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Repræsentantskabsmøde
Fri af OK18-konfliktscenarie og
på vej ud over FV19-stepperne
s. 20

Nede på jorden
Øjebliksbilleder af to lokale skolelederforeningers arbejde!
s. 34

Datalogisk tænkning
En gang hed det datalære, nu
hedder det teknologiforståelse …
S. 58

MED PÅ NODERNE:

Hvis man
stiller sig
tilfreds, står
man stille
Bent Fabricius-Bjerre er ikoniseret som pianist.
Men i store dele af sin karriere har han været
lige så meget forretningsmand som musiker.
Både eventyrlyst og nøjsomhed har en været
hans pejlemærker som leder.
s. 10

TIL SKOLER

Tilbuddene gælder til og med den 10. maj

Kontorartikler

Elektronik

Møbler

Lager

Rengøring

Slidstærke whiteboards
til klasse- og mødelokaler

Fødevarer & køkken

Livsvarig
GARANTI

Magnetiske whiteboardtavler i topkvalitet





Kan monteres vandret og lodret
Livsvarig garanti ved normal brug
Ridse- og slagfast overflade
Nem og skjult montering.

Fra kun
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B EST S ELL ER

Se hele udvalget og bestil nemt her: lomax.dk/whiteboard
Lomax.dk

Ring

E-mail

Fri fragt

Alle priser er ekskl. moms.

Totalleverandør
til virksomheder

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

salg@lomax.dk

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

Der tages forbehold for trykfejl i
såvel tekst som priser, mål, farver mv.

INDHOLD

s. 10

s. 20

NR. 3

s. 27
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s. 46

S. 06: Digitalt. I et nyt materiale
søger foreningen at fremme gode
digitale vaner blandt børn & unge!

S. 27: På film. Nordjysk skole har
ikke kun egen medie- og ﬁlmproduktion, men også egen biograf…

S. 50: Fravær. Tallene kan ikke
alene bruges til at få overblik over
fraværet, men også til at få det ned …

S. 40: Klumme

S. 10: Bent Fabric. Musiker, kapelmester og komponist, der i årtier
har stået i spidsen for dansk musik …

S. 34: Tæt-på. Vi besøger lokalformændene i Ringsted og Køge, hvad
fylder mest på dagsordenen?

S. 54: Interesser. Foreningen er
repræsenteret i en lang række udvalg, råd m.m., hvilke og hvorfor?

S. 57: Pensionister – se her!

S. 20: Status. På årets repræsentantskabsmøde blev aktiviteter, politikker og resultater vendt og vejet

S. 46: Overvågning. På mange
måder en uskik, men skærper også
skolen mod indbrud og hærværk

S. 58: Teknologi. En forsker har
spurgt et antal skoleledere om, hvad
de forstår ved datalogisk tænkning

S. 67: Har fået nyt job.

S. 49: Hverdagsledelse.

S. 64: Anmeldelser.

HUSK: Skolelederjob.dk

S. 18
Ses til årsmødet i
København! Husk
at bestille hotel,
frokost og fest …
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klassetrivsel

for alle
Ét og samme værktøj til alle faggrupper
¬

Med Klassetrivsel får alle relevante fagpersoner i
alle relevante funktioner det bedst mulige fundament til at kunne skabe trivsel og gode relationer
for samtlige elever/børn, for deres fællesskaber
og i det daglige miljø på skolen, uddannelsestedet
eller i daginstitutionen.

¬

Klassetrivsel er markedets eneste trivselsværktøj
med sociogrammer, der sikkert og nemt visualiserer elevernes/børnenes indbyrdes relationer i
overskuelige klasse/gruppe/hold- og deltagerrapporter.

¬

Klassetrivsel er gennemprøvet til skolens, ungdomsuddannelsens og daginstitutionens dagligdag, og er udviklet af lærere i nært samarbejde
med AKT-vejledere, skolepsykologer, pædagoger,
skoleledere og kommunale skolekonsulenter.

8 ugers gratis prøveperiode
Vil du og dine kolleger prøve Klassetrivsel / Uddannelsestrivsel
på jeres institution helt gratis og uden efterfølgende bindinger?
Læs mere på www.klassetrivsel.dk
eller ring til os på 71 99 08 62
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Med mindre regeringen sidder til den bitre ende, er folketingsvalget udskrevet, når dette læses. Kampen om vælgernes gunst er
startet, ligesom der er kampe om politikernes gunst. Senest store demonstrationer for – berettigede – bedre normeringer i daginstitutionerne. Sideløbende peger andre interessenter målrettet på udfordringerne på ældreområdet. Så det er bare med at komme ind i kampen ...
For på vores område er der også problemer. Trods en stærkt øget arbejdsbyrde de senere år, spares der på folkeskolen. Igen og igen. Lige nu ser vi
fyringer af lærere i mange kommuner. Det er meget bekymrende, at resurserne ikke matcher ambitionerne. Og det er ligeså beE
kymrende, at de forskellige velfærdsområder med
kymr
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småbørn, børn, unge og ældre op til dette valg
sm
O
skal slås om midlerne. Vi har brug for sikkerhed
sk
om finansieringen samlet set!
Vi har også brug for, at der ikke stilles nye
krav til skolen. Det sker allerede så rigeligt. Det
sidste folkeskoleforlig indebærer ændringer af
praksis, som skal udmøntes fra næste skoleår.
Men usikkerheden om valgdatoen og den endeM
lige vedtagelse af forliget skaber uklarhed. Så vi
efter, at det kan ske både før eller
må planlægge
p
senere. Vi
senere
V kan kun opfordre jer til at gå i dialog med forvaltningen, så der inden for rammerne kan skabes mulighed for fleksibilitet.
På de indre linjer har vi for nylig holdt repræsentantskabsmøde, som
viste en stor opbakning til det arbejde, vi laver lokalt og centralt i foreningen. Det er vi selvfølgelig glade for. Det betyder noget at vide, at vi er på
rette kurs. Læs reportagen herfra i bladet.
Skolelederforeningen har længe været forberedt på, at valget vil komme,
vi har øget vores kontakt til folketingspolitikerne på børne/
og v
skole-området, ligesom vi i formandskabet med støtte fra
lokalformændene har besøgt en række folkeskoler med
landets borgmestre, hvis indflydelse rækker ind i partitoppene. Her har vi brugt lejligheden til at tage en snak
om de gode ting, der foregår i folkeskolen, men også
pege på de udfordringer, der er.
Langt de fleste steder er vi taget godt imod. Der er stor
interesse for det, vi laver i folkeskolen – og for de vilkår,
vi har. Det håber vi smitter af på FV19-valgkampen. Der
er behov for mindre toptown-styring, mere frihed til ledelse og en bedre adgang til resurser. Ja, finansieringen
er så usikker, at vi bliver nødt til at spørge politikerne:
Vil I vores folkeskole eller ikke? Vi har brug for, at I politisk bakker op om folkeskolen. Tak.
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VIL I VORES FOLKESKOLE?
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digitalisering

DIGITAL
DIALOG
I denne stærkt digitaliserede tid, har Skolelederforeningen
færdiggjort en ny guide til skoler, børn, unge og deres forældre om
få styr på deres vaner og især uvaner med nye digitale medier …
Af

Mobiler, iPads, computerspil
mv. åbner for masser af nye, gode muligheder. Men også for en verden, som påvirker børns (skole)liv og hjerner negativt.
Det forstyrrer koncentrationen, døgnrytmen, relationerne og skaber afhængighed, stress, socialt pres …
De starter tidligt. Vi ser 0-2 årige, der
let betjener en tablet med pegefingeren
og swiper derudad. Elever i 4.-7. kl. bruger i dag i snit 4 forskellige digitale medier, de selv styrer. Uden opsyn, uden aftaler og opmærksomme voksne indover,
selv om det kan gå ud over skolegangen
og familielivet.
Så for at få det bedste ud af de digitale
muligheder har Skolelederforeningen
sammen med speciallæge og forfatter til
bøger om i digital sundhed Imran Rashid
udarbejdet en ny ”Guide til forældre om
børns digitale vaner med ”9 gode råd”
til forældre og folkeskolens elever.
Ej blot kun til lyst
Ofte er der ikke retningslinjer for at bruge
digitale medier med fornuft og omtanke.
Især ikke i hjemmene, men også på skolerne kan det derfor være en opgave i at
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lave tydeligere regler og få diskuteret
disse regler og tidspunkter for brug af de
mange muligheder – så der er fællesskab
og opbakning.
Det handler om at tydeliggøre fordele
og ulemper ved de digitale vaner og adfærdsmønstre både i skolen og familien.
Det handler også om at få klarlagt vaner,
tidsforbrug, så man i familien fx kan
skabe ’nærværs-zoner’ i hjemmet eller
analoge dage, hvor man dyrker samværet. Frem for at enhver sidder med sit
device – eller endnu kortere sagt at:
Every man is on his own …
Et meget enkelt råd kunne bare være:
SLUK! Men kunsten at fungere godt i en
digital verden er ikke alene at lave rammer og strukturer, der er meget tydelige,
relevante og lette at følge. Det kulturelledannelsesmæssige aspekt skal også med.
De digitale muligheder er noget, vi skal
lære at leve med og kunne bruge fornuftigt som med så meget andet.
Det er blot ikke så let som at lære som
fx at køre på cykel, bremse for rødt etc.
Et af problemerne med moderne adfærdsdesignet teknologi er ifølge Imran Rashid,
at det kan skabe lystbetonede følelser på

linje med trangen til fx at spise uanede
mængder af slik og popcorn.
Få styr på forbruget
Den digitale udvikling berører børn og
voksne, hvor man på nye mangfoldige
måder bliver udfordret på at gøre det,
man har lyst til, i stedet for det man skal.
Det sætter folkeskolen og forældreskabet
på en ny opgave med både at forstå den
digitale udfordring og håndtere den.
”Sammen må vi i skole/hjem-samarbejdet skabe et pædagogisk grundlag for at
inddrage teknologien, hvor det giver mening. Også må vi få støttet bevidstheden
om, hvor de bruges fornuftigt og få styrket eleverne i at kunne koncentrere sig
og fokusere på det, de er i skole for”, siger Claus Hjortdal.
Skolelederforeningens nye materiale er
ment som et diskussionsoplæg til landets
1300 folkeskoler og deres ca. ½ mio. elever og 1 million forældre samt skoleledere,
skolebestyrelser, ansatte, skolechefer, politikere og hvem der er ellers er i kontakt
med børn og unge.
Michael Diepeveen er redaktør

ET GODT
DIGITALT LIV
Nyt materiale med 9 gode
råd til at hjælpe børn til
et godt digitalt liv.
1. Vis interesse og
nysgerrighed
2. Undersøg, hvad I siger
ja til og vær kritisk
3. Vær til stede og
tilgængelig for dit
barn digitalt
4. Lav regler for
skærmfri tid
5. Skab rutiner
6. Følg med i skolens
arbejde med digital
dannelse
7. Send ikke beskeder
8. Lær dit barn gode
onlinevaner
9. Vær en god
rollemodel
Læs HELE pjecen ’Guide
til forældre om børn og
digitale vaner’, der kan
hentes på hjemmesiden
Der er også udarbejdet
en video ’Sunde digitale
vaner starter i hjemmet’,
som hentes samme sted.
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NOTER

Ny start
I forbindelse med en rokade i KL’s direktion, placeres folkeskolen og børne &
unge-området hos direktør, cand.scient.
pol. Kristian Heunicke.
Heunicke har tidligere været ansat i Finansministeriet, ministersekretær og
kontorchef i Socialministeriet og cheføkonom og siden direktør i Danske Regioner.
I KL skal han nu stå i spidsen for den
fortsatte udvikling på folkeskoleområdet
og en sammenhængende indsats på
0-25 års området.
Desuden får han ansvaret for juridiske
sager, arbejdsgiver- og overenskomstområdet, herunder Ny Start-samarbejdet med DLF.

Foråret har bidt sig fast. Og med bl.a. støtte af Nordea-fonden breder skolehaver, grøntsagsdyrkning,
økologi og bæredygtighed sig over landet.

Se mere på havertilmaver.dk

Social arv
Bare ét enkelt år i fattigdom som barn kan få langsigtede konsekvenser for voksenlivet. Det konkluderer et nyt studie fra Aarhus Universitet.
Det har særlig stor effekt, hvis fattigdommen rammer børn i 13-15-årsalderen. Her fører et enkelt år i
fattigdom til gennemsnitlig 12 % lavere indkomst
som voksen, ringere livskvalitet m.m.

ÅND OG HÅND
Selv om gymnasierne stadig storhitter blandt de
unge, er søgningen til erhvervsskolerne steget igen,
nu for tredje år i træk. I år har 20,1 % af eleverne i
9. og 10. klasse søgt ind på en erhvervsuddannelse
efter sommerferien. Målet er at komme op på 2530 % af en årgang.
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At ﬂere unge gerne må søge erhvervsrettede uddannelser efter grundskolen, er
de ﬂeste vist enige om. Men når regeringen ønsker, at 10. klasse i højere grad skal
være starten på en erhvervsuddannelse
end afslutningen på grundskolen, er det
en skævvridning i forhold til formålet.
Derfor har en række danske skoleforeninger nedsat en alternativ ekspertgruppe, der skal udfordre det ekspertudvalg, som regeringen for nylig selv
nedsatte med den næsten bundne opgave at målrette kommende 10. klasses
elever mod erhvervsuddannelserne.
Det alternative ekspertudvalg er nedsat, fordi en meget bred gruppe på basis af viden og praktisk erfaring mener,
at 10. klasse mister sin værdi, hvis den
kun målrettes erhvervsuddannelserne.
Det alternative ekspertudvalg er nedsat af følgende foreninger:

Fx har Furesø Kommune netop fået hele 60 økologiske skolehaver op at stå, hvis afgrøder bliver brugt til
alt fra undervisning til den daglige skolemad og til
fælles spisning med elever og deres familier.
Haver til Maver tilbyder alle kommuner gratis rådgivning omkring opstart og drift af en skolehave samt
facilitering af møder i forhold til aftaleindgåelse.

KAMPEN OM

Efter mange diskussioner om og senest
en til dels kritisk evaluering af kvaliteten i læreruddannelsen, har regeringen
nu nedsat en kommission, der skal
komme med bud på en ny, bedre læreruddannelse og give anbefalinger om
indhold, uddannelseslængde mv.
Kommissionens formand er professor i
statskundskab Simon Calmar Andersen fra Aarhus Universitet, der forsker i
politisk og administrativ styring af skoleområdet. Og blandt de øvrige fem
udpegede medlemmer i kommissionen
er Rani Hørlyck, skoleleder på Søndervangsskolen i Viby, Aarhus.
Skolelederforeningen er enig i, at kvaliteten i uddannelsen kan løftes: ”Der
er for meget, der ikke virker, og der er
brug for en større revision, der forhåbentlig også vil en sætte en stopper for
fortsat politisk indblanding med nye
krav og kritik”, siger Claus Hjortdal.
Kommissionen skal komme med sine
bud på en ny læreruddannelse i en rapport i foråret 2020.

ěŬDanmarks Lærerforening
ěŬSkolelederforeningen
ěŬFrie Skolers Lærerforening
ěŬFrie Skolers Ledere
ěŬLandsforeningen af 10. klasseskoler
ěŬSkole og forældre
ěŬUngdomsskoleforeningen
ěŬDanske Skoleelever
ěŬEfterskoleforeningen
ěŬFriskolerne
ěŬDanmarks Private Skoler –
grundskoler og gymnasier
ěŬFrie Fagskoler
ěŬUddannelsesforbundet
ěŬDanske Gymnasieelevers
Sammenslutning
ěŬLandssammenslutningen
af Handelsskoleelever
ěŬErhvervsskolernes Elevorganisation
Der er fortsat er behov for en 10. klasse
til unge, der er i tvivl om valg af ungdomsuddannelse. Og både undersøgelser og praktisk-faglig erfaring fortæller,
at 10. klasserne allerede nu gør et godt
arbejde med at kvaliﬁcere (og ikke ensrette) de enkelte elevers valg af ungdomsuddannelse.

Garderobeinventar
og lockers

REFERENCE: FREDERIKSBJERG SKOLE, AARHUS
Frederiksbjerg Skole i Aarhus blev valgt til Årets Skolebyggeri i 2016. MMA
Møbler har leveret alt inventar til projektet, herunder garderobeinventar og
lockers til indskoling, gymnastik, elever og personale.
MMA Møbler A/S er en danskejet producent med 30 års brancheerfaring. Vi
er specialiseret i inventar og møbler til undervisnings- og børnemiljøer.
Du har behovet. Sammen skaber vi løsningen!
Ring på 86 15 11 22
*) STINA SYSTEM INVENTAR ER ET VAREMÆRKE EJET AF MMA MØBLER A/S

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

interview

D

NMK

STOPPER VED TILFREDSHEDEN

N

Bent Fabricius-Bjerre er prisbelønnet pianist og
ﬁlmkomponist. Men i store dele af sin karriere
har han været lige så meget forretningsmand som
musiker. I begge metierer har han skabt sin succes
ved at spotte muligheder i modstand. Og ved altid
at vægte deadlines højere end inspiration.
Af
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interview

Danmarks pianomand. Synonym med sit instrument og let genkendelig. Smalskuldret, med sideskilning i det
hvide år og med fingrene dansende henover tangenterne. Sådan kender vi ham.
Bent Fabricius-Bjerre. Et ikon i dansk
musikhistorie. Men det er ikke kun hans
plads ved flygelet og hans melodier, der
har formet hans karriere. For ud over
at være prisbelønnet pianist og filmkomponist er Bent Fabricius-Bjerre iværksætter og erhvervsleder.
Tilbage i 1950 startede han grammofonselskabet Metronome. Det begyndte
som et enmandsfirma, hvor Bent Fabricius-Bjerre importerede grammofonplader fra udlandet og selv kørte rundt på
ladcykel i København, bankede på døre
og solgte plader.
”Efter et års tid fik jeg en pige til at
passe telefonen på kontoret, når jeg ikke
var der selv. Vi var kun os to, så jeg fortalte hende, at når folk ringede og bad
om bogholderiet, skulle hun bare ændre
stemme. Så hun både havde en receptionist- og en bogholder-stemme. Som den
nye dreng i klassen, måtte jeg jo bruge
nogle kneb for at komme ind i branchen,”
siger Bent Fabricius-Bjerre.
Han var ikke bange for at gøre tingene
uden for normen for at få succes. Sideløbende med at drive Metronome, lavede
han radio-og tv-udsendelser. Blandt andet var han vært på DR-udsendelsen
’Omkring et flygel’, og det benyttede han
til at invitere kunstnere ind i programmet, han selv udgav plader med, for at
promovere dem – til stor irritation for
resten af branchen. Det medførte, at
landets to grammofonpladefabrikker
nægtede at trykke Metronomes plader.

