere, så de bliver 
bedre i stand til undervise i disse kompetencer. 
Og så er det tilmed gratis for os”. 

I forbindelse med det forberedende arbejde 
op til premieren har Børn og Unge i Aarhus spil
let en afgørende rolle ifølge skoleleder Inge Pe
dersen.

”Børn&Unge har tilrettelagt selve forløbet og vi 
har så i samråd med projektlederen i B&U udvalgt 
de fire klasser, der deltager i pilotprojektet. De32 
står for undervisningen, så vores egne lærere kan 
få en rolle som deltagere og lære sammen med 
eleverne. Dermed bidrager det også til at kompe
tenceudvikle vores egne undervisere omkring 
teknologiforståelse og designprocesser, som vil 
være centrale i børnenes læring fremadrettet”.

Et samspil med det lokale erhvervsliv
Eleverne kan se frem til at skulle afslutte forløbet 
fredag, hvor de skal på virksomhedsbesøg og præ
sentere deres løsninger for lokale virksom heder, 
der i høj grad har taget IoT teknologien til sig. 

Her skal eleverne præsentere deres idéer  
og IoT løsninger, sådan ”Løvens Hule” agtigt, 
med et lille panel af repræsentanter fra den  
lokale virksomhed, der giver eleverne feedback 
på deres idéer. 

IT-Branchen, der har bidraget med både er
faringer fra Coding Class forløbene og som har 
koordineret virksomhedsbesøgene i samarbejde 
med Aarhus Kommune, ser samspillet med virk

somhederne, som en naturlig forlængelse af IoT 
forløbet.

Mette Lundberg, Direktør, Politik og Kommu
nikation hos IT-Branchen, udtaler følgende om 
virksomhedsbesøgene.

”Hele forløbet skal lære børn at arbejde pro
blemløsende og innovativt med virkelige udfor
dringer. At tænke ud af boksen og bruge teknolo
gien til at gøre hverdagen bedre. De skal altså 
arbejde på en måde, som man også gør i er
hvervslivet og derfor er samspillet med virk
somhederne helt centralt i IoT i Folkeskolen”.  

Som forberedelse til virksomhedsbesøgene  
er flere af grupperne allerede i gang med at øve 
deres fælles præsentation. Spændingen over at 
skulle præsentere for en rigtig virksomhed er 
da også til at få øje på. Sandra Kaster fra 7.A, 
der er med i IoTbetalingskort gruppen glæder 
sig, men er også lidt nervøs. 

”Vi glæder os, men er også lidt nervøse. Vi skal 
ihvertfald have skrevet nogle gode noter, så vi 
ikke går helt kold! Vi skal have vores model med 
og en planche, så vi kan vise vores løsning frem” 

Mod på mere!
Ambitionen fra både IT-Branchens og Skoleleder
foreningens side er at udbrede IoT undervisnin
gen til flere kommuner og klasser allerede i 2019 
og derved styrke teknologiforståelsen og den in
novative tilgang til problemløsning hos elever på 
7. klasses trin landet over. Claus Hjortdal, der er 
formand i Skolelederforeningen og idémand bag 
pilotprojektet lægger da heller ikke skjul på et 
højt ambitionsniveau. 

”Vi er både glade for og stolte over at IoT i  
Folkeskolen er kommet godt fra start i Aarhus. 
Men vi har højere ambitioner. Vi vil gerne have 
udbredt indsatsen til endnu flere elever. Vores 
ambition er, at vi får en spredning ud til rigtig 
mange elever landet over via dygtige lærere og 
ledere, der sammen med os, vil være med til at 
skabe indhold og udvikling”

Om en ny omgang med IoT forløb på Mårslet 
Skole til efteråret, udtaler skoleleder Inge Peder
sen.

”Jeg har jo endnu ikke evalueret forløbet med 
hverken lærere eller klasser, men jeg kan ikke 
forestille mig andet, end at vi meget gerne vil gen
tage forløbene i efteråret i nye klasser eller evt. 
medvirke til udvikling af et forløb som opfølgning 
i de klasser, som deltager i forløbet nu”. 

Mark Sørensen er projektkoordinator på ’IoT i folkeskolen”
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På baggrund af Ledelseskommissionens anbefalinger er regeringen 
kommet med et nyt udspil til at skabe mere velfungerende offentlige 
arbejdspladser med høj medarbejdertrivsel. Det fremgår af udspillet 
’En	offentlig	sektor	rustet	til	fremtiden	–	ledelse	og	kompetencer	i	den	
offentlige sektor’

Regeringen kommer her med 22 initiativer og 27 anbefalinger, der skal 
kvalificere	lederne.	Bl.a.	ønsker	regeringen	at	udviklet	et	nyt	værktøj	til	
brug for lederevaluering. Tilbuddet udvikles på Kronprins Frederiks 
Center	for	Offentlig	Ledelse	i	samarbejde	med	KL,	Danske	Regioner	
og Finansministeriet.

Udspillet ligger på Finansministeriets hjemmeside

evaluering

noTer

Folkeskolen
Det naturlige 

førstevalg

Folkeskolen
Den vigtigste

samfundsdannende 
institution

Folkeskolen
Det lokale 

samlingspunkt 

SKOLELEDERFORENINGEN
i samarbejde med skolens øvrige parter

I	en	ny	undersøgelse	fra	EVA	svarer	86	%	af	de	adspurgte	skoleledere,	
at de i høj eller i nogen grad oplever et pres fra forvaltningen om at 
sætte nye indsatser i gang. Skolelederne oplever på samme måde et 
pres	fra	ministeriet	(82	%)	og	fra	lokalpolitikerne	(71	%).

