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     Silkeborg Kommune 

 
Formandens beretning 
- 8. marts 2019 
 
Kære medlemmer – velkommen! 
 
Som ny formand er det en ukendt disciplin for mig sådan at skulle udfærdige en 
beretning, men heldigvis handler det jo primært om at kigge bagud på det, vi har 
arbejdet med siden sidste generalforsamling og derfor vil beretningen starte med at 
behandle et emne, der var højaktuelt ved sidste års generalforsamling. 
 
OK 18: 
For første gang i foreningens korte historie var nogle af vores medlemmer udtaget 
til konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018. Der blev varslet 
strejke for de overenskomstansatte mellemledere i 10 af landets kommuner, 
heriblandt Silkeborg Kommune. Baggrunden for at Skolelederforeningen gik 
sammen med de andre kommunalt ansatte om at indgive strejkevarsel handlede 
primært om en sikring af reallønnen. Det var nyt for os alle og selv om 
hovedforeningens sekretariat gjorde sit bedste for at informere både de lokale 
bestyrelser og de konfliktramte så godt som muligt var det ikke tilstrækkeligt i 
forhold til at undgå frustrationer. Særligt i forhold til de økonomiske konsekvenser 
for den enkelte, men også i forhold til følelsen af at de udtrukne kommuner stod lidt 
alene i kampen. Efterfølgende blev der afholdt et evalueringsmøde, hvor de 
udtrukne kommuner havde mulighed for at give en tilbagemelding på oplevelsen af 
hele forløbet. Vi gjorde det i vores tilbagemelding klart, at vi bakkede op om at 
foreningen var en del af konflikten og at det giver bedst mening at det besluttes fra 
centralt hold, hvilke kommuner, der udtages til strejke. Derudover kommenterede vi 
på, at det generelle informationsniveau om konflikten havde været tilstrækkeligt, 
men også at uklarheden i forhold til de økonomiske konsekvenser forståeligt nok gav 
anledning til store frustrationer rundt omkring. Muligvis forstærket af at en del af de 
mellemledere, der var udtaget til konflikt, havde været ”møllen” igennem som 
lærere og kun lige var blevet færdige med at betale af på konflikten fra 2013. Vi 



2 
 

håber ikke, at det bliver nødvendigt at finde strejkevåbnet frem igen lige med det 
samme, men skulle det ske er det vores håb, at kommunikationen, særligt på det 
økonomiske område, bliver lidt skarpere, således at det kommer til at stå tydeligere 
frem at udgifterne til konflikten er nogle vi løfter i flok. Lykkeligvis endte det ikke 
med en konflikt. 95% af foreningens af medlemmer stemte ja til et forlig, der 
overordnet set er tilfredsstillende for skolelederforeningen. De aftalte lønstigninger 
forventes at være tilstrækkelige til at sikre medlemmernes realløn, måske endda 
forbedre den en anelse.  
 
Lønforhandlinger for mellemledere 
 
Vi har i Silkeborg Kommune længe haft en forhåndsaftale for aflønning af øverste 
skoleleder, men som den afgåede formand var inde på i sidste års beretning har 
områdelederne fået et afgørende ord i forhold til fastsættelsen af mellemledernes 
løn. Generelt er det stadig vores opfattelse, at lønnen burde aftales mellem 
skolelederen, som den budgetansvarlige, og den enkelte mellemleder. Vi kan dog 
også godt følge og forstå forvaltningens ønske om en vis sammenlignelighed i 
mellemledernes løn, uagtet om man er ansat på en skole med god eller dårlig 
økonomi. Det har været uklart for os, hvilke kriterier der lægges til grund for 
lønfastsættelsen og vi har derfor drøftet dette emne med forvaltningen løbende 
igennem efteråret 2018. Drøftelserne endte ud i en procedure udarbejdet af 
forvaltningen, der sætter rammerne for lønforhandlinger for mellemledere. I 
foreningen hilser vi den tydelighed, der er i proceduren velkommen, mens vi 
omvendt kun kan beklage det loft, der er blevet lagt på aflønning af mellemlederne. 
Et loft, der i vores optik er sat lavt, når vi sammenligner med kommunerne omkring 
os. Vi valgte i samarbejde med skolechefen at indkalde til et informationsmøde 
omkring den udarbejdede procedure. Mødet var velbesøgt og der var flere gode 
drøftelser. Vi vil hermed gerne takke skolechefen for at han stillede sig til rådighed 
for et møde af denne type. Når alt dette så er sagt vil vi i sagens natur som forening 
fortsat arbejde for bedre lønvilkår for vores medlemmer. Der skal være en rimelig 
lønforskel både på aflønningen af øverste leder og mellemledere, men i 
særdeleshed på aflønningen af mellemledere og de bedst lønnede lærere. Vi vil 
derfor gøre, hvad vi kan for at skubbe til lønloftet for mellemledere for at sikre 
netop dette. 
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Ledelsesvilkår i Silkeborg Kommune 
Det er heldigvis sådan, at vilkårene for at bedrive skoleledelse i Silkeborg Kommune 
fortsat er gode. Vi oplever en forvaltning, som ønsker at støtte os i vores arbejde, 
både i forhold til udviklingsarbejde, men også i forhold til administration og drift. 
Forvaltningen faciliterer også de gode og meningsfyldte læringsnetværk, der er for 
både skoleledere og pædagogiske ledere. 
 