”Der var lidt en hovedpine. For der var
kun de to grammofonpladefabrikker i
Danmark på det tidspunkt, og lige pludselig ville ingen af dem samarbejde med os,
fordi de syntes, vi var lidt for smarte. Men
så måtte vi jo bare finde ud af det selv. Jeg
kontaktede en bakelit-fabrik, og så fremstillede vi vores egen pladeproduktion.”
Med Bent Fabricius-Bjerre og hans vovemod ved roret voksede og udvidede
Metronome med årene sit ressortområde.
Til filmproduktion, tv og biografdrift.
Eventyrlyst og nøjsomhed
På toppen havde Metronome 3-400 ansatte. I de år foregik Bent Fabricius-Bjerres arbejdsdage lige så meget omkring
et skrivebord som et flygel. En firkantet
ledelsesfilosofi havde han ikke. Som
øverste chef agerede han snarere ud fra
impulsivitet og intuition. En af Metronomes første medarbejdere, ansatte han
prompte efter en kort samtale på sit kontor. ’Hvornår kan du begynde?’, afrundede Bent af med at spørge. ’Jamen, vil
du slet ikke se eksamenspapirer og den
slags?’ ’Næ, hvem søren bekymrer sig om
dét?’, svarede Bent.
”Jeg har altid ment, mesterlære er det
bedste. Selvfølgelig er en god uddannelse
vigtig, men de bedste medarbejdere er
dem, der er begyndt fra bunden og kender hver en mursten i virksomheden. Jeg
har indtryk af, at mange på baggrund af
deres uddannelse kommer ind på et for
højt niveau i et firma. De har en teoretisk
idé om, hvad der foregår længere nede
i hierarkiet, men de har ikke nogen praktisk erfaring.”
Derfor fik flere af medarbejderne, som
startede ved pakkebordet, med tiden

Jeg går ikke rundt og mætter
mig ved at være tilfreds med det,
jeg har oplevet. For så går man i stå.
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også større og vigtigere opgaver. Han var
mere på udkig efter engagement end meritter. Men selvom Bent Fabricius-Bjerre
ledte sine medarbejdere ud fra en eventyrlyst, var han også meget opmærksom
på at balancere eventyrlysten med nøjsomhed. Dedikation alene kunne ikke
bære virksomheden. Bundlinjen havde
han altid øje på. Og Metronome sendte
kun projekter på vingerne, hvis der var
udsigt til profit. Ellers fik projekterne
ikke lov at lette. Con amore-projekter
opererede han ikke med. Var det ikke
god forretning, var det ikke interessant.
”Det er jo det mærkelige ved film- og
musikbranchen. Det er en blanding mellem idealisme og kold forretning. Og den
dobbelthed har jeg forsøgt at lede ud fra.
I økonomiske forhandlinger har jeg altid
gjort op med mig selv i forvejen, hvor
langt jeg har villet gå.”
I 1997 solgte Bent Fabricius-Bjerre Metronome for 200 millioner kroner. Fra
den ene dag til den anden var han ikke
længere direktør med indflydelse. Og
som en del af salget havde han underskrevet en konkurrenceklausul om, at
han ikke måtte lave noget i den branche,
han forlod. Hvilket vil sige stort set hele
underholdningsbranchen. Så spørgsmålet meldte sig: Hvad nu?
”’Hvad må jeg egentlige lave?’, spurgte
jeg dem. Du må gerne skrive musik og
tage ud og spille. ’Jamen, mange tak,’
sagde jeg så. Og så var det dét, jeg gjorde.
Jeg var 73 år og havde komponeret musik
hele mit liv, men jeg havde aldrig før været på turné. Det var helt nyt for mig, og
det var egentlig ikke noget, jeg nogensinde havde længtes efter. Men nu var det
dét, der bød sig, og så måtte jeg jo forfølge
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det. På den måde har min karriere aldrig
rigtig været planlagt ud fra en forkromet
strategi. Jeg har aldrig sat mig ned ved et
skrivebord og skitseret min egen fremtidsplan. Jeg har forsøgt at gå helhjertet ind i
det, der bød sig til lige foran mig.”
Derfor samlede Bent Fabricius-Bjerre
en akustik trio under navnet De Græd, og
sammen begyndte de at turnere. Siden
har de givet koncerter overalt i landet
og sidste år fejrede de 20-års jubilæum
sammen på de danske landeveje. På den
måde har Bent Fabricius-Bjerre banet
sig vej i livet ved både at lade talentet,
men også tilfældet råde. Med evnen til at
møde omstændighedernes benspænd og
hver gang forvandle det til et springbræt.
Om det så var at bygge sin egen pladefabrik eller tage på turné. When life gives
you lemons, make lemonade. Sådan kan
det indkapsles med et sukkersødt amerikansk ordsprog. Og det har Bent Fabricius-Bjerre praktiseret i sin egen danske
fortolkning. Med sans for potentiale og et
opportunistisk blik for at kunne se muligheder i modstand.
Disciplineret snedker
En af de begrænsninger Bent FabriciusBjerre har vendt til sin fordel er faktisk
hans klaverspil. For på trods af sin plads
i den danske kulturarv, mener han ikke
selv, han er en ekvilibrist ved klaveret.
Han ser mere sig selv som håndværker
end virtuos. Og det har hjulpet ham som
filmkomponist.
”Når man komponerer filmmusik, er
det meget vigtigt, musikken ikke tager
overhånd og overdøver billedet. Som
filmkomponist skal man underlægge sig
billedet. Og der har klassiske komponister, som er teknisk dygtigere end mig,
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nogen gange for meget, de gerne vil af
med, og det kan drukne billedet. Der
sætter mit klaverspil nogle naturlige begrænsninger for mig, og derfor passer
mit repertoire og min stil godt til film.”
Hans musikalske snedkeri har dannet
lydtapet til film- og tv-produktioner som
Olsen Banden og Matador. De berømte
temamelodier har alle en kort og kontant
tilblivelseshistorie. For Bent FabriciusBjerre anser ikke sit arbejde som afløb
for en dybfølt kunstnerisk trang. Musik
er opgaver. Og han komponerer aldrig
for sjov. Alt, hvad han laver, er bestillingsarbejde, og derfor er der altid en
deadline, der skal overholdes. Inspiration er ikke musikkens nektar. Disciplin
er langt vigtigere, mener han.
”Jeg har mødt flere kreative mennesker, der vægter inspiration højere end
deadlines. De sætter sig ned og venter og
venter på inspirationen. Men inspiration
er ikke noget, man bare kan sætte sig ned
og vente på, når man har en deadline. Så
er det bare med at komme i gang, klø på
og sætte punktum.”
Den stringente disciplin handler for
Bent Fabricius-Bjerre først og fremmest
om at have respekt for andre folks arbejde. At skabe spillefilm er eksempelvis
et stort projekt med mange millioner kroner på spil.
”Når man laver film, er hele processen,
instruktøren og producenten afhængige
af, at komponisten afleverer til tiden. Derfor har min punktlighed hjulpet mig meget. Bliver der bestilt et stykke musik, leverer jeg til tiden. Det har jeg altid gjort. Og
jeg tror også, det er derfor, min telefon bliver ved med at ringe, selvom jeg er 94 år.”
På grund af tidspresset følger han som
regel også sin første indskydelse, når han

SAMLER IKKE
PÅ ÆRGELSER
Bent Fabricius-Bjerre
bestræber sig altid på
ikke at ærgre sig, når arbejdet ikke går helt som
han håber. For ærgrelsen bidrager ikke til noget godt, mener han.
”Nogle gange bliver det
bedre end andre gange,
men sådan er det jo her
i livet. Jeg går aldrig og
spekulerer over, at hvis
jeg nu havde gjort sådan og sådan i stedet,
så var det blevet bedre.
Det eneste man får ud
af det, er søvnløse nætter, og dem skal man
ikke samle på. Den
energi, man bruger på
at ærgre sig over noget,
det alligevel er for sent
at ændre, kan man jo i
stedet bruge på at øve
sig, blive dygtigere og
gøre det bedre næste
gang. Altså bruge energien der, hvor den ikke
er spildt, men hvor den
rent faktisk gør en positiv forskel.”
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komponerer. Beslutningerne træffes hurtigt. Men selvom arbejdstempoet er højt,
må det aldrig resultere i venstrehåndsarbejde, påminder Bent Fabricius-Bjerre sig
selv. Han laver ofte to-tre forslag til temamelodien, når han komponerer filmmusik. Og de melodier der ender med ikke
at blive brugt, ryger altid i skraldespanden, så han ikke på et senere tidspunkt
fristes til at hive det frem igen. Det er en
form for selvjustits.
”Hvorfor skulle jeg gemme det på min
harddisk? Hvis man først begynder på
den slags, går man den lette vej og springer over, hvor gærdet er lavest. Derfor
ryger det ud. Det er med til at holde mig
skarp.”

BLÅ BOG
ěŬ Bent Fabricius-Bjerre
ěŬ Født 7. december 1924
i København
ěŬ Uddannet pianist ved
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1946
ěŬ Har skrevet musik til
talrige ﬁlm og tv-serier,
blandt andet Olsen
Banden og Matador
ěŬ Stifter og leder af virksomheden Metronome
1950-1997
ěŬ Fik i 1962 ﬁk sit internationale gennembrud og
vandt en amerikansk
Grammy
ěŬ Modtog i 2013 en Æres
Bodil for sit bidrag til
dansk ﬁlm
ěŬ I dag medejer af ejendomsselskabet Metorion
og ﬁrmaet Multitone, der
sælger licensrettigheder
og modtager royalties
wfra ﬁlmmusik
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Pjækkende jazzpianist
Fødselsåret er 1924. Fra barndomshjemmets vindue kunne Bent Fabricius-Bjerre
se skraldet blive hentet og kørt væk på
hestevogne. Familiens lejlighed på Frederiksberg var indrettet med tunge chesterfieldmøbler, og i stuen optog et brunt
Blüthner-flygel det meste af pladsen. Her
klimprede han sine første toner, længe
før han vidste, at tangenterne ville blive
hans livsledsager. Som syvårig præsenterede han sine forældre for sin første originale komposition. En vals på 28 takter
i C-dur. Men det var først, da han som 13årig var til koncert i Odd Fellow Palæet
med den amerikanske jazzpianist Fats
Waller, at klaverspillet fangede ham i
et uløseligt greb.
”Han havde en flaske whisky under
klaverbænken og blev mere og mere fuld
undervejs, men han satte aldrig en finger
forkert. Han var en rigtig spillemand. Og
energien i hans swing tog pusten fra mig.
Jeg sad nede i salen med store øjne og
øre. ’Det han kan, vil jeg også kunne.
Jeg vil være jazzmusiker’, tænke jeg.”
Derfra var jazzmusik alt, han havde i
hovedet. Så frem for at tage vejen til skolen på Østerbro hver morgen, drog han
ofte over til den nærliggende KB-Hallen.
Her stod et klaver ingen brugte i dagtimerne. Og der sad han så og øvede jazzstandarter og harmoniseringer, mens
skolekammeraterne lærte brøker. Senere
dannede han et jazzorkester og indspillede allerede som 17-årig et par plader,
der gav ham status som en af dansk jazz’

mest lovende talenter. Men hans jazzede
drøm vakte bekymrede panderynker derhjemme. Bent Fabricius-Bjerre kom fra
et akademisk hjem. I en familie af professorer, direktører og civilingeniører var
det universitetsvejen, der blev forventet.
”I dag bliver jazz betragtet som intellektuel musik. Dengang havde jazzen et helt
andet ry. Det var urskov. Det var røg og
brune bodegaer. Så mine forældre var bekymrede over, at jeg ville være jazzmusiker. Men de accepterede, at det var det,
jeg ville, på den betingelse at jeg så skulle
gå Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.”
Altid fremad
Det er næsten et helt århundrede af erfaringer, oplevelser og anekdoter, han har
med sig i bagagen. Men faktisk er Bent
Fabricius-Bjerre ikke særlig vild med at
være tilbageskuende.
”Jeg har aldrig brugt ret meget af min
tid på at kigge tilbage. Hverken på min
musik eller mine minder. At sidde og se
tilbage er i bedste fald tidsfordriv. Jeg vil
hellere bruge min tid og energi på at søge
nye oplevelser. Hvis man læner sig op
ad fortiden, kommer man jo ikke videre.
Dynamikken stopper ved tilfredsheden,
for hvis man stiller sig tilfreds, står man
stille. Så jeg går ikke rundt og mætter
mig ved at være tilfreds med det, jeg har
oplevet. For så går man i stå. Og så dør
man. Om ikke andet så mentalt. Og så
følger kroppen nok hurtigt med.”
Fortiden er med andre ord dybt uinteressant. Så uinteressant at Bent-Fabricius
Bjerre har skilt sig af med hele sit arkiv;
breve, noder, anerkendelser og grammofonplader. Det hele er enten foræret til
det Kgl. Bibliotek eller smidt ud for ikke
at risikere, at han kommer til at dvæle
ved fortiden og sidde fast i nostalgien.
Bent Fabricius-Bjerre har hverken tid
eller lyst til at lægge sig til rette i fortællingen om sig selv, for han har absolut
ingen planer om at takke af og trække
sig tilbage: ”At lade sig pensionere lyder
som en kedelig mulighed.”
94 år. Og i fuld gang. I år har han blandt
andet travlt med at lave filmmusik til den
nye danske spillefilm ’Far’ samtidig med,
han giver koncerter rundt om i landet.
Og selvom han som branchens grand old
man i dag samarbejder med meget yngre

folk end ham selv, kan han stadig lære
lige så meget af dem, som de kan lære
af ham, mener han.
”Jeg synes, hverken jeg er blevet dummere eller klogere med alderen. I sine
unge år bliver man klogere. Men det
stopper et eller andet sted i 30’erne. Derfra bliver man bare mere erfaren. Det er
egentlig den eneste forskel på at være 94
og 34. Bare fordi jeg har levet længe, er
jeg ikke nogen autoritet med en særlig
viden. Særligt teknisk sker der meget lige
nu, og jeg lærer stadig af de unge mennesker, jeg arbejder sammen med.”
Alderen kan ikke spores i kløgten, mener Bent Fabricius-Bjerre. Til gengæld
begynder han godt at kunne mærke den
fysisk. Fingrene danser ikke helt så smidigt henover tangenterne, som de har
gjort. Derfor gør han meget ud at træne.
Lige nu bliver det til et par timer ved flyglet hver dag for at holde sig klar til de forstående koncerter.
”Engang blev jeg bedre, når jeg øvede
mig. I dag øver jeg mig for at holde status
quo. Klaverspillet er blevet sværere, fordi

fysikken er blevet svagere. Men det er
godt at blive ældre, når man tænker på
alternativet.”
Bortset fra de fysiske besværligheder
føler Bent Fabricius-Bjerre sig egentlig
ikke gammel. Alder er noget mærkeligt
noget, har han lært. Når han er ude at optræde, fortæller han ofte historien om
den kendte cellist Pau Casals, der var en
det 20. århundredes største musikere. Da
han var fyldt 90, giftede han sig med en
ung kvinde i 20’erne. I et interview med
BBC blev han spurgt: ’Hr. Casals, Deres alder taget i betragtning, tænker De nogensinde på døden?’ Hvortil Casals svarede:
’Ja, jeg tænker på døden hele tiden. Hver
dag, hvert minut, hele tiden, men hvad
kan jeg gøre? Når hun dør, så dør hun.’
”Jeg synes, det er et fint eksempel på,
at man aldrig ved, hvordan tingene ender.
Alt kan ske og alt kan ikke ske. Det nytter
ikke noget at bekymre sig, om det man
ikke kan styre. Man må tage fat, der hvor
man kan og finde ro og glæde i det.”

Den levende legende i dansk musik.
Bent Fabricius-Bjerre stiller stadig
op til arrangementer m.m.

Martin Leer Scharnberg er freelancejournalist
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Folkeskolen er værd at kæmpe for
Skolelederforeningens årsmøde
31. oktober til 1. november 2019
Bella Center, København

PS:

Overvejer du at udstille
på årsmødet? Kontakt venligst Kongres Kompagniet
på telefon 8629 6960 eller
via e-mail:
kontakt@kongreskompagniet.dk
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Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF, arbejder for at
InÁHUHHOHYHURJVWXGHUHQGHWLODWY OJHVSURJRJJHQHUHOWO¡IWH
VSURJRPUnGHWSnWY UVDIKHOHXGGDQQHOVHVV\VWHPHW
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 7DJSXOVHQSnKYDGGHUU¡UHUVLJLGH
 GDQVNHIUHPPHGVSURJVPLOM¡HURJIn
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 Projektideer

 )¡OJPHGLKYDGGHUVNHUSnIUHPPHG
sprogsområdet i Danmark og i dit
lokalområde
 Få økonomisk og faglig støtte til
projekter og aktiviteter

 )RUVODJWLOVDPDUEHMGHXGYLNOLQJ
 YLGHUHXGGDQQHOVHRJDUUDQJHPHQWHU
 ,JDQJY UHQGHHOOHUJHQQHPI¡UWH
 ORYHQGHSURMHNWHU
 Kommende arrangementer af interesse
 IRUVSURJIRONVRPYLNDQKM OSHPHGDW
formidle
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repræsentantskabsmøde