Undersøgelsen	’Samarbejdet	mellem	forvaltning	og	skoleledelse’	ser	
på samarbejdet på tværs af alle landets kommuner. Og den viser bl.a., 
at forvaltning og skoleledelse ser forskelligt på balancen mellem ind-
satser og ressourcer …

Mens	91	%	af	skolecheferne	i	forvaltningen	angiver,	at	der	i	høj	eller	no-
gen grad tages hensyn til skolernes ressourcer, når der sættes nye ind-
satser	i	gang,	deles	denne	opfattelse	af	kun	26	%	af	skolelederne.	Skole-
lederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen tager problematikken 
op på et kommende møde. 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut

knaPT 9  
uD aF 10
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Pædagogisk Ledelse er en masterspecialisering på Masteruddannelsen i Læreprocesser
på Aalborg Universitet. Undervisningsseminarerne er skiftevis i Aalborg og København.

Uddannelsen er for alle, der arbejder med pædagogisk ledelse - eller har et ønske om at gøre det.
Den typiske deltager på uddannelsen har en baggrund som gymnasielærer,

uddannelsesleder, skoleleder, lærer eller pædagog.
Masteruddannelsen styrker deltagernes praktiske, teoretiske og analytiske kompetencer

som pædagogisk leder. Man lærer at tilrettelægge sin ledelse, så alle involverede parter bidrager til det 
overordnede mål: at opnå det bedst mulige læringsudbytte for børn og unge.

PÆ D A G O G I S K  L E D E L S E 
E R  L Æ R I N G S L E D E L S E

RENÉ GREGERSEN 
SKOLELEDER BROVST SKOLE
MASTERSTUDERENDE 3. SEMESTER

Jeg valgte at læse Master i pædagogisk ledelse, fordi jeg er optaget af, 
hvordan jeg som leder kan medvirke til at skabe og understøtte de bedst 
mulige rammer for den enkelte elevs læring. Denne opgave kræver, at jeg 
som leder besidder den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden. 
Samtidig skal jeg som leder være i stand til at anlægge et kritisk blik på 
mængden at tiltag og påvirkninger, som kontinuerligt rammer folkeskolen. 

Jeg oplever, at jeg via min uddannelse er blevet præsenteret for relevant 
teori og nyeste forskning i forhold til ledelse og pædagogik, som har gjort 
mig mere kvalificeret til at analysere og facilitere den pædagogiske og 
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 På Hem Skole nær Skive dyrkede 
børn og voksne ”åben skole” længe før, det blev 
et begreb, som alle skoleledere ifølge loven skulle 
forholde sig til. Skoleleder Helle Kappel Nielsen 
mener, at det er noget af det mest betydnings
fulde arbejde, skolen har udført. Hun har særlig 
erfaring med at samarbejde med kulturinstitutio
ner og mener ikke, det kan anbefales nok.

”Jeg plejer at sige, at ingen skal kunne sætte en 
finger på vores faglighed, men vi skal også gøre 
det, der er vigtigt. Vi skal lære at tælle det, der 
tæller. Vores elever skal bestemt lære at læse og 
regne og kunne klare sig i test, men de skal også 
have andre oplevelser, som kan danne dem som 
mennesker og samfundsborgere. Det er guld i 
deres mentale rygsække,” siger hun.

Helle Kappel har kun oplevet opbakning fra 
forældrene, når skolen har kastet eleverne ud i 

store, kreative projekter. Der er blevet samarbej
det med billedkunstnere, skuespiller og muse
umsformidlere. Hver gang er oplevelsen, at bør
nene er blevet beriget både fagligt og socialt, og 
at de har udviklet sig menneskeligt.

”Hvis vi ensidigt fokuserer på det, vi kan måle, 
bliver vores dannelsesbegreb fattigt og unuance
ret. Så får vi ikke selvstændige og initiativrige 
børn, og dem er der brug for i samfundet,” me
ner Helle Kappel.

Ar-historier kalder på empati
Et af mange eksempler på åbenskoleprojekter 
på Hem Skole er ”Fortællinger i lokalsamfun
det”. Kunstneren Jesper la Cour fra Det Fortæl
lende Teater optrådte for og underviste både 
børn og pædagogisk personale i fortællingens 
kunst. Børnene fortalte i grupper hinanden om, 

Åben skole med fokus på kunst- og kultursamarbejde. Brugen af kunst- og kultur-
vejledere kan berige skolegangen, men hvilke krav stiller det til ledelsesarbejdet?

af Camilla Dyssel  •  Foto Frederik Maj

guLD I 
ELEVERNES 
MENTaLE 
RygSæKKE
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eksempler pÅ Åben 
skole-Aktiviteter  
pÅ hem skole

Installationer på stationen – bør-
nene byggede under vejledning af 
både lærere og udefrakommende 
specialister modelhuse og men-
neskefigurer	ved	en	tidligere	stati-
onsbygning, som skolen har fået 
lov at bruge til udeskoleundervis-
ning.

Vandringen på fortællingens ho-
vedvej – projekt i samarbejde med 
M.C.	Holms	Skole	i	Morsø	Kom-
mune.	Et	langsigtet	projekt,	hvor	
eleverne årligt bevæger sig rundt  
i naturen og leder efter fortællin-
ger. Mere end 20 kunstnere in-
denfor alle udtryksformer, folke-
bibliotekarer og museumsformid-
lere	medvirkede.	Projektet	fik	
støtte af Kulturstyrelsesens Hus-
kunstnerordning, Børns Møde 
med kunsten/kulturaftale Nord-
jylland, Kulturaftale Sallingsund 
og Statens Kunstråd.

Kulturmødetur – hele skolen  
deltog i Kulturmødet på Mors.

Hjemme på skolen benyttes 
kunstneriske arbejdsformer på 
mangfoldige måder. Lige nu er 
indskolingen aktuel med stop-
motion-fortællinger, som også er 
udkommet i en iPad bogudgave. 
3.-4. årgang har konstrueret i sko-
lens eget eventyrlandskab Tidlø-
selandet. Se www.tidløse.dk,  
i	menuen	Eventyr	og	historier.	
De ældste elever arbejder lige nu 
med en designopgave hvor hver 
gruppe har bygget et modelhus, 
designet	et	eller	flere	møbler	til	
huset og nu er i gang med at for-
midle projektet i form af Reklame 
og	animationsfilm.	De	tre	projek-
ter kan tilgås via skolens hjemme-
side hembs.dk
 

hvordan de hver især havde fået et ar på krop
pen. Derefter digtede de gruppevis en fortælling, 
hvor alle historierne indgik. De optrådte med 
fortællingen foran de andre elever, forældre og 
udefra kommende gæster.

