
Formandsberetning skolelederforeningen 2019 

Skolelederforeningens generalforsamling giver altid en rigtig god følelse, da det er lige i 

starten af den første forårsmåned, og det er en årstid, hvor man tænker, at nu bliver det 

rigtig godt lige om lidt. Det er også den tid på året, hvor man ved, at nu skal opgaven med 

planlægning af det kommende skoleår i gang, og man er helt sikker på, at i kommende 

skoleår får man luget ud i alle de uhensigtsmæssigheder, man har fået opsamlet gennem 

den del af skoleåret, der er gået. Næste år vil den fine plan nemlig ikke bliver brudt op af 

sygemeldinger, barsler, pludselige opsigelser, politiske hovsa-løsninger og besparelser – 

det er rart at tænke på. For optimister – det bliver vi nødt til at være for at kunne bestride 

jobbet. Og et år, som det vi er gået igennem kan jeg simpelthen ikke forestille mig på 

nogen skulle kunne gentage sig. 

Det seneste år 

Kort efter sidste generalforsamling gik det løs med OK18. Vi havde gennem en periode i 

efteråret 2017 fået os godt og grundigt filtret ind i samarbejdet med de andre faglige 

organisationer under mottoet ”En løsning for alle”. Det var sådan set meget godt set i 

forhold til lønforhandlinger. Men da konflikten var ved at udvikle sig i retning af, at vores 

overenskomstansatte skulle til at strejke/lockoutes, fordi der ikke kunne opnås en aftale 

om lærernes arbejdstid, så blev vi meget pressede. Det blev et hektisk forår, hvor nogle af 

jer medlemmer ikke vidste, om I var købt eller solgt. Og skolelederforeningen havde aldrig 

været i en lignende situation, hvilket ikke gjorde opgaven lettere. Formændene fra de 

konfliktudvalgte kommuner samledes efterfølgende til at evalueringsmøde, og her gjorde 

jeg det klart, at det er uacceptabelt at stå i en situation, hvor vi sidder på begge sider af 

bordet i en konflikt. På den ene side som konfliktpartner sammen med vores ansatte og på 

den anden side med arbejdsgiverkasketten på i sammen konflikt. Løsningen er ikke ligetil, 

og heldigvis blev det ikke aktuelt at sende nogen af vores medlemmer i konflikt. 

I foråret blev der sammensat et udvalg, der skulle kigge på skolernes tildelingsmodel og et 

andet udvalg, der skulle give inklusionen et tjek. Da BDO blev budt ind til dansen, fandt 

CBL hurtigt ud af, at de to ting hang så meget sammen, at det til sidst blev udvalget om 

tildelingsmodellen, der tog sig af begge dele. Udgangspunktet for arbejdet med den nye 

tildelingsmodel udsprang af, at CBL havde oplevet, at mange skoleledere var utilfredse 

med den model, vi havde – men som stadig var så ny, at den ikke var helt indfaset endnu. 

Da BDO kom ind i billedet, blev vi også orienterede om, at de ville kunne hjælpe med at få 

en model, der kunne skabe sammenhæng mellem opgave og resursetildeling, og i øvrigt 

gøre vores model mindre kompliceret. Det måtte de efterfølgende revidere, da de fandt ud 

af, at vi rent faktisk havde en meget ukompliceret model. Men som de sagde – den kan vel 

også blive for simpel. Mange måneder senere, med mange timers arbejde og en 

endevende af alle konti på skoleområdet, blev der så stemt en tildelingsmodel igennem for 

nyligt. Om den er god eller dårlig kommer nok an på, hvor man ser det fra. Den er i hvert 

fald noget mere kompliceret end tidligere, og så har vi samtidig fået indarbejdet et 

incitamentelement på det specialiserede område. I den forbindelse blev vi spurgt i 

høringsmaterialet, hvilken vægtning vi ville give det socioøkonomiske aspekt. Her var det 

foreningens holdning, at den skulle have en stor vægtning. Det blev kun delvist fulgt, og 

det, synes jeg, er meget overraskende. 



Som skolelederforening har vi været med på sidelinjen vedr. tildelingsmodellen, og vi har 

fået lov at komme med input. Det er en balancegang, da vi også kan blive taget til indtægt 

for nogle ting, som ikke er vokset i vores baghave. Jeg tror dog, vi har fået luget nogle 

tidsler ud, og vi tropper gerne op, når vi bliver spurgt. Men i sidste ende er det BFUs 

tildelingsmodel. 