ET ÅR

MEST PÅ GODT
På dette års repræsentantskabsmøde blev der
diskuteret skole- og ledelsespolitik på alle
planer. Det har været et fortravlet år med nye
omstruktureringer og justeringer. Men også et
år med en folkeskole, der viser gode resultater.
Af
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En forårsdag i slutningen af
marts. Uden for skinner solen. Inden for
i DGI Huset i Aarhus var ca. 100 glade,
friske og fortravlede formænd for lokalforeningerne og for foreningens særlige
ledergrupper samlet med formænd formandskab, HB og sekretariat til repræsentantskabsmøde 2019.
Et par formaliteter skulle lige afklares,
inden man kunne gå i gang. Valgt som
dirigent blev Peter Cort, forhandlingschef i Skolelederforeningen. Han kunne
konstatere, at mødet var lovligt varslet
og indkaldt og han fik behørigt sikret
vedtagelsen af forretningsordenen.
Uden indkomne forslag, uden valg til
de politiske poster og uden en lang dagsorden lignede årets ordinære repræsentantskabsmøde netop et af de ordinære
af slagsen. Indkaldt ifølge vedtægterne
for at veje foreningens indsats og finde
den enten tilfredsstillende eller for let.
Faktum er, at repræsentantskabet er
foreningens højeste myndighed. Alt kan
ske … i yderste konsekvens, at formandskab og HB må gå af som følge af mistillid.
Her var situationen dog så langt fra Brexit
den kunne – det var en dag med sammenhold, opbakning og en god debat.
OK18 var en farlig cocktail
Først og fremmest skulle der aflægges beretning. Dels den skriftlige, udsendt ca.
1 måned før mødets afholdelse med et
overblik over foreningens aktiviteter og
indsatser over året, der er gået. Og dels
den mundtlige beretning, der blev fremført ved formandskabet, dvs. formand
Claus Hjortdal og næstformand Dorte
Andreas med fokus på de mere nære,
aktuelle udfordringer.
En række store begivenheder i det forgangne år har sat sine spor. Mest af alt
OK18-forløbet, som nær var endt i strejke
for vores medlemmer også. Så der var
stor uro på hele arbejdsmarkedet, da der
fra arbejdsgiverne var lagt op til stærke
forringelser af løn- og arbejdsvilkår.
”Det var en hård omgang med skiftevise alliancer og opbrud. Som det så alligevel lykkedes at få landet med pæne og
i hvert fald inflationssikrede lønstigninger”, sagde formanden. Det har så givet
stabilitet i en periode, men med ’Ny Start’
blev problematikken omkring lærernes
arbejdstid kun sparket til hjørne. Og det

forløb trækker derfor stadig sine spor
efter sig.
”Det har også været et år, hvor der er
blevet ’kigget på’ folkeskolereformen,
hvilket ikke mindst er den siddende – eller snarere uregerlige – ministers fortjeneste. Med en underfinansieret reform
kan det være nødvendigt at justere for
at få økonomien til at hænge sammen,
men på den anden side har der i høj grad
været uro og spredt fægtning i denne regeringsperiode”, sagde Hjortdal.
Han udtrykte ærgren over, at dele af
reformen nu er amputeret, før den ellers
planlagte evaluering skulle gennemføres,
men værre måske, at der med ændringerne kommer nye bureaukratiske tiltag
med krav om dokumentation og registreringer. Det er ikke foreningens kop te, vi
ønsker mere ledelse og MINDRE styring.
Det arbejder vi så desto mere på op til
FV19, hvor foreningen systematisk har
taget kontakt til folketingspolitikere og
borgmestre.
”Det har været et travlt år med en til
stadighed stigende arbejdsbyrde. Med
ofte en ringe økonomi. Måske særligt på
inklusions- og specialområdet med nye
børnekarakterer og nye forældretyper.
Så også det sætter foreningen fokus på
fagligt og resursemæssigt. Vi skal kigge
på skolen, dens opgaver og skoleledelsen
mere overordnet, mere samfundsmæssigt”, sagde formanden.
Tal skolen op! Så det kan høres
Næstformand Dorte Andreas talte varmt
for foreningens store projekt ”Folkeskolen. Vores. Hele livet”, som er en af de
indsatser, der har været gang i flere år.
Ambitionen er at få flere nye forældre
til at vælge folkeskolen, men desværre
uden – endnu – at få vendt udviklingen.
”Vi fortsætter ikke desto mindre ufortrødent med at kæmpe for folkeskolen.
Og der er god vind i aktiviteter og projekter både i foreningen og ude på skolerne.
Især kan vi se, at mange af jer lokalt tager
fat på at synliggøre jeres skoler/skolevæsen, og at det ofte også giver opbakning
blandt politikerne på tværs af partiskel –
og som ja endda nogle gange også sætter
resurser af”, sagde Dorte Andreas.
Næstformanden gav en række eksempler på projekter og aktiviteter med henblik på at markedsføre folkeskolen. Både
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LEDELSESEVALUERING
På repræsentantskabsmødet 21. marts blev der plads
til et oplæg ved lektor, ledelsesforsker Caroline Grøn
ved Kronprins Frederiks
Center for offentlig ledelse.
Her arbejder man bl.a. på at
udvikle et system for evaluering af ledere, der passer
til den danske offentlige
sektor. For heller ikke på det
felt du’r det med one size
ﬁts all. Det inddrog hun
derfor forsamlingen i.
Men hvorfor ledelsesevaluering? Jo, fordi feedback på
ens ageren, og hvordan
man opleves og opfattes
som leder, kan gøre en til en
bedre leder.

Næstformand Dorte
Andreas redegør for
foreningens aktiviteter
om bl.a. at få ﬂere til at
vælge folkeskolen.

lokalt og sammen med partnerskabet i
form af bl.a. fælles skolebesøg, som virker stærkt, når forvaltning, chefer, ledere, lærere, pædagoger, elever og forældre står sammen. For det gør man i
partnerskabet, hvilket er ret unikt!
Skolelederforeningen er på vej med
et nyt kommunikationskursus for skoleledelserne i at blive bedre til at fortælle
om de gode ting, der sker på skolerne
og få opbygget en god og stærk kultur
om dette på alle landets folkeskoler.
Et anden stor, langstidsholdbar indsats,
som Dorte Andreas fremhævede, udfolder
sig under overskriften ”Tæt på”. Det vil
sige, at foreningen søger at være forum
for alle typer medlemmer og være nærværende for lokalformænd, lokale foreninger
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og tværkommunale netværk og særlige
grupper af ledere omkring folkeskolen.
”Med det formål søger foreningen at
være mere til stede på dialogmøder, lokale møder, generalforsamlinger og tværkommunale møder. Pt. kontakter foreningen de lokale formænd på skift for at få
føling og fornemmelse af, hvad der rører
sig, for at følge op og at understøtte stærke
lokale og regionale fællesskaber med vidensdeling og inspiration til hinanden”.
Dorte Andreas nævnte vilkårsundersøgelsen, som foreningen tilbagevendende
udarbejder om lokale løn-, arbejds- og ledelsesforhold – og igen for at kunne give
opfølgning over for lokalforeninger og
kommuner – særligt de, der har det sværere. Adspurgt gav hun tilsagn til, at der

fremover også kan etableres samarbejde
mellem lokalforeninger, der ligger på
parallelt niveau.
Desuden har foreningen de senere år
udviklet nye tilbud om medlemsrettede
temadage for bl.a. konsulenter med ledelsesansvar, kurser i skoleledernes inklusionsopgave m.m. Lejligheden blev
også benyttet til at præsentere foreningens nye materiale og video om sunde
digitale vaner, som foreningen har udarbejdet til at støtte skoleledelserne og
skole/hjem-samarbejdet.
Skoleledere på samarbejdskurs
I drøftelsen blev der bl.a. spurgt ind til
det dilemma, OK18 kan have efterladt os
i. For på den ene side er erfaringen, at
man er stærke sammen, men på den anden side bliver skolelederne lidt et halehæng? Claus Hjortdal understregede, at
foreningen med den udvikling, der er,
ikke kan tåle at blive hægtet af i de store
forhandlingsrunder. Risikoen for at blive
kørt over er for stor.
”Vi må ikke stå for meget alene, men
vi vil holde på vores agenda. Og vil altid
mase os og sparke os ind og få indflydelse alle de steder, vi kan”, sagde formanden. Han tilføjede, at foreningen
også prioriterer at stå – stærkt – i det voksende samarbejde mellem underviserlederne i LC-Lederforum, i LC og nu også
blandt de ca. 44.000 lederne i FH, som
Hjortdal er valgt som talsmand for.
I den forbindelse pegede formanden
også på at styrke kontakten til de lokale
lærerkredse og deres bestyrelser og formænd: ”Vi er ikke enige om alt, men har
samme interesser i at sikre folkeskolens
resurser og fremtid som det foretrukne
skolevalg”, sagde han.
Der blev spurgt ind til den lokale løndannelse, hvor det kniber lokalt med
overblikket og med pengene. Løndannelsen på øverste lederniveau er meget
begrænset, hvor mellemlederne kan
være nemmere at argumentere for, da
de pustes i nakken af de bedst betalte lærere. Netop mellemlederne og de særlige
ledergruppers vilkår blev også fremhævet som vigtige prioriteter i foreningen.
Med tillkendegivelser fra formandskabet om at følge op på de spørgsmål,
der blev rejst, blev beretningerne – den

skriftlige og mundtlige – enstemmigt
godkendt.
Økonomi er i god balance
Da der som nævnt ikke var indkommet
forslag til behandling på dette repræsentantskabsmøde inden fristens udløb, blev
dagsordenspunkterne om foreningens
økonomi og budget behandlet.
Næstformanden gennemgik regnskabet for 2018, der er godkendt af foreningens kritiske revisorer og eksterne revisionsselskab. Overordnet er regnskabet
positivt og udviser et pænt overskud.
Der kan noteres en stabil indtægt fra
et stabilt medlemstal, indtægtsdækket
virksomhed, ny vilkårsmodel i HB og et
positivt årsmøderesultat. Egenkapitalen
er solid. Regnskabet blev godkendt.
Sekr. chef Katrine Thomsen orienterede om budget 2020, hvor udviklingen
i økonomien for nuværende generelt ser
fornuftig ud. Herunder skulle ydelser til
HB-medlemmerne fastsættes. Det samme
skulle midlerne til de lokale afdelinger,
ligesom kontingentet skulle fastsættes.
HB-medlem Peter Nellemann fremlagde en anbefaling fra HB til en ændret
honorering af formandskab begrundet i,
at det skal være attraktivt for alle medlemmer at lade sig vælge til et politisk
mandat i foreningen, og at den samlede
aflønning bør afspejle det lønniveau, som
de højest lønnede kontraktansatte skoleledere har i kommunerne. Det blev enstemmigt godkendt.
Ydelserne til HB-medlemmerne i øvrigt
foresloges uændret, idet hvert HB-medlem forsat i 2020 selv kan vælge mellem
en frikøbsmodel med et mindre honorar
eller honorar-model uden frikøb, men
med et større honorar. Dette blev taget
til efterretning.
HB-medlem Lene Burchardt fremlagde
forslag til udlægning af lokale midler i
2020. De fastholdes uændrede med et
grundbeløb pr. faglig klub/lokal forening,
idet man kan søge om yderligere tilskud
efter behov. Det blev godkendt sammen
med, at kontingentet uændret ligger på
på 612 kr./md. Dermed afsluttedes repræsentantskabsmødet 2019.
Michael Diepeveen er redaktør

SKRIFTLIG BERETNING
2018-19

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
21. MARTS 2019
DGI HUSET I AARHUS

BERETNINGEN
Hvad har foreningen beskæftiget sig med siden sidste repræsentantskabsmøde? Hvad
har vi haft fokus på, og hvilke
tendenser er der? Det kan du
få et overblik over her.
Læs den på hjemmesiden

VANER/UVANER
Foreningen har lavet et nyt
oplæg til skole/hjem-samarbejdet, så vi i fællesskab lærer
børnene gode digitale vaner –
med en video og bl.a. 9 gode
råd til at hænge på køleskabet.
Hent gratis på
foreningens web
Find også videoen her

3 ½ DAGES KURSUS
FOR SKOLELEDELSER

TAL FOLKESKOLEN

OP!
Et kursus om kommunikation,
relationer og ledelse

GODE HISTORIER
Med et pilotkursus ’Tal folkeskolen op!’ for ledere søger
foreningen at give skoleledelserne konkrete redskaber til
at styrke folkeskolens udvikling og omdømme.
Læs om kurset
på hjemmesiden
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SKOLER
- børnene ikke vil væk fra

Vi kalder dem pavilloner. Men ude i virkeligheden er de klasseværelser,
kreative rum, kantine, personalerum, ekstra m2 og meget, meget mere.
Pavillonerne er nemlig lige så fleksible, som behovene er vidt forskellige og
kan tilpasses helt efter jeres ønsker.
Cramo Adapteo har gennem 30 år hjulpet mange skoler med midlertidige løsninger i længere eller kortere perioder, f.eks. pga. brand- og
vandskader, skimmelsvamp eller simpelthen behov for ekstra m2. Vores
pavilloner er lyse med vinduer til begge sider og har indbygget og lydsvagt
ventilationssystem, som gør lokalerne rare at være i. Og vores erfarne
rådgivere sikrer, at planlægning og udførelse bliver uden bøvl og besvær.
Vi kan desuden hjælpe jer med inventar, finjusteringer og arealet udenfor.
Eneste udfordring er, at få børnene væk fra pavillonerne igen…

Kontakt Cramo Adapteo
på +45 70 90 90 40, og lad os uddybe,
hvordan vi kan løse jeres udfordring
eller besøg os på cramoadapteo.dk

VIL DU
VIDE
MERE?

Jeg var imponeret over Cramo Adapteo fra start til
slut for deres effektive håndtering af vores udfordring.
Skolens gamle lokaler skulle renoveres pga. store indeklimagener og en genhusning var uundgåelig. Med
Cramo Adapteo oplevede vi et professionelt og handlingsorienteret team, som ikke mindst var hurtige og
præcise da pavillonerne skulle placeres. Vores nye
midlertidige lokaler er rare at være i, de er pæne og
lyse – og så er her højt til loftet. Børnene elsker dem.”

Karsten Rudbeck, Skoleleder,
Sønder Otting skole, Haderslev

ROOM
FOR
G R E AT
DAYS
Cramo Adapteo
Vi skaber ekstra plads og løsninger til:
Institutioner Skoler Kontorer Beboelse

åben skole

FILM
... DEM LAVER VI SELV

Da Løgstør skulle have ny biograf, besluttede man at bygge
den i tilknytning til Løgstør Skole sammen med et medie- og
ﬁlmværksted. Det har givet skolens elever helt nye og unikke
muligheder for at producere deres egne ﬁlm.
Af 2$.Ŵ ).#$&2#ŴŴĦŴŴFoto Lars Horn

Eleverne på Løgstør Skole i
Nordjylland har noget, som elever mange
andre steder ville misunde dem. De har
ikke bare en ny flot sportshal og en snart
nyrenoveret skole – de har også deres
egen biograf med tilhørende filmværksted, hvor de selv kan producere film,
som derefter vises på det helt store biograflærred. For eleverne såvel som alle
interesserede.
Den topmoderne biograf med navnet
Lanternen blev indviet for knap et år siden, i maj 2018.
Da der skulle bygges en afløser til Løgstørs gamle biograf fra 1943 beliggende
midt i byen, besluttede man at bygge den
nye biograf i sammenhæng med skolen
og byens idrætsfaciliteter, så alle tre dele
kom til at udgøre et hele.
Viceskoleinspektør på Løgstør Skole,
Lise Carlsen, viser vej fra skolen ad en
lang gang til den nybyggede biograf, der
rummer to sale, som viser film alle ugens
dage. I den uge, hvor Plenum er på besøg, lyder biografens repertoire på så forskelligartede film som ”Widows”, ”Jule-
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mandens Datter”, ”A Star Is Born” og
”Mortal Engines”. Den nye biograf er blevet lidt af et tilløbsstykke for byens borgere, fortæller Lise Carlsen, men i skoletiden er det eleverne på, der indtager
lokalerne. Lise Carlsen viser med umiskendelig, men nordjysk behersket stolthed de nye filmfaciliteter frem.
Biografen er udstyret med state of the
art-teknologi, så som Dolby Atmos-lyd,
en slags 3D-lyd, og elektriske luksussæder, som biografgængerne kan indstille
efter behag og magelighed. Og i tilknytning er der som nævnt et filmværksted,
hvor eleverne får lov at boltre sig. Her
kan de optage film ved hjælp af deres
mobiltelefoner og redigere dem med
den nyeste teknologi.
”Vi synes, vi har en fantastisk skole
ved, at vi har de faciliteter her. Det giver
nysgerrige og produktive børn,” siger Lise
Carlsen.
Historiedetektiver
Siden biografen og filmværkstedet åbnede for godt halvandet år siden, er ele-
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FAKTA OM
LØGSTØR
SKOLE
ěŬElevtal:
419 elever fordelt
på 0.–9. klasse
(to spor) samt
ﬁre AKT-klasser
ěŬPersonale:
36 lærere og
12 pædagoger
ěŬSkoleledelse:
skoleleder, viceskoleleder og
børnehaveklasseleder
ěŬSkolefritidsordning Bøgen

LANTERNEN
ěŬEt nyt kulturog idrætscenter,
bygget sammen
med Løgstør
Skole, indviet
24. maj 2018
ěŬOmfatter også
Løgstør Bio, som
er ﬂyttet fra byen
ind under tag
med skole og
idrætscenter
ěŬBiografen har
to sale, den ene
med det sidste
nye udstyr inden
for lyd (Atmos),
biografstole (Recliner, som kan
lægges ned) og
et 50 kvadratmeter stort lærred
ěŬDen har medieog ﬁlmværksted
udstyret med den
nyeste teknologi,
som benyttes af
skolens elever til
at producere ﬁlm,
som kan fremvises i biografsalen
ěŬDen drives af
frivillige
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Eleverne lærer i høj
grad at samarbejde.
For hvis der er én, der falder
ud, så ryger hele filmen.
Viceskoleleder Lise Carlsen og skoleleder Klaus Toft, Løgstør Skole.

verne gået ind i filmproduktionen med liv
og sjæl. Det er især elever i udskolingen,
der har benyttet filmværkstedet, men det
kan også bruges af de mindre børn.
”Alle kan bruge det. De bruger jo deres
telefoner, og dem kan de bruge næsten
lige fra de bliver født!” siger Lise Carlsen.
Men det særlige er naturligvis at kunne
fremvise sin film i biografen. ”Det motiverer, at vi har biografen – at man ikke
bare skal ind i et klasselokale, men kan
se den på en biografskærm.”
Skoleleder på Løgstør Skole Klaus Toft
støder til og fortæller om et filmprojekt,
som skolens ældste klasser for nylig har
deltaget i. Projektet har titlen ”Historiedetektiverne” og er gennemført bl.a. i
samarbejde med TV2 Nord for skoler i
Nordjylland.
”Projektet går ud på at gøre historieundervisningen aktiv, og der har vi haft et
forløb, hvor eleverne har lavet film om
gamle dage. Udgangspunktet for eleverne har været at leve sig ind i historien
og forsøge at lave en scene, hvor de skal
vise nogle tidstypiske ting,” forklarer
Klaus Toft.
Eleverne gik til opgaven med stor entusiasme. En af skolens 8. klasser lavede en
film om øen Færgeholm, der i gamle dage
var en mellemstation, når man skulle
krydse Limfjorden. I dag står øen under
vand, men eleverne blev sejlet derud og
stod i waders og filmede. Klassen klarede
opgaven så godt, at deres film med titlen
”Den forsvundne ø” i første omgang blev
nomineret blandt de tre bedste i konkurrencen.
Syv år for Lanternen
Etableringen af Lanternen som en del af
Løgstør Skole har ikke været uden udfordringer. Bag projektet stod en byggegruppe af frivillige, som kæmpede i syv
år, før det lykkedes at realisere drømmen
om en ny biograf og idrætscenter. Det
fortæller Dorte Svenningsen, som har
været med i projektet fra starten og i dag
er centerleder.