”Fortællinger i lokalsamfundet” blev fulgt af 
en forskningsgruppe, som konkluderede, at bør
nene både fik et danskfagligt udbytte, kunstne
risk oplevelser og sociale gevinster ud af forlø
bet. 

”Det kalder på empatien. Når man selv skal 
optræde får man en større fornemmelse af, 
hvordan de andre har det, når det er deres tur. 
Børnene lærer også, hvor forskellige vi er, og at 
det er i orden. Der skal være plads til, at vi har 
behov for at gøre tingene på forskellige måder. 
Det hjælper dem til at forstå deres egen identi
tet i et fællesskab” siger Helle Kappel. 
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Didaktisk gevinst
Når et åben skoleprojekt er afviklet, forsøger 
lærerne på Hem Skole at arbejde videre med 
de teknikker, de er præsenteret for. Ifølge 
forskningsrapporten var der også en didaktisk 
gevinst for lærerne ved at deltage i ”Fortæl
linger i lokalsamfundet”. En af lærerne erklæ
rede, at fremover skulle der bruges fortælling i 
matematikundervisningen for at øge børnenes 
forståelse for, hvad der egentlig sker, når man 
for eksempel regner et minusstykke.

For Helle Kappel er der ingen tvivl: Åben 
skole er berigende og en vigtig del af elevernes 
dannelse. Hendes oplevelse er, at selv de skep
tiske lader sig omvende, når de først har delta
get i et vellykket projekt.

”En lærer fortalte mig efter et projekt, at 
hun syntes, det lød fuldstændig vanvittigt,  
da vi begyndte at tale om det. ”Det kan ikke 
lade sig gøre,” tænkte hun. Men bagefter syn
tes hun, det var blevet det mest fantastiske, 
hun havde oplevet som lærer. ”Hvor kan vi ud
rette meget, når børn og voksne arbejder sam
men i fællesskab,” sagde hun.”

Dyrt og krævende men vigtigt 
Helle Kappel Nielsen har både fundet sam
arbejdspartnere og meningsfæller blandt  
lederkolleger. Men hun har også oplevet  
tilbageholdenhed.

”Jeg har været steder, hvor det virker lidt 
bremset. Det kræver ekstra arbejde, og der er 
måske brug for at skaffe ekstra penge. Men 
det er så vigtigt et bidrag til dannelsesspektret, 

at alle skoler bør gøre det,” siger Helle Kappel.
Helle Kappels opgave adskiller sig fra mange 

andre skolelederes, da Hem Skole er ganske 
lille med 80 børn fra 0. til 6. klasse og 47 børn 
fra tre til seks år i den tilknyttede børnehave, 
som hun også er leder for. Men det er ikke den 
eneste grund til, at det lykkedes at gennemføre 
mange åben skoleaktiviteter, mener hun.

”Store skoler har jo mulighed for at orga
nisere sig i mindre enheder. Vi laver mange ar
rangementer for hele skolen på en gang, men 
sådan behøver man jo ikke gøre.”

Glad for lovkrav
Selvom Hem Skole i forvejen lavede projekter  
i samarbejde med andre aktører end skolefolk, 
er Helle Kappel glad for, at det i dag er et lov
krav.

”Det er med til at legalisere, at vi gør det og 
giver os mulighed for at fokusere endnu mere 
på det. Måske åbner det også endnu mere op 
til samarbejdspartnere i et større lokalsam
fund,” siger hun.

Med det nye folkeskoleforlig er reglerne for 
understøttende undervisning blevet lempet,  
så kommunerne kan vælge at gøre skoledagene 
kortere. Hvis det kommer til at betyde en min
dre udstrakt grad af samarbejde med omverde
nen, vil det ærgre Helle Kappel.

”Det tager tid at køre nye ting ind, og det  
er et vigtigt tiltag. Nutidens børn har brug  
for redskaber til en fremtid, vi ikke kender.” 

Camilla Dyssel er freelancejournalist

Det tager tid at køre 
nye ting ind, og det 

er et vigtigt tiltag. nutidens 
børn har brug for redskaber 
til en fremtid, vi ikke kender.
Skoleleder Helle Kappel Nielsen, Hem Skole

blÅ bog 

• Helle Kappel Nielsen
•  Helle Kappel Nielsen har 

været leder af Hem Skole 
siden	1997.	Siden	2008	
har hun også ledet den 
tilhørende børnehave.

• 	Fra	1986	til	2007	var	hun	
også leder af Billedskolen i 
Skive, som har 120 elever.

• 	Fra	1993	til	2002	under
viste hun på Danmarks 
Lærerhøjskole i under-
visningsdifferentiering, 
elevdemokrati og skole-
udvikling med fokus på 
kreativitet.

• 	Siden	1993	har	hun	været	
formand for Børne- og 
Ungdomsteaterudvalget	
for skolerne i Skive. Hun 
modtog Kulturkongens 
pris for det i 2015.
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 Hvilke muligheder er der for at bringe 
kunsten og kulturen ind i skolen? Hvordan gør man 
i praksis? Det er de overordnede spørgsmål, delta
gerne i en ny kunst og kulturvejlederuddannelse 
hos UCC Syd skal finde svar på.

Uddannelsen, der foreløbig kører som et forsøg, 
hedder “Oplevelser og udtryk i nuet – Kvalificering 
af kunst og kultur i nuet” og den er rettet mod PLC
medarbejdere, som skiftevis skal deltage i seminarer 
og afprøve teorien i praksis hjemme på skolerne.

Ambitionen er, at kursisterne skal udvikle sig fra 
blot at bestille kulturelle pakkeløsninger til at ”skabe 
større bredde og fylde til skolens varierede, innova
tive og kreative læringsmiljø” i samspil med profes
sionelle kunstnere og kulturaktører.