Budget 2019 er et budget, som aldrig har set lignende 

For at få enderne – fortrinsvist pga. MEPén - til at hænge sammen skulle alle fritidshjem 

laves til SFO. Det er en stor opgave for os i skoleverdenen, men det har virkelig rystet 

daginstitutionerne. De er gode samarbejdspartnere, og vi må virkelig håbe og hjælpe til 

med, at de lander på benene igen 

I budgetprocessen blev man også orienteret om store strukturændringer i avisen. Pludselig 

så man, at Skolen på Sønderager skulle laves til byggegrunde. Det gav naturligvis kæmpe 

bølger af utryghed for et hav af mennesker – ledere, medarbejder, elever, forældre m.fl. 

Udmøntningen af det er som bekendt blevet, at talentklasserne flytter til Holing i nye 

lokaler under Brændgårdskolens ledelse. Autismeklasserne flytter sammen med 

Åmoseskolen i Holtbjergkomplekset. 10. kl. skal på Herningsholms erhvervsskole. Det har 

været, og er, et kæmpe stort puslespil, som har store konsekvenser for alle involverede 

parter. På lederniveau har det til tider været en urimelig svær opgave at stå med. 

Da hele budgettet blev offentliggjort, kunne man se, at der skulle bygges en ny 

Herningsholmskole, og der skulle etableres en bydelsskole for elever i Holtbjergområdet, 

som havde gået på Herningsholmskolen. Der er ikke blevet lagt skjul på, at det er fordi, 

der går for mange elever med anden etnisk baggrund på Herningsholmskolen. Den 

konstruktion har presset rigtig mange på værdierne. Det gælder ikke kun for dem, der er 

tættest på Herningsholmskolen, men også alle os andre, der er ansat i Herning Kommune. 

Der kan være meget svært at se, at oprettelsen af en bydelsskole med et meget stort 

flertal af elever med anden etnisk baggrund kan styrke integrationen for disse elever. 

Sidste år oplevede vi, at der blev truffet beslutning om en besparelse midt i budgetåret på 

10 mio. på skoleområdet. Den slags beslutninger giver store dønninger, da det umuliggør 

vores muligheder for at styre skolernes økonomier. Besparelsen havde, for størstedelen, 

grund i en øget udgift til det specialiserede område. Denne ubalance i CBLs budgetter er 

ikke forsvundet, så derfor skulle disse penge, samt penge fra andre 

grønthøsterbesparelser findes i budgettet for 2019. BFU besluttede derfor, at besparelsen 

skulle lægges på specialklasser og specialskoler. En af grundene til den beslutning, tror 

jeg, baserer sig på, at man kunne se, at det simpelthen ikke var muligt at tage flere penge 

væk fra almenområdet. Det betød, at der skulle findes rundt regnet 20 mio. på det 

specialiserede område. Især specialskolen på Holtbjerg og de tidligere centerklasser har 

virkelig haft nogle drastiske nedskæringer. Nedskæringerne er så store, at jeg aldrig har 

hørt om noget lignede andre steder. Det er helt tydeligt, at vi ikke kan forvente, at vi kan 

regne med den kvalitetsstandard, som man tidligere har haft på området. Det kommer til at 

kunne mærkes – også på normalområdet. 



Samlet set, er det min holdning, at man bliver nødt til at opprioritere økonomien på 

skoleområdet, som er en så bærende del af velfærdssamfundet, at udsultningen af 

området må høre op. Uanset om vi laver nye tildelingsmodeller, skubber besparelserne 

over på et område eller andre omprioriteringer, så ændre det ikke på, at posen med penge 

til området er for lille. Vi har filet og bøjet tingene for at 2+2 skulle blive 5 – at få det til at 

blive 6, er ikke muligt. 

Med denne lange gennemgang af året der gik, som ikke har taget det hele med, så mener 

jeg som sagt ikke, at det er muligt at løbe ind i et lignede år igen. 

Skolelederforeningen 

Skolelederforeningen er ved at varme op til folketingsvalget. Formandskabet har valgt at 

besøge strategisk udvalgte borgmestre i Danmark for på den måde at få vores budskaber 

igennem. Valget er truffet ud fra, at skolepolitikken formentlig ikke bliver et af 

hovedtemaerne i valgkampen, og derfor skal vi ind med en indirekte indflydelse på det 

politiske niveau. 