”Vi var nødt til at tænke kreativt på
mange måder, da vi skulle bygge Lanternen – udnytte skolen og mange ting for at
få politikerne med på idéen og til at give
tilskud,” fortæller hun. Biografen er en
selvejende institution, der for en stor del
drives af en flok frivillige filmentusiaster,
men som en del af skolen modtager biografen et kommunalt tilskud.
Viceskoleinspektør Lise Carlsen, der
selv er en af de frivillige, havde også
travlt i udviklingsfasen med at skrive ansøgninger til diverse fonde, bl.a. Mærsk,
som endte med at give et stort og afgørende tilskud på 1,4 mio., der muliggjorde, at man kunne bygge film- og medieværkstedet, hvor eleverne kunne få
fingrene helt ned i filmhåndværket.
Lærerne på skolen er naturligvis også
vigtige for projektet, og de har været på
kursus for at kunne undervise eleverne i
film: ”Vi har jo lærere, som brænder for
det her. Det er dem, vi trækker på. Og vores serviceleder har også arbejdet for det
her i mange år,” fortæller Lise Carlsen.
Steven Spielberg for en dag
For nylig havde skolen besøg af professionelle filmfolk fra Station NEXT i Aarhus,
der gennem en uge underviste eleverne i
at lave film, bl.a. i redigering og retningslinjer omkring f.eks. anvendelse af musik
i film. Filmfolkene var imponerede af eleverne og deres evne til at fordybe sig og
stille krav til deres eget arbejde, fortæller
Klaus Toft.
Ud over kamerateknikker, klipning og
redigering af film lærer eleverne også at
stå frem og tale til – eller rettere forbi – kameraet, som det gælder i film. Og de lærer
ikke mindst at samarbejde omkring udviklingen af en film.
”Eleverne fordeler rollerne – nogle er
ansvarlige for det tekniske, altså klipningen, og andre er ansvarlige for lyd og atter andre for at instruere skuespillerne.
De lærer processerne at kende,” forklarer
skoleleder Klaus Toft. ”De kan lege Steven Spielberg for en dag.”

Men samarbejdet omkring film kan
også have nogle sidegevinster ud over de
tekniske færdigheder, eleverne får, siger
Klaus Toft.
”Alle har en rolle, alle har en funktion,
og så er der ikke nogen, der bliver set
skævt til. Der er nogle, der shiner i den
boglige undervisning, men i den kreative
proces er det nogle andre, der tager over.”
Aktivt lokalmiljø
Løgstør Skole er den eneste skole i landet, der kan tilbyde sine elever så flotte
og moderne filmfaciliteter. Man håber,
disse tilbud sammen med en snart nyrenoveret skole og idrætsanlæg kan
medvirke til at trække elever til og ikke
mindst holde på de elever, skolen har.
Som så mange andre skoler slås Løgstør Skole med faldende børnetal. Over
en lang årrække er skolens elevtal faldet
fra omkring 1000 i dens velmagtsdage til
i dag 419 elever. Det faldende elevtal skyldes ikke så meget konkurrence fra privateller friskoler som et generelt faldende
børnetal i Vesthimmerlands Kommune,
som Løgstør er en del af.
Men ved at skabe et skolemiljø med
både skole, kæmpe idrætscenter og
hypermoderne biograf og filmværksted
under samme tag, kan det måske lykkes
at lokke børnefamilier til kommunen.
”Det håber man jo på, ved at man laver
et aktivt lokalmiljø, for det er lokale ildsjæle, der står bag. Det er med til at sende
et positivt signal om, at Løgstør ikke er en
by, der ligger øde hen, men et sted, hvor
der sker noget,” siger Klaus Toft.
Om der kommer en ny Lars von Trier,
Susanne Bier eller Steven Spielberg ud
af filmværkstedet i Løgstør, vil tiden vise.
Men projektet tegner godt. En uge efter
Plenums besøg på skolen lykkedes det
8.a med deres bidrag til ”Historiedetektiverne” at hjembringe førstepræmien for
deres film om den forsvundne ø til Løgstør Skole. Til lykke med det!
Karen Lindegaard er freelancejournalist
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Giv alle folkeskoler
mere selvbestemmelse
... så lederne sammen med medarbejdere
og forældre kan sikre, at eleverne trives
og bliver så dygtige som muligt.

Med venlig hilsen
SKOLELEDERFORENINGEN

Vær med til at tale
folkeskolen op!

TEO
– Teacher Education Online –

Har du lærere på din skole,
der mangler formelle kompetencer
i de fag, de underviser i?
Du og din skole er ikke alene. Flere kommuner har svært
ved at samle tilstrækkeligt med deltagere til, at der kan
startes lokale efteruddannelseshold.
Derfor har vi nu lanceret TEO – Teacher Education Online –
som er 100% online undervisning i skolens fag.
 Ingen geografisk begrænsning,
når der oprettes hold
 Stor fleksibilitet, ingen transport
og minimal vikardækning
 Uddannelsen og undervisningen er
udviklet af erfarne e-læringsundervisere
 Kombinerer de bedste online formater
med øvelser i offline praksisværksteder
 Alle fag kan gennemføres på et år fra
studiestart

TEO – Teacher Education Online –
udbydes fra august 2019
Tilmeldingsfrist 1. juni

Læs mere på phabsalon.dk/TEO

På TEO udbydes fagene:
Dansk (4.-10. klasse)
Engelsk
Håndværk og design
Madkundskab
Natur/teknologi
Kristendomskundskab/religion

®

LEGO Education SPIKE™ Prime

Ny robot i klassen
Med LEGO Education SPIKE Prime er alle elever i 5.-8. klasse
lynhurtigt i gang med at bygge både STEAM-kompetencer
og selvtillid.
’Byggevenlige’ LEGO Technic elementer og intuitiv
blokprogrammering baseret på Scratch betyder, at eleverne
har mere tid til at eksperimentere, være kreative og lære.
De ﬂeste projekter i materialet kan færdiggøres inden for en
lektion på 45 minutter.
Netop fordi SPIKE Prime er nemt at få succes med, får eleverne
selvtillid til at tage chancer, prøve nyt, tænke kritisk og løse
komplekse problemer fra virkelighedens verden.

Eleverne bliver udfordret inden for ﬁre områder:
•
•
•
•

Opﬁnderholdet - hvor de bruger deres opﬁndsomhed og skaber løsninger
Kickstart din virksomhed - hvor de udvikler computational thinking og bruger den i praksis
Life Hacks - hvor de arbejder med data og databearbejdning
Konkurrenceklar - hvor de træner til turneringer og konkurrencer, fx FIRST® LEGO® League.

Al læring med SPIKE Prime tager naturligvis udgangspunkt i den legende, hands on-tilgang, som
LEGO Education er kendt for.

Forudbestil til særpris
SPIKE PRIME er klar til levering i løbet af august. Bestil inden den 1. august 2019 og få særpris.
Kontakt os for bestilling og mere information:

Kristian Østergaard

Michael Jakobsen

LEGO® Education Academy Certiﬁed Trainer
Ring: 23 43 36 14
kristian.ostergaard@vitecsoftware.com

LEGO® Education Academy Certiﬁed Trainer
Ring: 61 62 01 99
michael.jakobsen.mv@vitecsoftware.com

Selvtillid og hands on-læring
En ny, global undersøgelse, foretaget for LEGO Education af
Harris Insights & Analytics, peger på manglende selvtillid som en
væsentlig barriere for læring. I undersøgelsen vurderer 95 % af
lærerne, at hands on-undervisning opbygger elevernes selvtillid.

Sådan svarer eleverne i undersøgelsen
89% siger, at hands on-læring hjælper
dem med at lære nye ting.
87% siger, at hands on-læring hjælper
dem med at huske emnerne længere.

55% siger, at hands on-læring gør dem
mere sikre i at arbejde med STEAM.

Inspireret af ’storebror’ MINDSTORMS, men klædt i lyse farver og med indbydende former giver SPIKE Prime alle elever – drenge og
piger – et væld af kreative designmuligheder. og et venligt ’nudge’ mod naturvidenskab, robotprogrammering og teknologiforståelse.

ledelsesvilkår

Lisbeth Lindequist
Lokalformand, leder-TR

RINGSTED

TÆT PÅ DE
LOKALE
FORENINGER
Plenum besøger lokalforeningerne for
at høre, hvordan skoleledernes vilkår er i
forbindelse med reformens implementering,
strukturforandringer mv. Denne gang har
vi været i Ringsted og Køge …
Af
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SKOLELEDERNES
LEDELSESVILKÅR
Vi giver et billede af
situationen lokalt.
Hvordan er skoleledernes
ledelsesvilkår i forbindelse
med reform, skolernes økonomi, strukturændringer
og andre udfordringer i det
lokale skolevæsen?
Hvordan går det med den
lokale skoleledergruppes
sammenhold i kommunen,
på skolerne, i forhold
til forvaltningen og de
andre aktører?
Hvordan er udviklingen i
valget af folkeskolen i forhold til frie/private skoler,
hvad er udfordringerne,
og hvordan arbejder lokalforeningen med dem?

Steen Rosenberg
Lokalformand, leder-TR

KØGE

Det er spørgsmålene – og så
er der jo som regel mange
positive ting at fortælle
om det lokale skolevæsen,
særlige indsatsområder,
initiativer mv.
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KONKURRENCESAMFUNDET
Også i Ringsted har skolestrukturen været til diskussion, og for nogle år siden
blev der nedlagt tre folkeskoler. Oveni
har der været en længere proces med
fokus på at indføre distrikts-/områdeledelse eller ikke, men ”det faldt til jorden”, som Lisbeth Lindequist siger.
”To skoler, som ligger tæt op ad hinanden, er dog blevet slået sammen, så der
blev skabt én ny. Men ellers fortsætter vi
med vores struktur, der så er ret traditionel med selvstændige matrikler og to specialtilbud, der ligger for sig selv. Det vil
også sige, at der over de seneste år ikke
er sket store reduktioner i antallet af skoleledere i kommunen”.
De tre folkeskoler, der i sin tid blev nedlagt, genopstod imidlertid alle kort tid efter som fri/privatskoler, der stadig fungerer den dag i dag. Det er et faktum, som
bekymrer Lisbeth Lindequist. Og hun mener, at folkeskolen må mere være offensiv,
end den har været.
”Da de nye private skoler startede,
var vi skeptiske og tænkte, det går ikke.
Men det har det gjort. De overlever, og
de tager nogle af de elever, der ellers
ville være i folkeskolen. Bare for min skoles vedkommende må vi konstatere, at vi
nu er omkranset af 5 privatdrevne skoler.
Så det er et konkurrenceparameter, hvor

Lisbeth Lindequist
Lokalformand, leder-TR

RINGSTED

OFFENTLIGT-PRIVAT

det hele tiden handler om at sørge for vores ry og rygte – at det er gode historier,
der går om skolen”.
Når de små årgange begynder at komme, og det gør de nu, bliver kampen om
børnene markant, fordi alle skoler jo
vil have en del af kagen. Så den lokale
skolelederformand ser foran sig nogle år,
hvor det bliver vanskeligt, fordi privatskolerne har øget kapaciteten. Og så har det
helt kontant betydning for den enkelte
folkeskole, da folkeskolerne i Ringsted får
tildelt penge pr. klasse og pr. elev.
”Vi har derfor på skoleniveau og kommunalt plan skærpet vores indsats. Vi har
rykket tidspunktet for indskrivning frem,
så vi fanger forældrene så tidligt som muligt. Vi er tidligere ude på året med informationsmøder for forældrene med workshops fra hver skole, så alle interesserede
kan høre, spørge ind og komme forbi til
åbent hus.
”Har forældrene først truffet deres
valg, får vi dem som regel ikke. Derfor
har vi fokus på, at vi skal ud i daginstitutionerne igen. Og her skal vi have blik
for, hvad er det for historier, vi fortæller
om folkeskolen. Jeg synes jo personligt,
at folkeskolen er blevet talt ned alt for
længe, for der foregår jo vildt mange
gode ting i folkeskolen hver eneste dag”,
siger Lisbeth Lindequist.
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medlemmer i alt
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Den lokale skolelederformand synes,
at det er ulige konkurrencevilkår, når
privatskoler ikke er omfattet af de
samme krav for dokumentation, som
folkeskolerne. Der bør stilles krav til
alle slags skoler om at kunne levere
data på, hvordan det går med dette
og hint, så man kan sammenligne.
”Så vi kan spille med åbne kort alle
sammen. Lige nu er det for let for nogen
at lave gratis reklame”, siger Lisbeth Lindequist og tilføjer, at ”hun også er meget
imod, at man sorterer børn til og fra,
herunder – hvad der ikke er ikke usædvanligt - at folkeskolerne får børn med
særlige udfordringer tilbage fra privatskoler, der af den ene eller den anden
årsag ikke kan gå der længere”.
Hun er derfor glad for, at man fra politisk side i Ringsted støtter op om folkeskolerne. Efter sidste kommunalvalg
kom et nyt B&U-udvalg til, og de har
meldt en række klare politiske målsætninger ud, bl.a. at folkeskolen bør være
kommunens naturlige førsteprioritet. Og
den linje bliver der bakket op om bredt
politisk, helt op til Ringsteds Venstreborgmester.
Det betyder, at man mere målrettet vil
synliggøre/brande sine folkeskoler i lokalsamfundet og koble sig på arrangementer, medier mv. Kommunen er også
gået ind og har analyseret situationen:
Hvad er det for områder, hvor forældre
opsøger mere privatskoler end andre,
hvor store procentdele ønsker folkeskole
eller ikke, hvad er de potentielle skolestarteres forældres ønsker og behov?
”Jeg tænker, at vi har sovet lidt – vi har
ikke været vant til at gå ud og sælge os
selv. Men det er vi nødt til at gøre nu på
alle leder og kanter. Ringsted er en af de
kommuner i landet, der har den største
frekvens af børn, der går i privatskoler,
og fri/privatskolefrekvensen er stigende,
så det bliver vi nødt til at tage på os!”,
siger Lisbeth Lindequist.

10

øverste
skoleledere

11

mellemledere

STABILITET OG DIALOG
At der er en stærk opbakning til folkeskolemodellen i Ringsted, hvor politikerne
over en bred kam deler bekymringen for
sammenhængskraften i samfundet og for
at der sker en polarisering, smitter til
dels af i de økonomiske prioriteringer.
På den front er der rimelig ro.
”Her vil jeg rose kommunen, ikke kun
fordi politikerne vil have folk til at vælge
folkeskolen, men fordi de også vil sikre,
at vores skoler har høj kvalitet og gør det
bedst muligt fagligt og i øvrigt. Derfor
har man faktisk fredet folkeskolen i et
par år. På trods af alt muligt andet, så
bliver vi faktisk ikke skåret, og det synes
jeg er meget positivt”, siger Lisbeth Lindequist.
Hun synes, at der er en god relation til
både politikere og forvaltning. Det betyder, at man kan tale rimeligt åbent om,
hvad vi skal og kan i folkeskole. Men også
hvor det kniber. Fx at folkeskolen godt
kan og vil påtage sig ansvaret for den
store del af inklusionsopgaven, men folkeskolen kan ikke påtage sig opgaven,
hvis det er en skjult spareplan. For så
lykkes projektet ikke.
”Som lokal skolelederforening peger vi
på, at det kan være rigtigt problematisk,
at man på den ene side stiller nogle målsætninger op, hvis man så samtidig på
den anden side undergraver muligheden
for at nå de mange mål, der er. Det er
selvfølgelig ikke altid, at det går op i en
højere enhed, men bare det, at vi kan
tage en diskussion af vores prioriteringer
og værdier, er en fordel”.
Relationerne til politikere og forvaltningen er styrket med kommunens aktive B&U-udvalg, der bl.a. arrangerer
Skoleforumsmøder, hvor skoleledere,
skolebestyrelser, medarbejder-, forældreog elevrådsrepræsentanter inviteres. Der
er således afholdt og planlagt en række
møder, hvor indholdet handler om at
drøfte udvalgets vedtagne politiske målsætninger.

1

leder af PPR hos os kaldet
kompetenceafdelingen *)

1

lederkonsulent *)

For os, herude i landområdet, handler
det rigtig meget om at komme tæt på de
kommende brugere. Jo flere gange skolens navn
dukker op, desto mere sidder det på nethinden.
Lisbeth Lindequist, lokalformand, Ringsted Skolelederforening

”Det er positivt. Her oplever jeg politikere, der er oprigtigt nysgerrige og lyttende, ligegyldigt, hvilket parti de kommer fra. Frem for at ville styre det hele,
giver de plads til ledelse og initiativ. Og i
stedet for at tro, at vi bare kan gå fra A til
B og C etc., er de inddragende”, fortæller
Lisbeth Lindequist. Det samme gælder
lærerne og lærerkredsen, som hun oplever som medspillende.
”Det er noget tid siden, jeg har haft bilaterale møder med lærerkredsformanden, men vi mødes i de forskellige fora i
kommunen, og lærerne har fået en lokalaftale, som alle bakker op om. Den giver
den fornødne luft og fleksibilitet i den
måde, vi og lærerne kan arbejde på. Med
bl.a. et loft for UV-lektioner, og uden at
vende tilbage til det tidligere oldnordiske
kontrolsystem”.

FORENINGSARBEJDE UNDER PRES
Selv om der ikke har skullet gennemføres store strukturændringer, er der inden for de sidste par år sket en stor udskiftning i skoleledelserne og altså i
skoleledergruppen i Ringsted. Af forskellige grunde.
”Jeg vil mene, at det overordnet ikke
handler om arbejdsvilkår eller man synes, at man bliver behandlet dårligt. Men
der er altid mange ting, der spiller ind,
når der sker et skift. Det jeg må konstatere er, at flere af ledelserne på vores skoler har skullet reetablere sig, og at man
selvfølgelig er optaget af at få sin egen
matrikel til at køre, og at overskuddet til

5

5 faglige
konsulenter *)

8

distriktsskoler

at engagere sig i lokalforeningen så ikke
har været der”.
Lisbeth Lindequist fortæller, at skolelederforeningen lokalt har haft særligt fokus på de nye og unge skoleledere, der
knokler for at få deres job og så familielivet i øvrigt til at fungere. Foreningen tager initiativ til fælles arrangementer og
har senest kombineret den lokale generalforsamling med et socialt arrangement. Det var et OK fremmøde, men det
er svært, synes hun.
”Ringsted Kommune er jo ikke så stor,
og vi er ikke mange skoleledere. Så når der
både er kommet nye til og så også er en
del ledere, der er og har været konstitueret i de mellemliggende perioder, er man
primært optaget af at få driften til at køre.
Men vi prøver vitterligt at få alle med”.
Lokalformanden fortæller, at man er
opmærksom på at få mellemlederne på
banen, så det ikke kun er de øverste ledere, der fører an. Således er der pt. tre
mellemledere i lokalbestyrelsen, og alle
lederniveauer deltager på de nævnte
Skoleforumsmøder. Foreningen har også
gennem nogle år søgt at lave nogle mellemledernetværk, men det er ikke rigtigt
lykkedes …
”Folk har for travlt, og flere sidder allerede i relativt store ledelsesteam. Vi håber, at der nu igen er ved at være stabilitet på skolerne, som gør, at vi kan få folk
til at engagere sig, behovet er måske ikke
stort nok. Så vi satser nu mest på medlemsmøder for alle vores skoleledere”,
slutter lokalformanden.