Helle Kappel Nielsen, skoleleder på Hem Skole, er 
begejstret for ideen, og skolens PLCmedarbejder, 
Hanne Svaneborg, del tager på kurset.

”Ligesom man har en læsevejleder eller en mate
matikvejleder er det oplagt også at have en kunst  
og kulturvejleder. Det viser, at man tager det alvor
ligt, og hvis alle skoler havde det, kunne man i hø
jere grad skabe projekter på tværs af skoler, siger 
Helle Kappel Nielsen.

Og Hanne Svaneborgs begejstring er stor, efter  
at hun har deltaget i kursets første seminar.

“Vi er blevet præsenteret for forskere, som har for
talt os om teorier om børns møde med kunsten. Jeg 
er blevet bevidst om forskellen på, hvad man går ef
ter: Går jeg direkte efter en udvidelse af elevernes 
kognitive evner – fx at de skal blive bedre til at læse – 
eller går jeg efter at bidrage til deres selvudfoldelse 
og deres mulighed for selv at skabe læringsprocesser. 
Selvom fagligheden skal være i orden, er det vigtigt 
også at have fokus på det sidste,” siger hun. 

Hanne Svaneborg og de andre kursister skal frem 
til næste seminar gøre observationer på deres egne 
skoler og reflektere over, hvordan elevernes møder 
med kunst og kultur kunne få en højere kvalitet.

Kurset skal munde ud i konkrete kulturmøder mel
lem skolernes elever og professionelle kunstnere. 

Camilla Dyssel er freelancejournalist

nY UddanneLse skaL  
Gøre åBen skoLe Bedre

Ucc-UddAnnelse:  
oplevelser og  
UdtrYk i nUet

Uddannelsen	er	tilrettelagt	i	
et	samarbejde	mellem	UCC	
Syd	og	FOKUS	(Forum	for	
kunst og kultur i skolen), som 
er et netværk af kulturelle 
formidlingsinstitutioner. 

Den er i timeforbrug på ni-
veau med et linjefag, og kur-
sisterne har mulighed for  
at supplere med en diplom-
uddannelse efterfølgende.

Uddannelsen	strækker	sig	
over lidt mere end et skoleår 
med i alt fem seminardage  
og mellemliggende opgaver.

Skolerne	skal	selv	finansiere	
40 procent af ud gifterne.

Foreløbig er 30 deltagere fra 
18 skoler fra seks kommuner 
med i projektet, som er støt-
tet af Slot- og Kulturstyrelsen.

lov om folke skolen,  
paragraf 3, stk 4
Skolerne indgår i samarbej-
der, herunder i form af part-
nerskaber, med virksom-
heder, institutioner for 
erhvervsrettet uddannelse, 
lokalsamfundets kultur-, fol-
keoplysnings-, idræts- og 
foreningsliv og kunst- og 
kulturskoler, med lokale fri-
tids- og klubtilbud og med 
de kommunale eller kom-
munalt støttede musikskoler 
og ungdomsskoler, der kan 
bidrage til opfyldelsen af fol-
keskolens formål og mål for 
folkeskolens fag og obligato-
riske emner.

gode rÅd om Åben 
skole-Aktiviteter 

1. tro på det
Vent med at spekulere på, 
om tingene kan lade sig gøre. 
Hav som udgangspunkt, at 
projektet er muligt i hvert 
fald i en eller anden form og 
gå	så	i	gang	med	at	finde	
løsninger. Kan vi cykle der-
hen? Kan vi samarbejde med 
en anden skole eller noget 
tredje kan være de spørgs-
mål, der giver svarene.

2. Accepter fejl
At arbejde med åben skole 
er anderledes end at gå sla-
visk frem efter en lærebog. 
Derfor må man godt lave fejl. 
Så må man diskutere, hvor-
dan man løser dem bagefter, 
og hvad der kan gøres an-
derledes næste gang.

3. hav forventninger  
til omverdenen
Se jer omkring i lokalsam-
fundet.	Er	der	en	kunstner,	
som vil være god at samar-
bejde	med?	Hvad	findes	der	
af kulturinstitutioner? Bed 
om et møde, se hinanden i 
øjnene og gå i dialog. Stil 
spørgsmålet: “Hvad kan vi 
gøre for hinanden?” Måske 
er de fulde af ideer.

4. skab en fleksibel struk-
tur og en åben kultur
Hvis alle læreres og elevers 
timer er øremærket, kan det 
være svært at gennemføre 
åben skole. Sørg for luft i 
skemaet til projekter, der 
ikke er planlagt fra skole-
årets start. Hav en åben  
kultur på skolen, så alle føler 
et	fælles	ansvar	for	at	finde	
løsninger. Det øger chancen 
for, at lærere kan frigøres til 
projekter, når kollegerne er 
villige til at tage over.

5. søg midler
Det kan være dyrt at holde 
åben skole-arrangementer. 
Derfor gælder det om at 
være på udkig efter mulig-
heder for at søge midler. 
Der er ofte puljer hos kom-
munen, i regionen eller i 
fonde som for eksempel 
huskunstnerordningen fra 
Statens Kunstfond.

Kilde: Helle Kappel Nielsen, Hem skole 
hmni@skivekommune.dk

PLc-medarbejdere kan nu blive lokale eksperter i at  
integrere kunst og kultur i undervisningen
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SÅ GIK  
DER TID 
MED DET

pseudoarbejde 
Hvordan	vi	fik	travlt	 

med at lave ingenting
Dennis Nørmark og  
Anders Fogh Jensen  
Gyldendal Business 
294 sider, 225 kr. 
 

 Bogen er ikke for sarte 
sjæle. Sådan skriver man nor
malt om kriminalromaner, og 
det skal i denne anmeldelse 
forstås lidt anderledes. Her er 
tale om en spændende, vel
dokumenteret omtale af de 
mange pseudoprocesser, der 
langsomt har sneget sig ind på 
arbejdspladsen. Såvel de of
fentlige som de private. Når 
det kræver mod hos læseren, 
er det fordi, det efter læsning 
af bogen vil være svært ikke at 
forholde sig til de former for 
pseudoarbejde, man uvæger
ligt vil få øje på i sin egen orga
nisation. 