I den forbindelse har foreningen opstillet fire politiske hovedmål 

 En stærk forening, der arbejder for vores fælles interesser… 
 Der er behov for øget selvbestemmelse for alle folkeskoler… 
 Finansieringen af folkeskolen skal matche ambitionerne… 
 Folkeskolen skal være forældrenes naturlige førstevalg… 

Det er fire stærke mål, som skal styrke vores folkeskole og ledernes muligheder for at lede 

folkeskolen i gode rammer. Det er der virkelig behov for. 

I vores egen lokalafdeling har skolelederforenings bestyrelse, som tidligere nævnt, været 

aktiv i arbejdet med at give forvaltning og det politiske niveau vores version af 

virkeligheden, for at kvalificere deres beslutninger. Derudover har vi haft vores traditionelle 

arrangementer i skolelederregi. På trods af vores udfordringer, så har vi endnu engang 

oplevet stor og god deltagelse i vores arrangementer. Dog var der ikke så mange til 

årsmødet i 2018, men det håber jeg, var en enlig svale. I bestyrelsen har vi vurderet, at det 

kan have en del at gøre med budget 2019, som nok har lagt en del ledelsesteam vandret.  

Som I har bemærket, så kommer der så mange til vores julefrokost og generalforsamling, 

at vi bliver nødt til at opkræve noget for spisningen. Det vil vi egentlig helst ikke til 

generalforsamlingen, men vi skal jo have pengene til at række. 

Tak for grin og samvær gennem året. 

Det kommende år på skoleområdet. 

Jeg har en tro på, at CBL og BFU har en forståelse for, at vi skal bruge året til at lande alle 

de tiltag, de har sat i værk, hvilket betyder, at der ikke sættes mange nye ting i værk fra 

deres side. Det er også det jeg forstår på mine snakke med CBL. Men det betyder jo 

overhovedet ikke, at vi kan ligge på den flade side. En ny bekendtgørelse om valgfag og 

ikke mindst forliget om ændring af skolereformen giver store ændringer og dermed arbejde 



- sammen med alt det andet. Skolelederforeningen, ved Claus Hjortdal, har som 

udgangspunkt sagt, at vi ikke allerede skal pille ved reformen endnu før den er evalueret. 

Men den ændring, der er kommet, kan han dog godt se nogle muligheder i. Mantraet ”den 

lange skoledag” har på en eller anden måde fået så meget vind i sejlene, at det i 

offentligheden har kunnet forklare alle dårligdomme. Med en kortere skoledag må vi håbe, 

at disse dårligdomme forsvinder. 

Lisbet Andersen har valgt at sige sit job op fra 1. marts efter mindre end to år i stillingen. 

Det er vi kede af, da Lisbeth har været en centerleder, der har haft et grundigt kendskab til 

vores område. Samtidig er det så kort tid i jobbet, at den indfasningsperiode der altid er, 

nærmest ikke er overstået. Lisbeth siger, at det ikke er pga. os ledere – og det ville da 

også være uforståeligt – men at det er en drømmechefstilling i Århus, der har trukket. Det 

er dog et problem for CBL og os, hvis den centerlederstilling vi kan tilbyde, ikke er et 

drømmejob, som man vil blive i. vi må håbe, at den nye i stillingen kan finde sig til rette i 

de vilkår, der tilbydes. 

Samarbejdet i skolelederforeningens bestyrelse 

Jeg vil slutte af med at takke for samarbejdet i skolelederforeningens bestyrelse. Ketty, 

Henning, Jes og Torben har jo været fast inventar i bestyrelse i lang tid. Det har været en 

fornøjelse, og erfaringen i samarbejdet gør mange ting lettere. Samtidig ved vi også, at der 

på den kommende generalforsamling i 2020 kommer til at ske ændringer. Som Henning 

og jeg meldte ud sidste år, så vil vi ikke sidde som formand og næstformand med 

ansættelse på samme skole efter kommende valg. 

Men et år frem vil vi i denne bestyrelsen gøre alt, hvad vi kan, for at repræsentere 

skoleledernes interesser i Herning Kommune. 

 

Endnu engang til alle jer der kommet og rigtigt godt arbejde fremover. 