2

specialskoler og 2 specialtilbud
i tilknytning til distriktsskoler *)

*) Indgår sammen med Ungdomsskolen i skoleledermøder og andre aktiviteter
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Steen Rosenberg
Lokalformand, leder-TR

KØ GE
EN STRUKTURELØKONOMISK SPÆNDETRØJE
Spørgsmålet om skolestruktur i Køge har
ligget stille de sidste 3-4 år. Mest fordi udviklingen er gunstig, fortæller lokalformand Steen Rosenberg. Der kommer
tilflyttere, og der bygges, bl.a., ny havn,
et nyt supersygehus, hvor Køge vandt i
lotteriet, og med en ny jernbaneføring
vil man være i København på 20 min.
”Det er jo fint at være vækstkommune.
Samlet set er der mange ting, der peger i
den rigtige retning, og det giver optimisme. Omvendt er økonomien ikke
bedre end, at det også kræver investeringer i området i forhold til de nye tilflyttere
og deres familier”.
På skoleområdet blev der for 7-8 år siden taget nogle hug. Her blev to mindre
skoler ude på landet lukket. Værre var, at
omstruktureringer i ledelserne gav en reduktion på op til 30 %, når SFO-lederne
tælles med. Så det var voldsomt. Skolernes ledelse er gået fra at være 4 fuldtidsledere til 2,5, idet der dog er forskelle
fra skole til skole.
”Vi blev cuttet i ledelse, efter en længere diskussion om varme hænder kontra
kolde hænder. Der var jeg også formand,
og vi protesterede selvfølgelig mod den
urimelige form for argumentation. Men
på det tidspunkt skulle kommunen finde
de penge, og det gik især ud over den administrative ledelse, uden at kommunen i
øvrigt overtog meget af de opgaver. Det
betød mindre tid til pædagogisk ledelse”.
Så det var i ledelsen man kom til at
bære besparelserne - der skete ikke særlige reduktioner i undervisningen. Og kan
man overhovedet sige noget godt den pro-
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ces, er det måske, at Køge har bevaret de
fleste skoler i en traditionel form med
selvstændige matrikler, som man altså har
det i dag. Og at man siden har lagt strukturdiskussionen på hylden.
”Men selv om reformen, inklusionsopgaven og både den pædagogiske ledelsesopgave og de administrative opgaver samlet er vokset, fortsætter besparelserne.
Som mange andre steder i landet vokser
udgifterne til bl.a. ældre, omsorg og pleje.
Helt kontant skal kommunen i 2019-20
finde 60 mio. kr., og heraf skal skolerne
forholdsmæssigt levere de 13 mio. kr.”,
fortæller Steen Rosenberg.
Lige nu analyserer kommunen udfordringen med fokus på klasseoptimering;
hvordan kan man få færre klasser, skal
der ses på skoledistrikter eller bliver det
noget andet, tredje eller fjerde. Og med
et beløb af den størrelse involverer det
personalenedskæringer.

STYRINGSKÆDEN
OG INTERESSENTERNE
I Køge kommune har man en yngre, stærk
borgmester. Maria Stærke (S) hedder hun
oven i købet. Og som lokal skolelederforening er man ikke automatisk en del af
det politiske spil. Man må holde øje med
byråds- og udvalgsdagsordener og referater med fokus på, hvilke forslag, der er
på vej og så forberede sig på dem.
”Det kræver initiativ. Omvendt mødes
jeg med vores næstformand med skolechefen ca. en gang om måneden, hvor vi
får vendt stort som småt, og hvor der ikke
bliver skrevet referat. Her kan begge parter sende nogle prøveballoner op: Hvad
tænker I, hvis vi går den vej, eller vi gør
det? Og det fungerer - synes jeg - så godt,
som det skal”, siger Steen Rosenberg.
Oveni er etableret et såkaldt Skolelederforum, hvor skolelederne fra kommunens skoler deltager. Her mødes man
med forvaltningens chef ca. hver anden
måned om de mere overordnede strategiske overvejelser.
”Køge er jo en relativ stor kommune, så
vi efterspurgte større nærhed, og det synes jeg er imødekommet, og at forvaltningen viser respekt for os som skoleledere.
Det vigtige er at kunne være lidt tættere i
samtalen. Forummet giver indflydelse –
det giver indtryk, når samtlige skoler indimellem siger: Nu kører det liiige stærkt

nok, ku’ vi ikke lige skrue tmpoet lidt
ned”, siger Steen Rosenberg.
”Samtidigt har vi skoleledermøder hver
måned for hele skoleledelsen. Nogle gange
kommer der to ledere fra en skole, andre
gange tre, så SFO-lederen også er med.
Her drøftes både pædagogisk udvikling
og praktiske ting i skolehverdagen”.
De kontaktflader, der er, og ikke mindst
fordi der er en god kontakt til forvaltningen, giver også rum til, at han som formand for lokalforeningen kan tage kontakt
til politikerne. Og her få både nogle mere
formelle, men især uformelle drøftelser.
”Ved besparelser mv. kan det være
svært at kontakte politikerne. Men vi inviterer da skoleudvalgsformanden og andre
til kaffemøder, og generelt er det politiske
klima i kommunen ikke præget af fløjkrig.
Partierne har hver deres profil, men de senere års større beslutninger har de faktisk
taget i fællesskab”.
En vigtig interessent er den lokale lærerkreds. Det er ikke altid let fx at være fælles
om at tale skolen op, samtidig med at økonomien rumsterer. Dertil kommer, at den
måde, man i Køge tilrettelægger lærernes
arbejde, aftales decentralt. På nogle skoler
har man fx mere tilstedeværelse, andre
mindre mv. Så der er forskellige forventninger. Lærerkredsen ønsker i højere grad
ensartethed, mens skolelederne ønsker, at
beslutningerne tages lokalt.
”Vi mødes jo med lærerne, deres TR og
er sammen i arbejdsgrupper ofte, så der
er ikke noget i kemien, der hindrer, at vi
godt kunne øge samarbejdet på organisationsniveau”, siger Steen Rosenberg.
Skoleafdelingen har i samarbejde med
den lokale lærerkreds og skolelederne
iværksat et fælles projekt, TRIOsamarbejde, med fokus på professionel kapital.
Her står samarbejdet – personligt, fagligt
og organisatorisk – i centrum. Samarbejdet har været faciliteret af eksterne konsulenter og skoleafdelingen.

FOLKESKOLEN LOKALT
Trods tilflytning er børnetallet pt. svagt
faldende. I Køge har der længe ligget fem
privat/friskoler – fra en traditionel privat
realskole og til en lilleskole. Men uden
der er opstået nye på ruinerne af de to
nedlagte folkeskoler, og hvor fordelingen
privat/folkeskole har været uændret.
”De færre børn har ført til nedlæggelse
af institutionspladser – det mærker vi, men
ellers føler vi os ikke specielt udfordret.
Børnetallet vender også igen, og vi er opmærksomme på, at vi skal have skal have
de gode historier til at fylde om vores folkeskoler mere”, siger Steen Rosenberg.
Han peger på, at det er de gode oplevelser, der har positiv betydning. Herunder også et arbejdsmiljø på skolen, der
igen fører et godt skole/hjem-samarbejde
med sig. Og være bedre til at få formidlet
de gode budskaber til de helt unge forældre, til at invitere dem til informationsmøde på et så tidligt tidspunkt som muligt. Inden de har valgt skole, ja faktisk
lige fra fødegangen …
”Det handler meget om, at børnene fra
de nærmeste børneinstitutioner kommer
over og har en god oplevelse ovre på skolen, det kan være de kommer over og ser
noget teater, det kan være, de låner gymnastiksalen til et eller andet. At børnene
kommer hjem og fortæller om en god oplevelse, de har haft på skolen, allerede
som børnehavebørn”, siger Steen Rosenberg.
De lokale og regionale medier har skolerne og lokalforeningen kontakt til. Og
det går da fint løbende, selv om der også
er en irritation over, at det er de dårlige
eksempler, der fylder. Sker der noget
skidt ovre på Fyn eller et andet sted, er
det ligesom, man bliver hvirvlet ind i det.
Så nogle gange står man med følelsen af
at skulle stå på mål for alt, hvad der foregår i folkeskolen.
Inklusionsopgaven er udfordrende at
få kommunikeret – at få fortalt at det, der
foregår på skolen, fungerer. For der skal
godt nok mange gode historier til for at
opveje én dårlig. Derfor må skolelederne
må holde fast i, at hvis der skal være kvalitet i inklusionsarbejdet, skal ressourcerne være til det. Ellers er der forældre, der fravælger folkeskolen, idet de
tror de kan betale sig til noget bedre.

FORENINGENS INDRE LIV
Igen qua kommunens Skoleledermøder,
hvor skoleledere, afdelingsledere m.fl.
mødes på skift, er der en god kontakt
mellem lokalforeningens medlemmer.
Der holdes også bestyrelses- og medlemsmøder, og en stor gruppe var afsted til
årsmødet i efteråret, og fornylig har der
været lokal generalforsamling.
”Fremmødet er vekslende, men de kommer, når der er et ordentligt program. Vi
prøver at spare penge op af de midler, vi
får lagt ud decentralt, så vi bruger dem på
noget større. Fx havde vi i januar et overnatningsarrangement København med besøg på sekretariatet, en skole på Frederiksberg, oplæg om forandringsledelse i en
stor privat virksomhed mv. og så socialt
samvær, og her mødte 3/4 op”, siger lokalformanden.
Skolereformen og kommunens udviklingsplaner har fælles mål, men vejene
derhen er ofte forskellige. Så man søger at
dele hinandens praksis og viden, hvor alle
byder ind.
”Jeg oplever, at vi udgør en rigtig god
gruppe med en god stemning, hvor man
ikke tænker i, hvem der fx er øverste skoleleder, mellemleder eller leder på andre
områder – der er respekt for hinanden.
Der er et godt sammenhold, hvor vi hjælper hinanden, og hvor vi også prøver at
tænke på de medlemmer, der ikke er
skoleledere, men ledere i UUV, SSP og
PPR ”, siger Steen Rosenberg.
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Når skolerne – igen – skal spare er det
en udfordring for en lokal forening,
hvor der kan være forskellige interesser. Men
dér står vi sammen og ser, om vi kan gøre
vores indflydelse gældende.
Steen Rosenberg, lokalformand, Køge Kommune
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VI HAR BRUG FOR HINANDEN
I både medgang og modgang
AF RASMUS EDELBERG
LANDSFORMAND, SKOLE OG FORÆLDRE

Kære skoleledere ...
Jeg er ny formand for Skole og Forældre. Derfor vil jeg sige tak til jeres
magasin Plenum for at give mig mulighed for at sige goddag til jer her.
I har selvfølgelig svært ved umiddelbart at svare tilbage, men nogle
af jer har måske allerede fundet
min e-mail, og ellers er den her:
rae@skoleforaeldre.dk
Først vil jeg sige tak for jeres store
arbejde med at skabe en god folkeskole.
Hos os i Skole og Forældre kan
vi på mange måder se, hvordan I
som skoleledere er centrale omdrejningspunkter i skolens udvikling.
Det er utvivlsomt også et vanskeligt
job I har, med pres fra elever, forældre, skolebestyrelser, forvaltning,
politikere og lokalsamfund.
Rigtig mange diskussioner og ønsker til folkeskolen samles hos jer.
Vi har lige offentliggjort årsrapporten for vores forældrerådgivning. Forældrerådgivningen rådgiver forældre, hvor der er problemer
i forhold til barnets skolegang. Vi
kan se, at mange forældre henvender sig til Forældrerådgivningen,
fordi de oplever, at de mangler en
ordentlig begrundelse eller ikke føler sig godt nok inddraget i en afgørelse, I som skoleledere har truffet.
Eksempelvis er afslag på særlig
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støtte og hjælp til eleven med henvisning til, at skolen ikke har nogen
penge et svar, som mange forældre
føler sig stødt over. Det er især svært
for forældrene at finde løsninger,
hvis de har en oplevelse af, at barnet gøres til selve problemet.
På trods af udfordringerne, vil jeg
opfordre jer til at gøre en ekstra indsats for at forbedre kommunikationen med skolens forældre – særligt
med forældre, hvis børn har det
svært i skolen.
Måske kan ”tid til problemer”
veksles til ”tid til relationsopbygning”?
Et andet område, hvor I som skoleledere betyder meget for os som
forældre, er jeres arbejde i skolebestyrelsen. Når skolebestyrelsesmedlemmer ringer til vores rådgivning,
handler hver femte samtale om en
større eller mindre uenighed med
jer som skoleledere.
Ofte handler det om kompetenceafklaring og om den mængde viden,
som skolelederen stiller til rådighed
for bestyrelsen. I vores rådgivning
understreger vi altid, at et godt samarbejde med skolens leder er nøglen til at skabe resultater for skolebestyrelsen.
Jeg vil opfordre jer til at støtte skolebestyrelsen, når de ønsker et kursus om skolebestyrelsens kompetencer eller vil købe en håndbog om

skolebestyrelsens arbejde. På den
måde kan I hjælpe med at opbygge
en fælles forståelse af roller og ansvar i en effektiv samlet ledelse.
Skolen som socialt og politisk system er ikke bare det, der sker på
matriklen, men også de historier,
der bliver fortalt derhjemme, i lokalsamfundet, de politiske forlig,
der indgås på kommunalt niveau og
de forvaltningsmæssige krav I som
ledere skal forholde jer til.
Jeg vil opfordre jer til i endnu højere grad at se skolebestyrelsen som
en vigtig samarbejdspartner - også
når det er svært. Når skolebestyrelsen løfter sin del af ansvaret, er jeres ledelseskraft også større, fordi
den bygger på fælles principper og
styrket legitimitet. Skoleledelse bør
ske tæt på og i kraft af tætte tillidsfulde bånd med skolens ansatte, elever og forældre.
Skolens leder og skolens forældre
har sammenfaldende interesser. Vi
skal sammen skabe en stærk og velfungerende lokal skole, der giver
børnene færdigheder og støtter deres alsidige udvikling.
Elever, forældre, lærere og pædagoger samt skolens ledelse har alle
brug for hinanden, når vi skal have
en stærk folkeskole i Danmark –
hele livet!
Jeg glæder mig til samarbejdet
med jer.

DIGITAL GENIAL

Aktiviteter til forældremødet
Nyt, gratis materiale styrker dialogen om
børnenes online-liv på forældremødet
i indskoling og mellemtrin.
DIGITAL GENIAL er en online-værktøjskasse
med aktiviteter, der kan gennemføres på
20 minutter.
Find materialet på digitalgenial.dk

Udgivet i samarbejde med Facebook, Legebranchen LEG, Microsoft,
Stofa/SE, TDC Group, Teleindustrien, Telenor, teleselskabet 3 og Telia.

kursus

2019

KURSUS FOR

NYE LEDERE I
FOLKESKOLEN
VELKOMMEN TIL KURSUS FOR NYE LEDERE DEN 23.–25. SEPTEMBER 2019
SINATUR HOTEL STOREBÆLT, NYBORG

ER DU NYUDNÆVNT LEDER? VIL DU SOM NY LEDER I
FOLKESKOLEN GERNE HAVE EN KONCENTRERET
INDFØRING I JOBBET OG SAMTIDIG MULIGHED FOR ET
NYT NETVÆRK? SÅ ER DETTE KURSUS NOGET FOR DIG.

Skolelederforeningen tilbyder nye medlemmer et
3-dages kursus med fokus både på basisviden om ledelse af folkeskoler og på mellemlederens særlige udfordringer.
Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige deltageraktiviteter. En stor del af disse foregår i mindre grupper for at
give mulighed for networking, idet vi ud over det ledelsesfaglige
fokus lægger vægt på erfaringsudveksling og kollegial sparring.
Vi kommer til at drøfte skolelederrollen indgående. Hvilke
udfordringer møder man som ny i jobbet? Hvilke forventninger
har folkeskolens mange interessenter til skoleledelsen? Hvad
betyder f.eks. forandringsledelse og myndighedsrollen for mig
som leder? Hvad er god skoleledelse? M.v.
Deltagernes egne erfaringer inddrages, når typiske cases
sættes under lup, og Skolelederforeningens konsulenter stiller
deres viden og erfaring til rådighed, når deltagerne får lejlighed
til at præsentere problemstillinger fra deres dagligdag.
Tre aktive skoleledere vil ligeledes dele deres viden og personlige erfaringer med deltagerne – og foreningens formand
giver en aktuel orientering.
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FAKTA
Kursusledere:
Konsulenter i Skolelederforeningen Søren
Teglskov og Jannick S. Mortensen
Oplægsholdere:
Forskellige skole- og afdelingsledere
Målgruppen:
Ledere, der er begyndt i deres første lederjob
inden for de sidste 12 måneder.
Tid:
23.-25.september 2019
Sted:
Sinatur Hotel Storebælt
Østerøvej 121
5800 Nyborg.
Sinatur Hotel Storebælt ligger naturskønt,
smukt placeret helt ud til vandkanten.
Pris:
4.995 kr.
Tilmelding til kursus for nye skoleledere
september 2019: www.skolelederforeningen.org
Bemærk, at sidste frist for tilmelding er 12.
august 2019, hvorefter tilmelding er bindende.

PROGRAM
MANDAG DEN 23. SEPTEMBER 201
019
01
09.30–10.
10 00
10.

Ankomst, morgenkaff
aff
affe

10..00–
00–112.0
00

Velkomst, præsentatio
tio
on og indledende reﬂeksioner over
ver le
l derrollen. v/ kursuslederne
ne

1 00–13.00
12.
0

Frokos
kostt

13.00–
13.
00–13.45
5

Sko
kolel
eledeelse – rammer og
g vilkår I:
L ere
Led
e n som
o myndighed
dsperson.
O fo
Om
ffor
orrval
v tningslov og off
va
ffent
e lighed
hed
he
edslo
slov.
v. Om
O personalesag
ger,
speciaalu
sp
lun
un
nder
dervis
v nin
vis
n g og afgø
gørelser.. v/
ser
v kon
ons
nssu
ule
lentt Ja
Ja
Jannick
S.
Mo ten
Mor
tensen
sen

1 4513.
13
45 14.
14 30

W k an
Wal
and Tallk.
k Parrvise drøftelser
er
af en ca
casse.

14.30–16.15

Sko
olel
le ed
edels
lse
se – ram
a mer
mer og vilkårr II:
me
II:
Beeken
end
ndtgø
ørel
relse om
m fre
rem
re
mme af
god
d orden i fol
folke
o kkeesko
koleen. Magtanvendel
ellse
s og cas
asses. v/
v/ ko
k nsulen
lentt
Jannick S. Morttensen
n

16.30–
16.
3 18.00
30

15..00–
00–16
16.0
00

Skolellede
edelse
lse i pra
praksi
ksis III:
II Om
samarb
rbejd
ejdett i lede
ledelse
lseste
teamet.
Om mellem
emled
ledere
rens
ns sæ
særlige position
sit
io . Om
ion
Om skoleud
dvvikkling set fra
en mel
mellem
mled
le erss pers
rspektiv.