Bogen er skrevet af antro
pologen Dennis Nørmark og 
filosoffen Anders Fogh Jensen 
med det formål at undersøge, 

hvad vi egentlig går og fylder i 
vort arbejdsliv. Ideen opstod 
efter et indslag i Deadline på 
DR 2 (2013), hvor de to skulle 
kommentere en sociologisk 
undersøgelse om højtlønnede 
vidensarbejdere – i Sverige – 
som hævdede, at deres ar
bejde ikke var særlig konkret, 
meget vanskeligt at måle og 
temmelig luftigt. I en stor del 
af arbejdstiden, lavede de så
dan set ikke noget særligt, vi
ste undersøgelsen.

Nørmark og Fogh Jensen  
besluttede et par år senere at 
undersøge, hvad man bruger 
sin tid på – på danske arbejds
pladser. I den forbindelse in
troducerer de begrebet ”pseu
doarbejde”. Pseudoarbejdet 
defineres som meningsløst ar
bejde, der ’ikke bærer nogen 
betydningsfuld frugt eller virk
ning i verden, uanset om det 
opleves som virkningsfuldt af 
dem, der udfører det’.

Forfatterne skelner mellem 
frontstage og backstage ar
bejde. Frontstage er synligt. 
Man kan hele tiden måle, hvor 
langt man er nået, og hvor 
lang tid arbejdet tager. Eksem
pelvis et arbejde som bus
chauffør, pasning af børn, vej
arbejde eller madproduktion. 
Backstagearbejdet er derimod 
svært at måle og sjældent sær
lig synligt. Det er derfor her, 
pseudoarbejde typisk findes. 
Bureaukrati, møder hvor man 
får information om noget, 
man vidste i forvejen. Eller 
kontrolsystemer, der alligevel 
ikke virker. Det er let for læse

ren at komme på eksempler – 
også i en skoleleders hverdag – 
men som det fremgår af bogen 
er det stærkt tabubelagt at tale 
højt om det.

Forfatterne selv kalder bo
gen ’en rejse ind i absurditet 
og arbejdsmæssigt vanvid’,  
og der er masser af stof til ef
tertanke – ikke mindst for le
dere. Ifølge bogen er det pre
stigefyldt for en leder at have 
mange ansatte, og derfor  
ikke rart at få øje på tidsspilde 
eller pseudoprocesser, som 
egentlig burde reducere i 
medarbejderstaben. Også Par
kinsons Lov omtales – ”loven” 
om, at en opgave på magisk 
vis ender med at tage præcis 
den tid, der er til rådighed. 

Vi hører om møder, der 
gennemføres, fordi de nu en
gang er lagt i kalenderen, 
men alligevel bare er ren in
formation eller tilfældig ud
veksling af kendte synspunk
ter. Om årsrapporter på over 
100 sider, som ingen læser al
ligevel. (Hvem tænkte skole
væsenets kvalitetsrapport?) 
Og om måder, hvorpå man 
kan undgå at signalere, at 
man har for meget tid til rå
dighed. Der gives eksempler 
på ansatte, der kunne være 
gået på weekend midt på 
ugen, fordi arbejdet sådan set 
var udført, men det forventes 
alligevel, at man bliver på ar
bejde i (mindst) 37 timer. Som 
det fremgår af bogen, er det 
stadig mest almindeligt, at 
man får løn, når man har lagt 
et antal timer på arbejdet. 

Ikke bare når opgaven er  
udført.

Som en teaser for bogen 
kan nævnes et par afsnits
overskrifter: ”Hold op med at 
sige du har travlt og gå hjem”, 
”Kun en tåbe frygter ikke en 
HRmedarbejder med for me
get tid” og ”Når virksomheder 
bliver som teenagepiger”.

Bogens forfattere fortæller, 
at det var overraskende let at 
finde mennesker, der genken
der pseudoarbejdet fra deres 
egen hverdag. Hovedparten 
ønskede dog ikke at stå frem 
med navn. En undtagelse er 
overlægen, der frustreret for
tæller om de 142 spørgsmål, 
han ifølge systemet skal stille 
til alle patienter med klar tids
spilde til følge. 

I stedet for at fortælle at 
man har tid til overs, gives der 
mange kreative eksempler på, 
hvordan tiden alligevel kan fyl
des ud uden indhold af betyd
ning. Hvem sagde ”Kejserens 
nye klæder”?

Kort sagt er det en medri
vende og banebrydende bog, 
hvor der gives konstruktive 
forslag til at komme pseudo
arbejde til livs. I første om
gang kunne man efter endt 
læsning sætte bogens temaer 
til debat i sin egen organisa
tion. Hvis man tør.

Birger Saugmann
tidl. skoleleder
Uddannelseskonsulent 
Favrskov kommune
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Hogrefe Psykologisk Forlag A/S
Kongevejen 155
2830 Virum 
Tlf. +45 35 38 16 55
info@hogrefe.dk

De diagnostiske MAT-prøver og MAT-elevplaner fra Hogrefe giver konkret dokumentation for 
elevernes faglige niveau og progression i matematik.

I foråret digitaliseres prøverne til overbygningen. 

Med de digitale prøver slipper man for den tidskrævende opgaverettelse, men man kan stadig 
følge elevernes faglige udvikling. Herudover kan man lade MAT-elevplaner understøtte indsatsen 
ved at generere træningsopgaver, der er skræddersyet til den enkelte elev. Derved styrkes elever-
nes læring, der hvor behovet er.

Måske er der behov for at justere i undervisningen? Måske er der behov for at differentiere under-
visningen til den enkelte elevs individuelle behov?

Uanset om man vælger prøverne som papir- eller digitale prøver, får man med MAT- 
prøverne og MAT-elevplaner, håndgribelig datadokumentation for klassens og den enkelte 
elevs niveau i matematik. 

Det giver dig som skole- eller pædagogisk leder mulighed for at vurdere og reflektere over under-
visningen ud fra et faktabaseret grundlag, og læreren får et stærkt værktøj til at tilrettelægge og 
understøtte elevernes læring.