Selv om det ikke er helt nyt længere opleves konstruktionen med to områdeledere 
stadig meningsgivende. Den direkte adgang til sparring og mulighed for en tættere 
opfølgning er en hjælp for den enkelte skole og dens ledelse. Dette afspejles også i 
den seneste trivselsmåling, der viser tilfredshed med adgangen til nærmeste leder.  
 
Generelt er der i Silkeborg Kommune og i vores tilfælde især i skoleafdelingen stor 
åbenhed og vilje til at inddrage medarbejdere og ledere, herunder også de faglige 
organisationer i de beslutninger, der træffes. Jeg kan forstå på mine kolleger rundt 
omkring i landet at det ikke nødvendigvis er en selvfølge og jeg tænker derfor, at det 
er vigtigt, at vi sætter pris på at tingene forholder sig sådan her hos os.  
 
Således også når vi bliver involveret i arbejdet med justering af arbejdstidsaftalen 
for lærerne og gerne i endnu højere grad end tilfældet har været i denne omgang. 
Der skal ikke herske tvivl om, at vi i ledelserne rundt om på skolerne oplever, at vi 
presser vores personale hårdt for at få enderne til at nå sammen. Men det er også 
vigtigt for os og for vores arbejdsvilkår, at de løsninger der skal findes for at 
imødekomme denne udfordring er realistiske indenfor den aktuelle økonomiske 
ramme og at der ikke laves justeringer, der efterlader os med en umulig 
planlægningsopgave.  
 
Men selv om der strukturelt er en del ting, der gavner og støtter os i vores daglige 
arbejde med skoleledelse er der ingen roser uden torne. Vi oplever fortsat, at 
opgavemængden ikke harmonerer med den tid, vi har til at løse den. Vi må ofte 
prioritere, hvilket gør at vi ikke har mulighed for at gøre vores arbejde på den måde, 
vi ved der er bedst og dermed må gå på kompromis med vores eget ledelsesideal. 
Selv om tildelingen af ledelsestid til den enkelte skole er vejledende og vi derfor i 
teorien gives mulighed for at prioritere mere tid til ledelse fungerer det ikke sådan i 
hverdagen. Skolernes budgetter har været så pressede, at prioriteringsmulighederne 
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har været stærkt begrænsede, så den umiddelbare løsning på den manglende 
ledelsestid vil være at løbe stærkere og det er ikke holdbart i længden. 
 
Udover at det kræver den fornødne tid til opgaven at bedrive god skoleledelse er 
det også nødvendigt med uddannelse og på det område vil vi endnu en gang gøre 
opmærksom på at vilkårene for at tage uddannelse godt kunne være bedre, 
eksempelvis en form for tidskompensation til skoler, der har ledere afsted på 
efteruddannelse. Det lægger et ekstra tidsmæssigt pres på den enkelte, når 
uddannelse er noget man skal oveni alle de andre opgaver, man normalt skal løse.  
 
Kigger vi fremad har vi dog begrundet håb om at kunne skimte lys i horisonten. Vi er 
glade for at kunne konstatere at vores lokale politikere har sat handling bag ordene 
og fået sat tal på den aftale om at løfte skoleområdet, de indgik i forbindelse med 
konstitueringen efter seneste kommunalvalg. Byrådet skal have stor ros for, at vi i 
de kommende fire år kan se frem til øgede bevillinger på tocifrede millionbeløb. 
Pengene falder på et tørt sted efter mange år, hvor gennemsnitsudgiften pr. elev i 
vores kommune har været blandt de laveste i hele landet, samtidig med at vi har 
haft et højt ambitionsniveau. Vi ser frem til at der igen bliver en højere grad af 
balance mellem ambitioner og bevillinger. Når det kommer til udmøntningen af den 
øgede bevilling vil der være vores anbefaling til politikerne, at midlerne i videst 
muligt omfang udlægges decentralt, således at det bliver den enkelte skoles ledelse, 
der i samarbejde med egen bestyrelse og personale prioriterer anvendelsen af 
midlerne, da det er vores indtryk, at der er forskel fra skole til skole på, hvor 
midlerne anvendes bedst. 
 