16.00–
00–16.
16 30
16.

Pausse
Pau

16.30–18.00
0

”Søren og Monop
po
oleet”.
t Oplægshol
o derne og kursus
usled
ederne danner et pa
panel
ne og reeﬂek
ﬂekterer over
dililemm
emmaer
aer, som kurrsus
susdeltagerne præsenterrer dem for. v/
konsulent Søren
n Tegls
glsko
kov

19.00

M dag
Mid

ONSDAG DEN 25
5. SE
EPT
PTEM
EMB
MB
M
BER
E 2019
0 30–8.40
08.

Dagens
ens
nss pr
p ogr
ogram
aam
m.
m.
v/ ku
urssusled
leeder
led
ern
rnee

08
8.400-0
009.50

1. ses
essi
sion. Inddel
deling
de
in i tree ho
hold
hold
d–
rotatiion til
t fø
følge
lgende
nde
dee em
emner
ner::

Ledelse-mellememem-led
m-l elsse:
e O
Om
m
at havee lederkaske
ske
kette
ette
t n på.
å. Om
at arb
arbejd
ejdee i et le
l deeellse
lse
s te
ses
team
tea
m og
teamle
tea
m del
ml
mle
delse.
de
se. Om di
se
dilem
em
mmaer
maer og
o
loy
oyali
alil tet
t sko
skkonﬂi
nﬂikte
kterr. O
kte
Om
m aan
ans
n var
v
og med
medans
anssvar
var.. vv/
/ kons
on ulen
ule
l nt
le
nt
Søren
Sør
en Teg
Teglsk
lskov
ls
lsk
ov

19.
9.00–
00–20
20.3
30
30

Middag
ag

20.3
20.
30

Samlin
Sam
ing

PÅ
R
E
K
K
I
S
DS?
A
L
P
N
E
TILMELD
DIG NU!

Kommunikaatio
io
on.
n. Ned
Nedsla
Nedsla
slag
g i ce
cen
ntrale vær
ærrktø
øje
je de
jer
derr undeerstøtt
t er
tter
e
god
od
d leedel
deellse
se kommun
kom
ommu
mun
m
u ika
k tio
tio
on. v/
kon
on
nsu
sullent
ent Ja
Janni
nn
nni
nick
ck S.
S
Morten
Mo
Mor
o ten
tensen
sen
M liv
Mit
liv som
som
m led
eder
e – selvvled
er
ed
dels
el e.
e
Det er in
ingen
gen ku
uns
nst att le
led
ede
de and
andre
r
re.
Det er st
s rak
rakss værrre
rre at lede
lede siig
selv.
sel
v. v/ kon
konsu
sulent Søren
Sø en
n Te
Teg
gl-skovv
sko
Du og din
in fo
foren
rening. Folk
olkesk
eskole
olen
l n
v es hel
vor
helee live
v t (FVH
FVHL)
L). Tæ
Tætte
tteere
på. Fo
på
Forve
rventn
ntning
inger til lokalforreningsarbejdet. Hvvord
ordan
an arb
arbejjde din fagf
der
agfore
renin
ing politisk?
Hvi
vilke
lke fo
forve
ventninger har du til
d fagfo
din
f rening. v/ Form
mand
n
Claus
Cla
us Hjo
Hjortdal

TIRSDAG DE
DEN
EN 24. S
SEPT
EP EMBER
R 201
019
08.30–10.
1 15

Aktuel
uelle proble
lemst
mstilling
nger
e fra
daglig
dag
ligdagen. Praktisk
iskee øvel
øvelser
me reﬂekterende team. v/ kon
med
on-sulent Jannick S. Mortensen
su

10.30–12.
2.00
00

Skoleledelse i praksis I: Om forandringsledelse. Om at skabe
ejerskab hos medarbejderne.
e.
Om kollektiv IQ. Om at træff
ffe
beslutninger, der gør medarb
bejjderne gode til deres arbejde.

09 5009.
50 10.05
05

Pause
Pau
se

10.
0 05–
5 11.15
15

2. session.

11.20-12.
2 30

3 ses
3.
s sion.

12.30-13.15

F kos
Fro
ko t

12 00-12.15
12.

Oplæg til Walk and Talk. v/ kon
nsulent Jannickk S.
S Mor
Mo tensen

13.15–14.30

12.15–13.00

Frokost

Det kan
n din
d foreni
en ng ogsså. Det
vil jeg
g hand
handle på. Her kan jeg
få mere vide
iden.
n Eva
Evalue
luering af
kurset. v/ kurssusllede
e rne

13.00–14.00

Walk and Tallk – ti
tid
d ttiilil reﬂ
e eks
eksion
ion
on.

14
4.30
30

Tak for denne gang

14.00–15.00

Skoleledelse i pra
praksi
ksi
s s II:
II: Om at
arbejde i en polit
ittisk st
styre
yrett orga
yre
orga
rga-nisation. Om økono
omis
mistyr
t ing
ty
n .
Om skoleudvikling set fra den
øverste leders perspektiv.

PS:
Har du som
skoleleder
fået en ny
lederkollega,
så gør venligst
opmærksom
på kurset.

plenum – maj 2019

43

gear og gadgets

OVERVÅGNING ER OPPE I TIDEN, MEN TEKNOLOGIEN GØR OGSÅ KAMERAOVERVÅGNING
AF VIGTIGE OMRÅDER NEMMERE END NOGENSINDE. BRUGT ORDENTLIGT ER DET EN
GOD OG NEM MÅDE, AT GØRE SIT HJEM, KONTORET ELLER SKOLEN LIDT SIKRERE.
Af .3Ŵ 52).&ŴĦ Foto Producenterne/OTW

Storbritannien er det land i
verden med flest overvågningskameraer
med over 2 millioner kameraer, hvilket
svarer til cirka et kamera pr. 35 indbyggere. Mange af kameraerne hænger på
offentlige steder og er sat i netværk, der
overvåges i politiet. Den type kameraer
er stadig relativt sjældne i Danmark –
politiet er begyndt at benytte dem, bl.a.
til at overvåge motorvejsbroer efter nogle
af de tragiske episoder med stenkast. Og
politibilerne bliver også udstyret med kameraer, der via computersystemer kan
tjekke nummerplader. Men generelt er
det forbudt i Danmark at overvåge offentlige områder (eller områder hvor der er
generel færdsel, som det hedder) – til
gengæld er kameraerne hyppigt brugt i
virksomheder.
De mange opsatte kameraer betyder
også, at der er forsket en del i kameraers
effektivitet. Man ser bl.a. på deres generelle indflydelse på kriminalstatistikkerne. Og hvor der er lidt forskellige resultater omkring hvor stor den samlede
effekt er, bl.a. på grund af de såkaldte
halo-effect (glorie-effekten), hvor kameraet ikke nødvendigvis fjerner kriminaliteten men blot flytter den til områder
uden for kameraernes dækning. Til
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gengæld er der ingen tvivl om, at kameraerne virker lokalt. F.eks. på parkeringspladser oplever man et fald i kriminaliteten på 51 procent efter opsættelsen af
kameraer, i bymidter og socialt boligbyggeri var faldet 7 procent (og ikke signifikant), mens det i offentlig transport var
21 procent.
En amerikansk undersøgelse baseret
på interviews med dømte indbrudstyve
viste, at 83 procent tjekkede, om private
hjem havde videoovervågning, inden de
valgte deres mål, og 60 procent ville typisk vælge boliger uden kameraer som
deres mål. Når det gælder om at afværge
indbrud, kan man altså argumentere for,
at falske kameraer og god skiltning vil
være lige så effektiv – og en hel del billigere – end rigtig overvågning, men her er
det vigtigt, at de falske kameraer er godt
nok lavet til at narre en dygtig tyv – og er
uheldet først ude, så hjælper et falsk kamera ikke med at afsløre gerningsmanden eller skaffe tyvekosterne tilbage.
En mere kontroversiel tanke er, at kameraovervågning også kan bruges i kampen mod mobberi. Den australske Doonside Technology High School i Sydney
oplyser, at mobberi på skolen er faldet
med 70 procent, siden de installerede vi-

deoovervågning, og at video- og lydoptagelser også hjælper til at modvirke situationer, hvor det er påstand mod påstand,
når der er anklager om mobning. Men
konstant overvågning af eleverne åbner
selvfølgelig for en lang række etiske problematikker, som det ikke lige er muligt
af afdække til fulde i en artikel, der primært handler om det tekniske aspekt. I
forhold til lovgivningen skal kameraer,
der overvåger børn også være ordentligt
sikret mod udefrakommende, så andre
ikke kan få fingrene i overvågningsmaterialet. Og kameraer, der overvåger ansatte på arbejdspladser, er også dækket
af en række arbejdsretslige overvejelser.
En undersøgelse, foretaget af avisen
Politiken nogle år tilbage, viste at 3 ud
af 4 kommuner benyttede kameraer på
mindst en af kommunens skoler for at
beskytte folkeskolerne mod hærværk og
indbrud. Størstedelen af de adspurgte
svarede, at kameraovervågning og vagtværn havde betydet et fald i hærværk og
indbrud.
Forskellige typer af kameraer
Teknikken indenfor overvågningskameraer har fulgt samme udviklingskurve
som andre kameraer. Så ligesom din mo-

LOVGIVNINGEN
Man må overvåge sin private
ejendom stort set, som man
har lyst. Men ud over det er
der en række regler. Vi gennemgår hovedtrækkene her.

biltelefon nu kan tage billeder, der fylder
adskillige megapixels og optage video i
4K, så kan overvågningskameraerne
også. Men den forbedrede teknologi er
ikke helt problemfri, når det gælder
overvågning og man kan ikke en til en
sammenligne mobilteknologi med overvågningsditto. Man kunne sagtens sætte
samme kameratyper i et overvågningskamera, men da kameraerne efterhånden
er en af de dyreste enkeltdele i en moderne mobiltelefon, så skal man selvfølgelig overveje, hvor dyr teknologi man vil
putte i et produkt, der logisk nok hænger
et sted, der er udsat for hærværk/indbrud og ironisk nok ikke selv er så godt
beskyttet. Den overlegne billedkvalitet,
der er muligt med moderne kameraer,
har også sine begrænsninger. For eksempel kræver optagelser i 4K (3840 × 2160
pixels) meget stor lagerplads at gemme.
Og er kameraerne trådløse, så stiller det
også krav til netværket, hvor de er sat op.
Og selvfølgelig stiger prisen jo bedre kameraet er, så skal man bruge mange kameraer, spiller det en rolle.
I overvågning skelner man mellem passive og aktive kameraer. De passive optager blot alt, mens de aktive kun optager,
når der sker noget. De kan f.eks. indstil-

Som udgangspunkt må man
ikke overvåge områder, hvor
er er almindelig færdsel – det
betyder at man f.eks. gerne må
overvåge sin egen indkørsel,
men hvis den er så kort, at kameraet også dækker fortovet,
så må man ikke. Dog gælder
forbuddet ikke i en række tilfælde af sikkerhedsmæssige og
kriminalpræventive hensyn. F.
eks. gælder forbuddet mod tvovervågning ikke tankstationer,
pengeautomater, pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder og butikker etc.
Boligorganisationer og ejere af
f.eks. idrætsanlæg kan også få
tilladelse til overvågning af.
Forbuddet gælder ikke offentlige instanser.
Optagelser og personoplysninger må kun behandles og opbevares i overensstemmelse
med bestemmelserne i databeskyttelsesloven. Således må
man ikke offentliggøre optagelser uden tilladelse, man må
ikke dele dem, og man må typisk ikke opbevare dem i mere
end 30 dage, med mindre de
indgår i efterforskning. Man
må i visse tilfælde dele optagelser af gerningsmænd internt
eller i branchen, men det skal
foregå via et lukket system og
jf. datatilsynets tilladelser.
Overvåger en arbejdsgiver de
ansatte, så gælder regler i
overenskomsten og andre arbejdsretslige regler, men som
udgangspunkt skal der skiltes
med, at der videoovervåges, og
opsættes der ny overvågning,
så skal det varsles seks uger i
forvejen. Der kan også være lokale regler om advisering og involvering af tillidsmanden, hvis
optagelser skal bruges mod en
ansat.
Regler, der dækker overvågning:
ěũ ũ31Ă#+.5#-ũĲũ2C1+(%3ũŔũĉĊĉĔũ
ŔũĉďĊĔũ23*ēũĈĔũ-1ēũĊĔũŔũĉďČũ
.%ũŔũĉďČũ"Ĕ
ěũ ũ.15+3-(-%2+.5#-ũ.%ũ
almindelige forvaltningsretlige principper
ěũ ũ1 #)"21#3+(%#ũ1#%+#1
og principper.
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les til kun at virke, når arbejdsdagen er
overstået og der ikke er nogen i rummet/
bygningen, og man kan udstyre kameraer med både lyd og bevægelsessensorer, så de kun sætter i gang, når der kommer nogen. Det sidste reducerer behovet
for lagerplads til optagelser, men betyder
også dyrere kameraer, da teknologien skal
være effektiv og hverken må starte, hver
gang der falder et blad eller ignorere relevante hændelser. Kameraer kan også være
aktivt overvåget af en vagt – enten en, der
overvåger konstant, hvilket typisk kun
forekommer i store institutioner som
pengeinstitutter, kasinoer eller fængsler
på grund af omkostningerne, eller de
kan være tilsluttet en vagtcentral, der
kan tjekke kameraet, når alarmen går.

Det kan f.eks. bruges til brandovervågning, hvilket har været foreslået til overvågning af de aarhusianske skoler efter
en række påsatte brande.
Kameraer kan desuden udstyres med
infrarød teknologi og nattesyn – det har
typisk ikke samme rækkevidde som i
dagslys, men reducerer behovet for oplysning. I forhold til kameraets opbygning,
så findes der kameraer, der monteres fast
og blot dækker ét synsfelt, kameraer med
motor, der ”patruljerer” et område samt
kameraer, der består af en række enheder og f.eks. kan sidde i et loft og dække
360 grader.
Kameraets robusthed spiller også en
rolle. Et kamera til udendørs brug skal
kunne tåle vejr og vind. Det skal helst

ikke gå kold efter et enkelt stenkast, hvis
det skal bruges mod hærværk og det bør
også side monteret uden for almindelig
rækkevidde – man kan også få kameraer
med en sikkerhedskuppel. Den virker
som et ekstra lag beskyttelse, men har
også den fordel, at bliver kameraet f.eks.
udsat for spraymaling, så er det kun den
billigere kuppel, der skal udskiftes.
Sidst skal det nævnes, at monterer
man sit kamera skjult, så er det bedre
sikret mod hærværk eller forsøg på at
sætte det ud af kraft, og det kan også
overraske potentielle gerningsmænd
og derfor måske levere bedre bevismateriale – til gengæld har et kamera,
som ingen ved er der, ingen præventiv
effekt.

Eksempler
på kameraer

LOGITECH CIRCLE 2

NEST CAM OUTDOOR

Optager i HD (1080p) med god farvegengivelse
og kan se i en vinkel på 180 grader. Kameraet
kar 24 timers gratis lagring i skyen, hvilket betyder at op til 24 timers optagelser gemmes på
Logitech servere, så man ikke selv skal spekulere i lagringsplads. Pladsen kan udvides mod
betaling. Kameraet ﬁndes også i en trådløs udgave, der er lidt dyrere. Kameraet kan også tale
med diverse smart home-systemer som Apple
HomeKit, Amazon Alexa eller Google Assistant
og kan udvides, så det får ansigtsgenkendelse
og muligheder for at indstille specielle zoner i
huset, det skal overvåge.

Optager ligeledes i HD i en knivskarp kvalitet.
Kameraet tilsluttes med en smart mobil-app og
sender notiﬁkationer, så snart der sker noget.
Kameraet er fuldstændigt vandtæt så også ledninger og strømforsyning er beskyttet. Nest arbejder sammen med sin egen app, Amazon
Alexa og Google Assistant men ikke Apple
HomeKit (Nest-appen fungerer dog ﬁnt på
iPhones og iPads). Kameraet optager kontinuerligt i 24 timer, men det kræver et abonnement –
det kommer med et monteringssystem, der tillader det at pege i alle retninger, men ledning og
strømforsyning begrænser, hvor det kan sidde.

Pris: 1.400 kr

Pris: 1.899 kr

Disse to kameraer er eksempler på nogle
af de bedste, man pt. kan købe til privat
brug – kameraer til erhvervsbrug er ikke
nødvendigvis bedre, men købes typisk i
større mængder, og der medfølger som
regel installering også.
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HVERDAGSLEDELSE

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

Nettets hemmeligste sted
Vil I sørge for, at forældre og elever bliver informeret om, at den lokale
dartklub afholder DM? En stor begivenhed, der rammer plet.”
Mailen kom fra forvaltningen, og til at starte med undrede det mig, at
afvikling af DM i dart kunne være noget, som angik elever og forældre. Efter en tur på
Google kunne jeg dog konstatere, at formanden for skoleudvalget også var formand for
dartklubben.
”Det kan da ikke være rigtigt, at vi skal agere reklamesøjle for en politikers hobby?”,
sukkede min vicer.
”Skolelederne har bedt om, at politikerne ikke bruger skolerne til fremstød for mærkesager, men det har ingen effekt,” sagde jeg opgivende.
”Men DM i dart …?” vrængede viceren. ”Jeg kan ikke se at en sport, hvor man kaster
med pile – oftest påvirket af alkohol – passer med skolens værdigrundlag om målrettet
læring og inkluderende fællesskaber. Hvis nogen kaster med pile her på skolen, bliver
de sendt hjem med det samme.”
”Men der er ingen vej uden om. På hjemmesiden med det.”
”OK, men lad os lægge opslaget et sted, hvor ingen kommer. F.eks. under Nyt fra
kontoret. Det er et af de hemmeligste steder på nettet.”
”Der er da mange, der læser vores nyheder,” indvendte jeg.
”Hvem?” smågrinede viceren. ”Lad os tilføje, at man kan hente en lille pose slik på
kontoret, hvis man læser det.”
”Vi kommer til at uddele meget slik,” konstaterede jeg tørt.
”Det tror jeg ikke, men måske er det ikke så skidt igen. Vi får en undersøgelse af,
hvor mange der læser Nyt fra kontoret. Den viden kan vi bruge, når vi skal have informationer ud. Ofte oplever vi jo, at ting, som vi mener må være vigtig viden, overhovedet ikke er kendt blandt forældrene.
Jeg så mistroisk på viceren og gik ind til mig selv. Da jeg senere var ude at handle,
lagde jeg 10 små poser slik i kurven. ”Så har vi da til den første dag,” tænkte jeg ved
mig selv.
Der gik 4 dage, før sekretæren stak hovedet ind og meddelte, at Sofie fra 4.b ville
hente en pose slik.
”Du havde ret,” sagde jeg til viceren. ”Nyt fra kontoret må være et af de hemmeligste
steder på internettet, og DM i dart har vist, at vores kommunikation overhovedet ikke
rammer plet.”
Jens Blom
Skoleleder på Strandskolen

Forfatteren har fået mulighed for skrive under pseudonym for at kunne udtrykke sig friere.
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BRUG TALLENE
KONSTRUKTIVT
Man kan blive klogere på fravær og få succes med at få det ned. For
nogle elever kan løsningen være en klar aftale med forældrene, for
andre det være at bytte nogle af skoledagene ud med en praktikplads.
Tekst og foto: Christina Kabel

Midtskolen i Faxe Kommune
har fundet nye måder til at få bugt med
elevernes fravær, hvor specielt skolens
Afdeling Sofiendal i Haslev har kæmpet
med et fravær, som er højere end landsgennemsnittet. Et eksempel: en elev i 8.
klasse havde et fravær på næsten 20 % og
var en af dem, som trak snittet op. Hun
kæmpede med at følge i undervisningen
og karaktererne lå nede omkring 2.
”Hun har evnerne til meget mere. Men
hun kommer fra en svær familiesituation
med en enlig mor, som gerne vil gøre det
godt, men har det rigtigt dårligt psykisk.
Normalt ville jeg have gjort en sag ud af
det, skrevet til moren m.m., men det har
jeg gjort før med den elev. Uden at det
hjalp”, fortæller Kim Laursen, der er
afdelingsskoleleder på Sofiendal.
I stedet tog han sig tid til at interviewe
eleven om fraværet og hendes hverdag.
Med et specialudviklet spørgeskema fik
Kim et godt billede af, hvorfor hun ikke
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kom til timerne, og hvad der måske ville
kunne ændre det. Det handlede bl.a. om
at hendes mor brugte hende, når moderen skulle til lægen eller bare ud i byen,
fordi hun havde det psykisk dårligt. Og
da familien skulle flytte, måtte hun pakke
flyttekasser i skoletiden …
”For eleven var løsningen også, at jeg
fik en rigtig god snak med moren, uden
at hun følte sig overvåget og hængt ud. Vi
lavede en aftale om, at vi kunne snakke
frit om, hvordan det går, uden at moderen skal være bange for at blive indberettet. Og så har vi holdt fast i kontakten,
når hun har været i den gale retning
igen. Vi har en del elever fra familier, der
har det svært, og de er rigtigt bange for,
at deres situation med havner i det formelle system, uden at man har prøvet
andre muligheder først”, forklarer han.
I dag er elevens fravær nede på ca. 10
procent - idet det reelt er lavere, men det
tager tid, inden at det gamle fravær er

Fraværsstatistik er én ting, hvad
der ligger bag tallene er noget
helt andet, fortæller afdelingsleder Kim Laursen.