Kontakt os i dag og hør mere 
om MAT-prøverne og 
MAT-elevplaner.

Sæt strøm til matematikken 
og spar tid!



TILVÆ R
ELSENS
PARA
DOKSER

Ét liv, én tid, ét menneske
Hvordan vi glemte at  

leve et meningsfuldt liv
Morten Albæk
Gyldendals Forlag
204 sider, 230 kr.
 

 Morten Albæk indle-
der sin bog med at skrive om 
det dansk paradoks eller my
sterium, som han også kalder 
det. Paradokset består i, at vi 
lever længere, er mere velstå
ende og uddannede og har 
flere muligheder og er mere 
forbundne end nogensinde 
før. Ja, vi bliver ovenikøbet 
gang på gang kåret som ver
dens lykkeligste folk, samtidig 
har vi aldrig været mere bela
stede af stress og psykiske 
dårligdomme end nu. Hvor
dan hænger det sammen?

Albæks påstand er, at vi har 
ondt i livet, fordi vi har ondt i 
arbejdet, og vi har ondt i arbej
det, fordi vi deler vores liv og 
tid op i arbejdsliv, fritidsliv, fa
milieliv osv. samtidig med, at 
vi hele tiden jagter lykke eller 
tilfredsstillelsen i stedet for 
meningsfuldheden. Hans mod
svar til stress, depression og 
håbløshed er det enkelte men
neskes oplevelse af menings

fuldhed i et samlet liv og en 
samlet tid. Jagten på den kort
varige oplevelse af tilfredshed, 
vi får, når et behov tilfredsstil
les eller den korte lykkerus, 
som vi alle glimtvis oplever, 
skal erstattes med mening, 
som er følelsen af at leve et 
værdigt og håbefuldt liv.

At kunne leve et menings
fuldt liv, hvor vi kan overleve 
livets uforudsigeligheder, kræ
ver selvværd, og selvværd 
kræver selvindsigt og selver
kendelse. At erhverve selv
erkendelse kræver tid og  
for dybelse, og hverken i 
arbejds  livet eller i uddannel
sessystemet bliver man beløn
net for at opnå den. Tværti
mod er begge områder præget 
af belønning og feedback, som 
giver selvtillid. Selvtillid, som 
smuldrer ved det første uund
gåelige nederlag, og ikke kan 
være fundamentet for et me
ningsfuldt liv.

Hans påstand er, at mange 
har ondt i livet, fordi de hver 
dag udsættes for ledelse, som 
betragter mennesker som en 
ressource, som skal udvindes 
og opbruges i stedet for som et 
potentiale, som skal realiseres. 
For en leder anser han det for 
den fornemste opgave at sikre, 
at ingen ser tilbage på deres 
tid under den leder med for
trydelse, men at man som le
der tager ansvar for at gøre  
det begribeligt for medarbej
derne, hvori det meningsfulde 
i deres arbejde består. 

Morten Albæks bog maner 
til eftertanke og refleksion i 
forhold til, hvordan man som 
individ har ansvaret for og fri
heden til at skabe et menings
fuldt liv for sig selv og giver 
masser af inspiration til, hvor
dan man som leder kan være 
medvirkende til at skabe ram

merne for et meningsfuldt liv 
for sine medarbejdere. Ja, fak
tisk går han endnu længere 
end at inspirere ledere, han 
skriver, at det er enhver le
ders ansvar at værne om hver 
enkelt medarbejders ene liv 
ved at bedrive meningsfuldt 
lederskab.

Hvis man er gået lidt død i 
ledelseslitteratur om strategisk 
ledelse, forandringsledelse, 
performanceledelse, database
ret ledelse, evalueringsledelse 
osv. osv., er bogen et god bud 
på noget helt andet, fordi de 
grundlæggende værdier for  
Albæks ledelsesteori har rød
der i både religion og filosofi, 
og dermed stilles der ikke blot 
krav til, hvilken slags leder, 
man er, men til, hvilket men
neske man er. 

Birthe Hjortdal
Skoleleder
Snedsted Skole
thisted kommune

DIG  
DEEP

dybe samtaler  
om lederskab

Om at udvikle sig som  
leder og som menneske
Else Kathrine Relster
Gyldendals Forlag
292 sider, 300 kr. 

 Et simpelt og vigtigt 
budskab i denne bog er: You 

can only change yourself. 
Bogen handler om selvud

vikling og betydningen af som 
leder at arbejde med sin egen 
personlige udvikling for deri
gennem at blive den bedste 
udgave af sig selv og dermed 
også den bedste leder. Og her 
kan ledere af alle støbninger 
tage ny indsigt med hjem. Den 
er bygget op om seks cases i 
form af seks ledere, der hver 
for sig gennemgår et sparrings
forløb hos bogens forfatter, 
som er uddannet erhvervspsy
kolog, ph.d og ledelsescoach.

Vi følger hver case, som er 
beskrevet og tydeliggjort ved 
renskrivning af relevante ord
vekslinger mellem ledere og 
Else Kathrine Relster. Sidelø
bende med beskrivelserne og 
dialogerne lukker forfatteren 
os ind i sine refleksioner om, 
hvad baggrunden for klien
tens reaktionsmønster kan 
være, og hvilke værktøjer for
fatteren som psykolog vælger 
at gøre brug af. 

De værktøjer, vi får præsen
teret, er meget konkrete og 
forankret i ønsket om at skabe 
en kropslig fornemmelse for 
derigennem at komme i kon
takt med følelser og tanker. 
Der er tale om visualiserings
øvelser, som skal hjælpe kli
enten til at forstå, hvordan 
gamle mønstre ubevidst sty
rer ens reaktionsmønstre, 
med mindre der sker en be
vidstgørelse og en træning af 
alternative mønstre, hvis det 
er det, der ønskes. 