Samarbejde med lærerforeningen 
Vi har et ønske om at samarbejde med lærerforeningen, der hvor vi har en fælles 
sag og det har vi i særdeleshed, når det kommer til økonomien på skoleområdet. 
Dette var også baggrunden for en fælles kronik bragt i Midtjyllands Avis i efteråret 
med den intention at fastholde politikerne på deres løfte om flere penge til 
skolerne. Det var nok ikke kun på baggrund af denne kronik, at politikerne ikke lang 
tid efter fik sat tal på den øgede bevilling, men måske den alligevel hjalp dem lidt på 
vej. Efterfølgende har vi også deltaget i en arbejdsgruppe nedsat af lærerforeningen 
med henblik på at give anbefalinger til politikerne om anvendelsen af de ekstra 
midler. 
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I de sidste tre år har vi samarbejdet med lærerforeningen og KK44 under titlen 
”Hvad skal vi med skolen?” – således også i år. Vi valgte denne gang at støtte op om 
førsteudgaven af folkemødet i Silkeborg og arrangerede en paneldebat mellem 
Alexander von Oettingen og Thomas Blachman om kreativitet i skoledagen. Det blev 
en udmærket og til tider dramatisk debat, men det er min vurdering, at nogle af de 
tidligere arrangementer har været mere vedkommende for skoleledere end dette, 
hvilket måske også blev afspejlet i fremmødet. 
 
Generelt oplever vi at samarbejdet med lærerforeningen er præget af gensidig 
respekt og med blik for vores forskellige roller og opgaver, men også med en tro på 
at vi på nogle områder kommer længere ved at arbejde sammen end ved at gå hver 
vores vej.  
 
Folkeskolen lokalt 
I skrivende stund har det ”nye” Børne- og ungeudvalg fungeret i godt og vel et år. Vi 
oplever et udvalg, der har stor interesse for området og som lytter oprigtigt til nogle 
af de bekymringer, der er og har været for den lokale folkeskole i Silkeborg 
Kommune og som er indstillede på at finde løsninger. Vi vil som forening rigtig gerne 
bidrage til at kvalificere udvalgets arbejde og stiller os derfor til rådighed, både til en 
uforpligtende snak over en kop kaffe, men også til drøftelser omkring skolen 
generelt og ledelsen af den i særdeleshed. Så lad dette være en stående invitation. 
 
Når vi ser tilbage på udvalgets arbejde det første års tid er det vores klare indtryk, at 
meningsudvekslingerne mellem det nye udvalgs medlemmer har været noget 
skarpere og at vejen frem til enighed noget længere end i de foregående 
byrådsperioder. Der skal selvfølgelig være plads til at man som politiker fremfører 
egne synspunkter, men det er også nødvendigt på et stort og vigtigt område som 
folkeskolen, at der er en vis grad af konsensus på tværs af partier og ideologier, så 
den kurs vi som ledere skal styre ”skoleskibet” efter ligger nogenlunde fast. 
Velvidende at pengene er små og prioritering er nødvendigt, er det ikke kønt, når et 
projekt på tre skoler med inddragelse af både ledere og medarbejdere omkring 
fremtidig indretning klasselokaler ender som en kastebold i det politiske system. Det 
vil være vores klare opfordring til politikerne at de beslutninger, der træffes om 
folkeskolen i Silkeborg Kommune bliver truffet med så bredt et flertal som muligt. 
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Folkeskolen nationalt 
Den landspolitiske interesse for folkeskolen er heldigvis stor, men desværre lader 
det til at interessen for at justere og ændre er endnu større. Eksempelvis er det 
enormt ærgerligt, at man vedtager justeringer af folkeskolereformen inden den 
oprindeligt aftalte evaluering er gennemført. Det er selvfølgelig helt legitimt at 
politikere ønsker at handle på de udfordringer de hører og ser, men det indeholder 
også en risiko for at lovgivningen omkring skolen i højere grad bliver baseret på 
holdninger og følelser fremfor viden og fornuft. Det er en uheldig udvikling, der ikke 
er understøttende for den ro vi har også har brug for omkring folkeskolen.  
  
Årsmøde 
Der var igen i 2018 god lokal opbakning til Skolelederforeningens årsmøde i Odense. 
Det er min oplevelse, at årsmødet er en anledning til både nogle gode faglige 
indspark, men også godt og værdifuldt socialt samvær med kolleger. Næste årsmøde 
afholdes i Bellacentret i København 31. oktober og 1. november. Vi håber på stort 
fremmøde. 
 
Slutteligt vil jeg takke den resterende del af bestyrelsen for godt samarbejde i året 
der er gået og hermed overgive beretningen til generalforsamlingens videre 
behandling 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Bo Buhl Andersen, formand 