SPØRGESKEMA
TIL OPFØLGNING
Nogle eksempler på elevrelaterede
spørgsmål fra det specialudvikledespørgeskema, der kan gøre en
klogere på, hvordan problemet
med fravær skal løses:
ěŬ Fravær – hvordan kan det være?
Hvorfor kommer du ikke i skole?
ěŬ Ved dine forældre at du er fraværende?
ěŬ Hvorfor ikke? Hvad ville de
sige, hvis de vidste det?
ěŬ Hvis de ved du har svært ved
at komme i skole, hvad siger
de til det? Hvordan støtter de
dig i at komme af sted?
ěŬ Hvad sker der hjemme, når du
ikke vil afsted?
ěŬ Hvordan får du det indeni –
når du skal afsted i skole? Har
vejen til skolen en betydning?
Har skolen? Beskriv hvilken
betydning?
Kilde: Zealand – Sjællands
Erhvervsakademi

helt ude af statistikken: ”Hun er faktisk
gået fra at ville være ”noget med hår”, til
at hun i dag knokler for at komme ind på
gymnasiet. Og karaktergennemsnittet er
nu tæt på 5, men hun tager 10. kl. med
for at komme helt i mål, fortæller Kim
Laursen.
Computerspil hele natten
Det specielle spørgeskema og de skræddersyede løsninger til elever med højt
fravær er kommet efter Kim Laursen og
afdelingsskoleleder kollegaen på Midtskolens afdeling Bavne i Dalby, Dorte Kjørup tog et syv dages kursus i ’Ledelse
med Data’, et valgfag under diplomuddannelsen i ledelse, som Zealand – Sjællands Erhvervsakademi tilbyder, som
Kim og hans lederkollega er ved at gennemføre.
”Vi har lært at bruge dataene og arbejde med dem på en anden måde. Der
findes umådeligt mange tal og data, og vi

fik da også lister over fraværet før. Men
hvis du ikke lærer at omdanne dataene
til noget, som du kan bruge i hverdagen,
så får du ikke rigtigt noget ud af dem,
forklarer Kim Laursen.
Undervejs udviklede de et særligt spørgeskema, hvor eleverne ikke bare kan
svare ja eller nej, men som får dem til at
fortælle om, hvorfor de bliver væk og om
hvordan deres hverdag ser ud. Og så interviewede de alle elever fra 8. og 9.
klasse med højt fravær.
”Her viste det sig heldigvis, at ingen
blev væk, fordi de var kede af at gå i
skole. Men at nogle sidder og spiller hele
natten og er trætte. Andre kan ikke lide
en bestemt lærer, og nogle kommer for
sent af sted om morgenen, og så pjækker
de fra hele timen, fordi det er pinligt at
komme ind midt i det hele. Og så har vi
nogle forældre, som holder børnene væk
fra idræt, på grund af badningen, forklarer skolelederen.
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Det er ikke nok at køre en masse fraværslister
ud. Du skal kunne bruge tallene til noget. Og
vi har fundet nogle bedre løsninger både til en del
af dem med meget højt fravær og med småpjækkeriet.
Kim Laursen, afdelingsleder, Soﬁendal, Midtskolen, Faxe Kommune

På den baggrund har skolen kunnet
sætte mere præcist ind over for de pågældende elever og deres familier for at øge
fastholdelsen og mindste fraværet. Undervejs fik han også aflivet en lille fordom.
”Jeg havde jo nok en ide om, at nogle
forældre ikke gør nok for at få børnene
op og i skole. Men flere elever fortalte,
at ”min mor vækker mig, og jeg siger ja,
jeg er vågen, og så tager hun på arbejde
og jeg sover videre”. Så nu har vi snakket
med forældrene, om at mor lige skal
ringe 20 minutter senere og checke at
barnet virkeligt er kommet op. De kan
også ringe til skolen, og så løber vi lige
op i klassen og checker. Efter et par
gange lærer ungerne, at det er bedst at
stå op og komme i skole, og det har klaret meget af det småpjækkeri, som der
ikke ligger større problemer bag, forklarer Kim Laursen.
Op om morgenen
Eleverne har taget godt imod spørgsmålene og de nye individuelle løsninger. For
andre elever hjælper det, at de nu starter
dagen med at sige hej til en af de to inklusionspædagoger, og få snakket om at ”i
dag bliver en god dag” eller ”i dag er jeg
bange for ...”.
”Hvis det er en enkelt lærer, man er
kommet på tværs med, sætter vi os ned
sammen med eleven og læreren og finder
ud af, hvad der skal til for at de ikke skal
have ondt i maven inden timen. For andre
har det betydet alverden at få lov til at
komme i virksomhedspraktik et par dage
om ugen, forklarer Kim. Den løsning har
nedbragt fraværet for nogle andre elever.
Fx en elev, der kom tilbage til Midtskolens Bavne afdeling efter et år på efter-
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skole. Men hun nåede ikke at komme i
skole ved skolestart i august og startede
først 1½ måned senere, så pjækkede hun
og faldt ikke rigtigt til i klassen.
”Hun kom hurtigt op på 70 % fravær i
nogle fag og var herudover kommet i
dårligt selskab. Løsningen viste sig at
være en virksomhedspraktik to dage om
ugen hos en lokal maler. Hun mødte op
hver dag, og fik lov til at prøve forskellige
ting og fik selvtillid. Både hun og mester
var glade for samarbejdet, så hun fortsatte praktikken i resten af 9. kl., fortæller afdelingsskoleleder Dorte Kjørup.
Samtidig oplevede skolen, at eleven
lærte meget mere på de tre dage i skole,
end før hvor hun skulle have været i
skole hele tiden.
”Hun mødte jo pludseligt op hver
morgen og havde lyst til at lære. Så hun
fik faktisk sin 9. klasses afgangseksamen
i sommers, og startede så i malerlære
samme sted, som hun var i praktik. Jeg
snakkede med hende den anden dag,
hun har det godt og er glad for, at hendes
fremtidsmuligheder ser helt anderledes
ud nu, siger Dorte Kjørup.
Syv procents grænsen
I dag beregner alle Midtskolens afdelinger fraværet på samme måde, og alle
data og løsninger er blevet samlet under
én ”paraply”. Men er der nu konkret sat
tid af til dykke ned i tallene og til at arbejde med dem på en ny måde.
”Til hverdag kniber det jo med tiden,
men vi var ikke nogensinde kommet så
langt med fraværet, hvis ikke vi prioriterer opgaven. Så var vi bare blevet med at
gøre som vi plejer, og det har jo vist sig,
at den nye metode virker, forklarer Kim

Laursen. Hvor meget fraværet er faldet
ved skolen dog først til sommer, når de
kan trække sammenlignelige tal ud for
første gang.
”Men min mavefornemmelse siger helt
klart, at fraværet er blevet lavere, fordi
vi både har fundet løsninger til en del af
dem med meget højt fravær, og samtidigt
har vi også fanget dem med ”småpjækkeriet”, fordi vi tager fat i både dem og deres forældre meget tidligere nu,” forklarer Kim Laursen.
”Vi får lyttet til børnene på en anden
måde. Vi ved at hvis forældrene har haft
en dårlig skolegang, er der en tendens til
at deres børn også får det. Og alle børn
er ikke ens, og de lærer ikke på samme
måde. Og så er der også forskellige livsvilkår for de forskellige børn. Det er vi
også nødt til at tage højde for i arbejdet
med fraværet,” supplerer Dorte.
Undervejs opdagede Kim og Dorte
også, at fraværet blev gjort op på forskellige måder på Midtskolens afdelinger, så
tallene faktisk ikke kunne sammenlignes.
”Nogle steder blev lovligt fravær (som
fri til forældrenes bryllup og familiebegravelser) regnet med, og andre steder
blev det ikke. Nu bliver al fravær registreret hver time uanset årsag. Og vi har lavet en fælles plan om, at en af Fraværspiloterne (specialuddannede lærere) giver
et varsel til både eleven og forældrene,
hvis fraværet nærmer sig syv procent.
Og vi indkalder til interview og møde,
hvis det når op mellem syv og ti procent.
Med mindre at årsagen er åbenlys, som
ved et brækket ben,” slutter Kim.
Christina Kabel er freelancejournalist

NOTER

NYBORG

SAGEN

Naturfag
Takket en bevilling fra Carlsberg Mindelegat
udbyder Astra, Danmarks nationale center
for læring i natur, teknik og sundhed, puljemidler til at udvikle naturfagsundervisningen i grundskolerne.
Uddelingspuljen kan søges af skoler i hele
landet, og det forventes, at omkring 80
nye naturvidenskabelige projekter sættes
i søen. Midlerne uddeles i portioner af op
til 15.000 kr.
Læs vejledningen på: Naturvidenskabsfestival.dk > festivalpulje
OBS: Ansøgningen skal være fremme
senest 14. maj kl. 12.00.

Økonomi I
18 kommuner sagsøger staten for millionbeløb i for lidt udbetalt udligningsstøtte. En angivelig fejl har ﬂere steder
resulteret i millionbesparelser. I fx Kerteminde Kommune har der været seks
millioner mindre årligt at gøre godt
med – som kommunen især har måttet
ﬁnde på skoleområdet.

Ensomhed

Med udligningssystemet fordeles skattekronerne, så man sikrer, at velfærden
er ens for alle, uanset hvor i landet man
bor. Men kommunerne mener, at de
alene i 2017 og 2018 har fået 700 millioner kroner mindre end ventet. Fejlen
går muligvis længere tilbage og beløbet
kan være større.

Hvordan har du det? Sådan lyder spørgsmålet
i en ny analyse af ”Ensomhed blandt unge”,
udarbejdet af Mary Fonden.

De utilfredse kommuner forventer at
udtage en stævning mod staten i sagen
inden sommerferien.

Undersøgelsen viser bl.a., at 12 % af unge
16-24-årige er svært ensomme. Flere kvinder
end mænd er svært ensomme som unge: 15 %
af de 16-24-årige kvinder mod 10 % af mændene. Forskellen udlignes dog senere i livet.
Risikoen for at føle sig svært ensom som ung
fordobles, hvis man hverken har et arbejde
eller er under uddannelse. Risikoen for at føle
sig svært ensom som ung stiger yderligere,
hvis man bor alene eller ikke har en kæreste.

af de unge klarer sig OK.

KL og LC har ikke kunnet blive enige
om, hvilke konsekvenser det bør have,
at Nyborg kommune for at følge datasikkerheden har iværksat kontrolforanstaltninger med brug af falsk ID og
skjulte videooptagelser af en skoleleder
og andre ansatte på en lokal folkeskole.
Skolelederforeningen har fra starten
bistået skolelederen. Sagen er siden
bragt til behandling i LC og KL med
påstand om brud på ”Aftale om kontrolforanstaltninger”, idet kommunens
ageren i sagen står i misforhold mellem formålet med indsatsen, og at
et varsel ikke synes at være givet.
Men på trods af, at kommunen har
givet sin IT-chef en advarsel og undskyldt metoden med skjult kamera,
mener KL/kommunen, at der er behørigt informeret om indsatsen. Det har
dog ikke kunnet dokumenteres af mødereferater el.lign., hvilket LC/Skolelederforeningen ellers har bedt om.
Der har altså ikke kunne opnås enighed mellem parterne, og sagen videreføres nu i næste instans, som er mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.
Mens vi venter på det, er Arbejdstilsynet i øvrigt gået ind i sagen.

Økonomi II
22 borgmestre har aktuelt lavet et opråb til folketingspolitikerne, fordi der
som følge af den demograﬁske udvikling (ﬂere børn, ﬂere ældre) er behov
for yderligere 27 milliarder kr. til velfærd. De peger på problemet i, at den
kommunale økonomi er så stram.
På skoleområdet er det bekymrende, at
udgiften pr. elev pr. time siden 2009-10
er faldet drastisk. Dette skal ses i lyset
af, at stigende priser til specialundervisning mv. samt en folkeskolereform
med mange nye opgaver, øget undervisning mv., som er underﬁnansieret.
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Foreningen er repræsenteret i en lang række udvalg og arbejdsgrupper
på skole- og ledelsesområdet. Målet er at kommunikere foreningens
holdninger og varetage medlemmernes interesser bedst muligt.
Af

)"($,Ŵ)$0$6$$.ŴĦŴIllustration Otto Dickmeiss

Folkeskolen og ledelsen af
den. Reform og reformjusteringer Ny lovgivning, regler, forordninger og rammer.
Uddannelsesspørgsmål. Målinger og undersøgelser. Læring, undervisning, faglighed og kvalitet. Udvikling og fornadring.
Skole/hjem-samarbejde. Økonomi. Lønog arbejdsvilkår. Arbejdsmiljø. Styring,
digitalisering, daginstitutioner, ungdomsuddannelse, hjemligt og internationalt,
you name it …
Skolelederforeningen er pt. repræsenteret i over 50 rådgivende udvalg, arbejdsgrupper, følgegrupper, advisory
boards, bestyrelser mm. på skole/skoleledelsesområdet. Sådan er det – Danmark
er jo et demokrati, og beslutninger bliver
sjældent taget uden nogen form for inddragelse. Heldigvis da, for så kan foreningen på medlemmernes vegne søge at påvirke de dagsordner og beslutningsfora,
der er.
Omvendt kan man næsten tabe pusten.
Og foreningen søger da også løbende at
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prioritere i repræsentationerne og afviser allerede nu ca. 50 % af de henvendelser, vi får. Omvendt er det vigtigt at være
med de steder, hvor det politik- og beslutningsforberedende arbejde foregår –
for at sætte vores aftryk i processerne,
påvirke dem i en positiv retning og – ja –
afbøde de værste misærer.
Baggrund for at deltage
i repræsentationer
Det overordnede mål for de skole/ledelsesfaglige og -politiske tiltag, Skolelederforeningen sætter i værk eller vælger at
engagerer sig i, er bedst muligt at varetage medlemmernes interesser og at
kommunikere foreningens holdninger
og synspunkter – i forhold til:
 De dagsordner og beslutningsfora, som
etableres af regering, ministre, partierne, KL, DLF og andre aktører og interesseorganisationer samt embedsværket i og omkring folkeskolen.
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 De undersøgelser, den skoleforskning
og reformopfølgning, der i en blanding
af fagfolk, forskere, politikere og mediefolk lægger udviklingsspor for folkeskolen og ledelsen af den.
Målene med deltagelsen fremgår grundlæggende af foreningens formålsparagraf
i vedtægterne, men afhænger ellers løbende af repræsentantskabs- og HB-beslutninger samt politikpapirer. Konkret
er målet at påvirke og/eller ændre – særligt vidtrækkende – beslutningsprocesser
i skoleledernes og folkeskolens favør.
Prioritering af deltagelse
i repræsentationer
Foreningens repræsentationer i udvalg
og arbejdsgrupper er for nylig blevet gennemgået og reduceret af HB/formandskabet. Prioritering af deltagelse sker på følgende basis af følgende overvejelser:
 Relevans/vigtighed: Udvalg/arbejdsgruppers kommissorier skal handle om og
have betydning for folkeskolen og ledelsen af den, herunder for vores medlemmers arbejds- og ledelsesvilkår.
 Volumen/indflydelse: De ’tunge’ nationalpolitiske og embedsudvalg/arbejdsgrupper med ’de store spillere’ fra KL,
UVM m.fl. prioriteres med hensyn til
deltagelse, forberedelse og fremmøde.
 Dagsorden/proaktivitet: Repræsentationer er en platform til at få fremført foreningens politik og argumentation på
de berørte områder – med mulighed
for også at sætte dagsorden.
 Viden/inside oplysninger: At indgå i
sammenhænge, der kan tilføre foreningen relevant og nyttig viden/informa-
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tion, prioriteres, så vi er på forkant af
vigtige processer og beslutninger.
 Relationer/netværk: Hvor den umiddelbare relevans/nytte ved nogle repræsentationer er mindre, kan den rene
tilstedeværelse af vigtige nøglepersoner/beslutningstagere have betydning.
Jf. sidste overvejelse er det svært at opstille en præcis, firkantet vurdering af,
hvilke repræsentationer der skal prioriteres - og hvilke ikke. Det er klart, at der investeres tid/resurser - men gode kontakter/relationer kan ved andre lejligheder
være mindst lige så afgørende som gode
argumenter = lobbyisme.
Hvem repræsenterer foreningen?
Skolelederforeningens interessevaretagelse over for beslutningstagere og andre
aktører på folkeskole- og ledelsesområdet sker i løbende samarbejde og dialog
mellem foreningens ledelse, sekretariat
og de valgte politikere – her særligt det
frikøbte formandskab og HB.
Foreningen lader sig især i de centrale
og ’tunge’ politiske udvalg repræsentere
ved formand/næstformand samt HB. Mens
de udvalg og arbejdsgrupper, der med ofte
lige så stor betydning arbejder med materiale til baggrund og indstillinger mv. har
repræsentation fra foreningens sekretariat
og/eller HB (som praktikere).
Hovedvurderingen for valg af repræsentation for foreningen er 1:1-pricippet, så
hvis et kommissorium for fx et udvalg lægger op til politisk deltagelse, er det et bestemmende kriterium. Er det et mere rent
embedsmandudvalg, vælger foreningen repræsentation ved konsulent, eller er det en
blanding, så eventuelt både- og …

Skolelederforeningen vælger også at
lade sig repræsentere ved skolelederpraktikere. Det kan som nævnt være HB-medlemmer (der også har politisk indsigt) eller findes blandt foreningens medlemmer
med særlig skole/ledelsesfaglig indsigt eller viden på de relevante områder, og som
foreningen oftest på forhånd har kontakt
til. Det skal bemærkes, at evt. honorarer
generelt tilfalder foreningen.
Hvordan klædes
repræsentanterne på?
Alt efter om der er tale om politik, forvaltningsmæssig udvikling, beslutningsforberedende arbejde eller som det ofte
er i arbejdsgrupper/udvalg: En skøn blanding af skole- og ledelsespolitik, professionsfaglighed, viden, erfaringer og eksempler – må man forberede sig derefter.
Det er klart Skolelederforeningens mål at
kunne bruge vores repræsentationer systematisk-strategisk for så optimalt som muligt at fremme skoleledernes interesser og
sikre medlemmernes vilkår. Derfor er der
behov for at få både valgt de rette repræsentanter og få dem klædt ordentligt på.
HB drøfter løbende principperne for
foreningens repræsentationer med fokus
på, hvilken relevans det har for foreningen at lade sig repræsentere. Foreningen
søger desuden at tilbyde vores repræsentanter sparring i henhold til dagsorden
samt fx at afklare forventninger, sammenhæng mv.
Michael Diepeveen er redaktør

Se oversigt over foreningens repræsentationer på hjemmesiden > Om foreningen.