Forfatteren ønsker med sin 
bog at tydeliggøre betydningen 
af at integrere den akademiske 
psykologi med den visdom, 
der kan ligge i østens filosofi 
samt f.eks. indianernes tanke
gang og traditioner. Det er be
friende at opleve en så akade
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HVERT ÅR DELTAGER TUSINDVIS AF
ELEVER OG LÆRERE I FAGLIGE DAGE
NYHED! I år er Faglige Dage blevet digitale
og kan løses i en app. Eleverne prøver kræfter 
med tyngdekraften i Rutschebanen – også med 
bind for øjnene og propper i ørerne!
De under søger hvilken fi sk, der er den hurtigste
i Akvariet og hvorfor. De beregner, om de kan
løbe hurtigere end Veteranbilerne og meget,
meget mere. Til Faglige Dage i Danmarks
største klasselokale er der primært fokus
på de naturvidenskabelige fag.

For mere information se 

TIVOLI.DK/DA/SKOLER/FAGLIGE+DAGE
eller kontakt 

UNDERVISNING@TIVOLI.DK 

“DET GØR EGENTLIG MERE PÅ DET LANGE SIGT END 
DET KORTE, NÅR MAN SOM NATURFAGSLÆRER
KAN REFERERE TIL ELEVERNES OPLEVELSER TIL 
FAGLIGE DAGE, SÅ GØR DET NOGET HELT ANDET

FOR UNDERVISNINGEN.”
Lærer, Marie Mørks Skole

“DER ER RIGTIG MANGE AF DE FORSØG ELEVERNE 
LAVER HERINDE, MAN KAN BRUGE DIREKTE I 

UNDERVISNINGEN.”
Lærer, Ådalens Skole

OPGAVERNE UNDERSTØTTER ARBEJDET MED NYE FÆLLES MÅL

Leg og
læring går

hånd i hånd

FRA D. 4. APRIL – 14. JUNI ER DER FAGLIGE DAGE I TIVOLI FOR 4.-6. KLASSE

NYHED!

NU OGSÅ 
SOM APP



misk kompetent forfatter 
anerkende synergieffektens be
tydning ved at gøre brug af 
værktøjer, der kommer fra for
skellige ”skoler”, men som i et 
samspil kan give øget værdi. 

Bogen er velskrevet, og vi in
viteres ind i seks lederes ud
viklingsrejse, sideløbende med 
at vi er blinde passagerer i for
fatterens psykologfaglige over
vejelser. Det til sammen gør, at 
bogen er svær at lægge fra sig.

Derudover introduceres  

læseren til mange spørgsmål 
og øvelser med relevans for 
ethvert menneske og ikke 
mindst mennesker, som tager 
ledelsesansvaret på sig.

Forfatteren afslutter med  
et appendiks om bogens til
blivelse og bagvedliggende  
intentioner. Hun har nok 
gode grunde til at afslutte  
bogen på den måde, men  
jeg vil alligevel anbefale kom
mende læsere at starte med 
appendikset, da dette i den 

grad understøtter bogens  
legitimitet og betydning.

Else Kathrine Relster skriver 
bl.a., at hun aldrig ville have 
kunnet være den gode spar
ringspartner for ledere, hvis 
hun ikke selv havde haft ledel
sesmæssig erfaring. Hun un
derstreger desuden, at teore
tisk viden ikke alene gør en til 
en dygtig leder – indsigt og er
kendelser om egen person skal 
der til – vel og mærke, hvis vi 
som ledere skal handle på vo

res samlede viden. Forfatteren 
slutter sin bog med følgende 
sætning: ”… det er hos le
derne, det hele begynder”.

Ledere landet over kan der
for passende begynde med 
denne absolut hjælpsomme og 
læseværdige bog – god læselyst!

Marianne Ubbe 
Master i ledelse &  
organisationsudvikling
tidligere skoleleder
Nu proceskonsulent

EN HÅNDS
RÆKNING
TIL LEDEL
SESARBEJ
DET

Fire strategier til  
en bæredygtig skole

Serien Ledelse ligetil
Pasi Sahlberg
135 sider, 225 kr.
Dafolo Forlag 
 

 Denne lille og nyttige 
bog er med i serien ’Ledelse  
ligetil’, som forlaget udgiver i 
samarbejde med Skolelederfor
eningen, og hvor medlemmer 
af foreningen får 15% rabat.

Bogen er skrevet af den an
erkendte finske professor Pasi 
Sahlberg, som er kendt for 

sine utallige forskningsbidrag 
og meningstilkendegivelser i 
uddannelses og skoleudvik
lingen over stort set hele ver
den. Og bogen er det, den  
giver sig ud for at være: en 
håndsrækning til ledelsesar
bejdet i hverdagen, og lige
ledes i den lidt mere over
ordnede tilgang, hvor det 
handler om: 

•	 Både topdownledelse og 
bottomupledelse.

•	 Både formåls og målorien
teret undervisning og skole
udvikling.

•	 Både kulturbaseret skoleud
vikling og data og evidens
baseret skoleudvikling.

•	 Både at se på test, der vir
ker og faktisk måler, hvad 
vi gerne vil fremelske hos 
eleverne, og undgå standar
diserede test af ringe kvali
tet, der måler noget, som 
læreren i sin undervisning 
alligevel ikke kan bruge til 
noget.

På baggrund af sine observati
oner og sin forskning er Pasi 
Sahlberg kommet frem til, at 
uddannelsesledere, der gerne 
vil opnå samme succes med 

deres uddannelsessystem 
som Finland, bør fokusere  
på 4 bestemte strategier. De  
4 strategier er som følger:

•	 At regelmæssige frikvarte
rer og fysisk aktivitet er  
afgørende for væsentlig  
læring.

•	 At større lighed blandt ele
ver er en afgørende kompo
nent i succesrige skoler.

•	 At vi skal lede med de kva
litative small data frem for 
de kvantitative big data og  
i stedet gå bag om tallene  
og se på årsagen til disse.

•	 At vi skal lade os inspirere 
af det finske skolesystem, 
men ikke blindt kopiere  
det eller lade os vildlede  
af myter.

De 4 strategier beskrives i 
hvert et kapitel, som er kryd
ret med velvalgte og illustra
tive eksempler. Ligeledes gi
ves der også for hver strategi 
anvisninger på implemente
ringer i afslutningerne Vejen 
frem. F.eks. anvises flg. for 
stratgien for større lighed:
 
•	 Systemledere: Gør finansie

ringen af uddannelse fair 

og behovsbaseret!
•	 Skolelederne: Hæv forhol

dene for delt ansvar!
•	 Lærere: Undervis med ud

gangspunkt i hele barnet!

Kapitlerne er omkranset af en 
elegant prolog og epilog. Bo
gen afsluttes med en konklu
sion, hvor vi kommer tættere 
på gennemførelsen af den  
bæredygtige skole.

I bogen stilles der skarpt  
på ledelse og ledelsens afgø
rende betydning i skoleudvik
lingen og kvalificeringen af 
børns læring. I forordet hed
der det: ”Gode ledere er også 
studerende. Hvis ledere ikke 
lærer, er det usandsynligt, at 
læringen i den organisation, 
de leder, vil blomstre”.

Min gode skolelederkollega, 
Lasse Reichstein, har skrevet 
nogle kloge og inspirerende 
linjer om bogen på dens om
slag. Ligeledes er der også et 
par linjer fra Niels Egelunds 
hånd. Og jeg kan kun anbe
fale bogen til at blive læst –  
og læst igen!

knud Nordentoft
Senior Advisor
Cphfacilitation
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Kun 

1999,-
SPAR 2810,-

VP930 HEPA Blue
Professionel støvsuger
• Sugeeffekt v./ mundstykke: 240 W
• Nominel effekt: 760 W
• HEPA 13 filter
• Energiklasse A

Effektive rengøringsprodukter 
– til hele skolen

SC351
Pålidelig gulvvasker
• Roterende børstedæk
• 27 kg børstetryk
• Nem justering af børstedækket

støvsugerposer

HUSK

Se flere Nilfisk tilbud her: lomax.dk/nilfisk

Kun 

19.999,-
SPAR 10.330,-

Lomax.dk
Totalleverandør  
til virksomheder

Fri fragt  
Ved køb for min.  
kr. 800,- ekskl. moms. 

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

E-mail
salg@lomax.dk

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

TIL SKOLER

Kontorartikler Fødevarer & køkkenMøbler LagerElektronik Rengøring

Alle tilbud er gældende kampagnepriser



Mød de 
andre
skoLe-

Ledere

oG KoM I øVRIGT  
IND I KAMPEN …

FøLg MeD På  
FaCebOOk > 

SkOLeLeDerFOreNiNgeN  

Og På  
TWiTTer >  

#SkOLeLeDerOrg

kOM MeD På De 
SOCiaLe MeDier!

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

veJledning med ledervinkler
Ring eller mail og få en snak om det at være leder i eller omkring folkeskolen, f.eks.: 

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

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

sekretAriAtet er Åbent
Mandagtorsdag:	9.0015.00,	fredag:	9.0014.00.

politisk ledelse
Claus	Hjortdal
Formand
clhj@skolelederne.org
 
Dorte Andreas
Næstformand
dora@skolelederne.org

dAglig ledelse
Sekretariatschef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org
 

AdministrAtion og driFt     
Merethe	S.	Erbs
Administrativ medarbejder
mse@skolelederne.org
 
Gitte Nielsen
Administrativ medarbejder
gn@skolelederne.org

politik og kommUnikAtion  
Michael Diepeveen
Kommunikationschef
midi@skolelederne.org
 
Malene Lieberknecht
Kommunikationskonsulent
mali@skolelederne.org

Jannick S. Mortensen
Konsulent
jamo@skolelederne.org

Søren Teglskov
Konsulent
sote@skolelederne.org

medlemsrÅdgivning  
og ForhAndling
Peter	Cort
Forhandlingschef
cort@skolelederne.org
 
Carsten	Ancker
Konsulent
cava@skolelederne.org
 
Louise Z. Graugaard
Konsulent
loza@skolelederne.org
 
Helle Rasmussen
Konsulent
hras@skolelederne.org

Henrik Sloth
Konsulent
hs@skolelederne.org

Nils Vilsbøl
Konsulent
nv@skolelederne.org

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

Lene Burchardt Jensen
Peter Nellemann
Torben Møller Nielsen
Lars Aaberg

hUrtig  
kontAkt
Brug ved alle  

henvendelser venligst:
•	Hovedtelefonen:	 
7025 1008 eller
•	Hovedmail:	 

skolelederne@ 
skolelederne.org

66 plenum – mar 2019



Trivsel for de fleste eller 
klassetrivsel for alle?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

skolevisioner.dk

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



Tag på MaDlejr

MADlejr er et lejrskole-forløb, hvor 6.-7. klasser deltager i et inspire-
rende og udfordrende læringsforløb, der sætter fokus på noget helt 
essentielt, nemlig mad, måltider, sundhed og trivsel.

Med MADlejr inviteres I til et samarbejde omkring måltider, sundhed, 
bæredygtighed og trivsel. Eleverne er med hele vejen fra råvarer 
bliver til måltider gennem involverende aktiviteter, der sætter dem i 
stand til at afprøve, eksperimentere og reflektere.

Vi har udviklet et særligt undervisningsmateriale, der involverer og 
giver anledning til at reflektere, afprøve og eksperimentere. 
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PRISEN FOR DE 5 DAGE PÅ MADLEJR ER 750 KR. PR. ELEV - INKL. FORPLEJNING, uNDERVISNINGSMATERIALE, M.M.  
TO LÆRERE PR. KLASSE DELTAGER GRATIS. 

en lejrskole MeD biD i

Mad og måltidet
 udvikling af madlavningskompe- 
tencer og indsigt i måltidets  
betydning

Sundhed og trivsel
Indsigt i og bevidsthed om egen og 
fællesskabets sundhed og trivsel

Bæredygtighed
  Indsigt i og forståelse for natur,  
råvarer og ressourceanvendelse

MaDlejrs fokusoMråDer
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