PENSIONISTFRAKTION
i Skolelederforeningen

Farvel til dit arbejdsliv, goddag som pensionist i Skolelederforeningen
Det er nu en realitet, at Skolelederforeningen har en pensionistfraktion – fraktion 4.
Vi er 6 pensionerede ledere, som sammen med næstformand
og sekretariat siden 2017 har arbejdet for dette. Vi har undervejs mødt stor forståelse og velvilje i Hovedbestyrelsen, hvilket
har betydet, at pensionistfraktionen nu er en realitet.
Vi fortsætter vores arbejde og vores næste mål er, at der dannes lokale netværksgrupper, gerne i tilknytning til de tværkommunale netværk.
Vi har afholdt tre møder, januar 2017, 2018 og 2019. Desuden
har vi haft en stand/cafe ved de sidste to årsmøder. På vores
møde i januar 2019 besluttede vi derfor, at det er vigtigt at
vores gruppe er synlig i forskellige sammenhænge.
Vi deltager i de Tværkommunale netværksmøder for formændene, for at fortælle om vores arbejde, så alle formænd ved,
at der er et tilbud til de medlemmer, der stopper som aktive.
Flemming Libner deltog i oktober 2018 i formandsmødet
i Odense og Ole Stavngaard deltog i formandsmødet den
10. januar 2019 og Birgitte Sonsby deltog på repræsentantskabsmødet d. 23. marts 2019.
Arbejdsgruppen modtager gerne forslag og ideer til det
videre arbejde.
Du kan tage kontakt til en lokal afdeling eller foreningen.
Se kontaktpersoner på hjemmesiden, hvor du også kan
se folderen med oplysninger om pensionistfraktionen.

Hold dig opdateret på foreningens hjemmeside og opdatere
dine oplysninger samme sted eller kontakt sekretariatet.
Som medlem af pensionistfraktionen bibeholder du alle
dine rettigheder og fordele, så som:
 Modtage Plenum og Folkeskolen, hvis du ønsker det
 Forblive i Frivillig gruppeliv indtil 70 år
 Fortsat medlemskab af Forbrugsforeningen
 Gøre brug af Tjenestemændenes Låneforening
 Leje foreningens sommerhuse
 Fortsat kontakt til foreningen og dine tidligere kolleger.
Pensionistfraktionen har for nuværende 350 medlemmer –
en fraktion for alle pensionerede ledere.
Hovedbestyrelsen har i budgettet afsat et beløb, så der kan
søges et tilskud til de aktiviteter, der afvikles, også lokalt.
For nuværende arbejdes der med:
 et arrangement målrettet seniorer/pensionister på årsmødet
den 31. oktober-1. november 2019 i København.
 at etablere netværksgrupper lokalt.
Man er allerede i gang flere steder i landet og flere kommer
til. Således har Ole Stavngaard deltaget i regionalkonference
for ca. 150 skoleledere fra Frederiksborg Regionen, hvor han
var inviteret med som repræsentant for pensionistfraktionen.
Det overordnede tema for konferencen var “Disruption”.
Samtidig har vi deltaget i flere regionale formandsmøder, så
mange bliver klar over, at nu er der en pensionistfraktion i
Skolelederforeningen.

KO N TA K T P E R S O N E R :
Navn

Kommune

Mail

Telefon

Claus Holck Pape

Hedensted

cogcpape@gmail.com

20585402

Birgitte Sonsby

Odense

birgittesonsby@gmail.com

20665246

Ole Stavngaard

Rudersdal

ole.stavngaard@gmail.com

50696729

Claus Heiredal

Toftlund

heiredal@gmail.com

30532621

Annie Nielsen

Frederikshavn

annie@nielsen.ws

21270544

Flemming Libner

Skjern

f.libner@gmail.com

40268602

Ses vi til årsmødet i København?

digitalisering

Datalogisk tænkning
Hvad er status, og hvad er der brug for?
Datalogisk tænkning skal på skoleskemaet, men lærerne mangler ofte
forudsætninger for at kunne undervise eleverne godt nok. Det peger en ny
undersøgelse på, hvor skolelederne er blevet spurgt om skolernes fokus på
datalogisk tænkning i dag, og behovet for fremadrettede initiativer.
Af ,)3Ŵ#)2$Ŵ$,)ŴŴĦŴŴIllustrationer: OTW

Undervisningsministeriet igangsatte sidste år en treårig forsøgsperiode med faget teknologiforståelse med henblik på, at alle elever lærer at
forholde sig kritisk til teknologi og kan være med til
at forme den frem for blot at bruge den.
Kompetenceområderne for faget dækker bredt –
bl.a. skal eleverne kritisk og konstruktivt kunne undersøge og forstå digitale systemers muligheder og
konsekvenser, tilrettelægge og gennemføre designprocesser, analysere, modellere og strukturere data
samt mestre computersystemer, digitale værktøjer
og tilhørende sprog samt programmering.
Faget udspringer af en international bølge, der startede i 2006, hvor en amerikansk datalog, Jeannette
M. Wing, relancerede datalogisk tænkning – computational thinking – som en kompetence, alle mennesker
bør udvikle i vores højdigitaliserede samfund på linje
med sprog og matematik. Bølgen er vokset de seneste
år, så lande verden over lancerer reformer, der sigter
mod, at eleverne i grundskole og ungdomsuddannelse udvikler datalogisk tænkning.
Herhjemme førte det til, at informatik blev indført
som permanent valgfag i gymnasiet i 2015, i grundskolen blev teknologiforståelse afprøvet som valgfag i 2017, og nu er en længere forsøgsperiode med
teknologiforståelse i folkeskolen igangsat i 2019.
Projektet, som undersøgelsen her er en del af, definerer på nuværende tidspunkt datalogi som læren om
data, deres natur og deres brug med udgangspunkt i
Danmarks første professor i datalogi, Peter Naur, som
opfandt begrebet. Naur definerede i 1970 datalogisk
tænkning som evnen til bevidst at kunne analysere dataprocesser, datarepræsentationer og datamedier, og
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allerede i 1966 påpegede han nødvendigheden af, at
børn skulle lære datalogi som en del af deres almenuddannelse i et demokrati.
På trods af – eller måske netop på grund af – stigende opmærksomhed på området er der ikke nogen fælles forståelse for, hvad det præcist vil sige at
kunne tænke datalogisk. Deraf følger, at aktører i og
omkring skolen er i tvivl om, hvordan man underviser i samt evaluerer på elevers udvikling af datalogisk tænkning. Dette undersøges i et igangværende
forskningsprojekt, der bl.a. består af en spørgeskemaundersøgelse af danske skolers fokus på datalogisk tænkning.Denne artikel præsenterer og diskuterer resultaterne.
Skolerne har mange it-initiativer
Spørgeskemaet blev udviklet og udsendt i starten af
2018 til en repræsentativ respondentgruppe bestående af 145 skoleledere på danske grundskoler1 med
henblik på at udforske, i hvilken grad grundskoler tilbyder undervisningsinitiativer, der involverer udvikling af datalogisk tænkning, i hvilken grad lærerne er
uddannet til at undervise i sådanne initiativer, samt
hvad skoleledernes holdninger til datalogisk tænkning i grundskolen er.
I første del af undersøgelsen blev skolelederne
spurgt, om deres skole tilbød specifikke former for
it-undervisning skoleåret 2017/18 2. Vi spurgte specifikt til ”it-initiativer” og ikke ”datalogisk tænkninginitiativer”, da vi fra udenlandske undersøgelser
vidste, at mange fortsat ikke ved, hvad datalogisk
tænkning er, og fordi det på daværende tidspunkt
endnu ikke var officielt indskrevet i et fagformål.

Figur 1 It-initiativer i danske grundskoler i skoleåret 2017/18
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Figur 2 Former for it-initiativer i danske grundskoler i skoleåret 2017/18
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Figur 1 viser, at 62 procent af skolerne tilbød mindst
ét initiativ – herunder tilbød 14 procent et initiativ,
19 procent to initiativer, 21 procent tre initiativer
og 8 procent fire eller flere. 37 procent tilbød ingen
initiativer3.
For at finde ud af hvorvidt disse initiativer kunne
indeholde udvikling af datalogisk tænkning, spurgte
vi ind til, hvilke it-initiativer skolerne tilbød. Vi havde
på forhånd defineret syv kategorier: Forsøgsvalgfaget
Teknologiforståelse; FabLab-undervisning i partnerskabet FabLab@SCHOOL; Undervisning som del af
udviklingsinitiativet Coding Class; Eget FabLab-initiativ; It-valgfag med fokus på robotter (fx Lego Mindstorms / Lego First League); It-undervisningsforløb
integreret i et eller flere fag (fx programmering, robotter eller digital fabrikation) og; Andet it-valgfag /
anden specifik it-undervisning.
Som det fremgår af figur 2, placerer flest sig i kategorier af egne initiativer, særligt It-undervisningsforløb integreret i et eller flere fag (fx programmering,
robotter eller digital fabrikation) (80 procent) samt
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I
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I 80%

Andet it-valgfag / anden specifik it-undervisning (70
procent).
Da vi spurgte ind til egne specifikke initiativer, var
det tydeligt, at nogle skoleledere har en bred definition af et it-initiativ. Således omfattede kategorien ’Andre it-initiativer’ alt fra Unity Coding, spildesign, makerspace, digital fabrikation og design tænkning,
e-sport, medieliteracy, IKT, Appwriter (til dysleksikere) og digital musikproduktion, mens Integrerede
it-initiativer omfattede Lego Wedo, Lego Mindstorms,
Lego Education, kodning i matematik, programmering, Raspberry Pi, digitale værktøjer (Google docs,
GeoGebra osv.), Spil, Kubo, droner, Beebots m.m.
Svarene indikerer, at mange skoler har et eller
flere it-initiativer på skolen, og mange ser ud til at
fokusere på design og programmering.
Lærerne mangler it-undervisningskompetencer
Som næste skridt ønskede vi at finde ud af, om
lærere er uddannede til at undervise i it-initiativer
gennem fx efteruddannelse eller kurser. Af svarene

plenum – maj 2019

59

digitalisering

fremgår det, at 15 procent af skolerne slet ikke har
nogle uddannede lærere på området, og 44 procent af skolerne har blot 1-25 procent uddannede
lærere. Kun 17 procent af skolerne har 75-100 procent uddannede lærere på området.
Vi spurgte yderligere ind til, hvad disse lærere er
uddannede i med ni definerede svarkategorier, og
her viste det sig, at flest har uddannelse i digitale
teknologier til undervisningsbrug (software), fagdidaktiske tilgange til anvendelse af digital teknologi i
undervisningen samt undervisning i elevers ansvarlige deltagelse i livet online, som det ses i figur 3.
Selv om mange initiativer lader til at fokusere på
design og programmering, og ministeriets ambition
er, at elever skal kunne skabe og ikke blot bruge teknologi, er altså blot 14 procent af de uddannede læreres uddannelse stærkt fokuseret på undervisning i
elevers produktive arbejde med digitale teknologier
i for eksempel FabLabs eller Coding Class.
En inkluderende forståelse
I sidste del af undersøgelsen spurgte vi ind til skoleledernes forståelse af datalogisk tænkning for at udlede, om skolerne har fokus på området, og om de
har interesse i og anser det som en vigtig del af
børns almene uddannelse.
Af spørgeskemaet fremgik det, at datalogisk tænkning er projektets danske oversættelse af det engelske
begreb computational thinking, og vi gjorde opmærksom på, at der ikke eksisterer én fælles definition eller
forståelse af, hvad det indebærer, og at vi var interesserede i deres forståelse af begrebet og holdning til
vigtigheden af at undervise folkeskoleelever i det.
Resultaterne viser jf. figur 4, at 27 procent aldrig
har hørt om datalogisk tænkning (eller computational thinking), 55 procent har hørt om det, men har
ikke dybere kendskab, 11 procent har læst om det,
set video om det og/eller fået det forklaret af kollega/ved konferencer, og 7 procent føler sig godt
inde i begrebet samt de nationale og/eller internationale diskussioner om det.
Vores analyse af skoleledernes definition af datalogisk tænkning peger på, at de har en bred opfattelse
af begrebet. Vi præsenterede specifikt otte mulige definitioner4 af, hvad datalogisk tænkning indebærer,
og bad dem vurdere, hvorvidt de var meget enige,
enige, uenige eller meget uenige i de enkelte udsagn.
Der er høj grad af enighed ved alle udsagn med
undtagelse af definitionen: Datalogisk tænkning indebærer i store træk det samme som programmering eller kodning. Her er 58 procent uenige eller
meget uenige, mens 42 procent således er enige
eller meget enige.
Der er højest grad af enighed i, at datalogisk tænkning indebærer at løse problemer på en systematisk
og logisk måde (94 procent enige eller meget enige),
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og 81 procent er enige eller meget enige i, at datalogisk tænkning indebærer kritiske overvejelser over
digitale teknologiers rolle i vores liv og samfund. Således er der enighed om definitioner, der indeholder
både produktive og analytiske kompetencer.
Vores undersøgelse af vigtigheden i at undervise i
datalogisk tænkning i folkeskolen delte vi op i tre kategorier: Ja, som selvstændigt fag (og evt. også integreret
i andre fag); Ja, integreret i andre/alle fag; samt Nej.
Yderligere kategoriserede vi svarene efter, om skolederne havde angivet, at de havde en grad af kendskab
til begrebet eller ej for at udlede, om dette gjorde en
forskel for deres syn på vigtigheden af at undervise i
det (se figur 5).
Begge grupper mener, at det er vigtigt at undervise i datalogisk tænkning. I gruppen uden kendskab
mener 10 procent, at der skal undervises i datalogisk
tænkning selvstændigt (og evt. også integreret),
mens 85 procent mener, at det skal integreres i fag.
Kun 5 procent mener, at der slet ikke skal undervises i det. I gruppen med kendskab mener 19 procent, at der skal undervises i datalogisk tænkning
selvstændigt (og evt. også integreret), mens 78 procent mener, at det skal integreres i fag, og 3 procent
mener ikke, at der skal undervises i det.
Det er interessant, at så relativt få skoleledere mener, at datalogisk tænkning hører til i grundskolen
som et selvstændigt fag, eftersom Undervisningsministeriets intention er, at alle elever skal undervises i
datalogisk tænkning som del af forsøgsfaget teknologiforståelse. Dette kan både reflektere skolelederes
selvvurderede lave grad af kendskab til, hvad datalogisk tænkning egentlig er, ligesom det kan reflektere
et bredt syn på datalogisk tænkning som en kompetence, der er relevant på tværs af fag.
Relevans, udfordringer og gevinster
Videre spurgte vi ind til skoleledernes grad af enighed med forskellige udsagn omkring relevans for at
udlede, hvorfor de mener, det er relevant at undervise i datalogisk tænkning. I vores analyser udelod
vi svar fra de skoleledere, der aldrig havde hørt om
begrebet før.
Tre udsagn blev vurderet som meget relevante,
eftersom 98 procent er enige eller meget enige i dem:
Datalogisk tænkning er relevant i skolen, fordi lærere
er vigtige til eksempelvis at samtale med eleverne om
farer og potentialer og til at stille udfordrende opgaver; datalogisk tænkning er en væsentlig del af elevernes digitale dannelse; og folkeskoleelever bør udvikle
forståelse for datalogiens principper for at kunne forstå og handle i en digitaliseret hverdag.
Lavest grad af enighed er der i, at datalogisk tænkning udelukkende forbereder til arbejdslivet, og at folkeskolen derfor ikke bør tage sig af denne opgave.
Dette er 97 procent uenige eller meget uenige i. Der-

Figur 3 Fokus for lærernes it-undervisningskompetencer
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Figur 4 Skoleledernes kendskab til begrebet datalogisk tænkning (eller computational thinking)
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Figur 5 Skoleledernes syn på vigtigheden i at undervise i datalogisk tænkning
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udover er 87 procent uenige eller meget uenige i, at
eleverne er digitalt dannede, når de kommer i skole i
kraft af deres erfaring med digitale enheder som førskolebørn.
Skoleledernes svar peger på en række mulige udfordringer ved at implementere datalogisk tænkning
i folkeskolen gennem deres grad af enighed i seks
forskellige udsagn. Højest grad af enighed (meget
enige eller enige) er der i, at læreruddannelsen ikke
uddanner lærere til at varetage it-undervisning i tilstrækkelig høj grad (89 procent); at der mangler
midler til efteruddannelse af lærere på området (84
procent); at lærerne ikke har tid til at prioritere at
sætte sig ind i et nyt område som datalogisk tænkning (69 procent); og at lærerne er utrygge ved at
varetage it-undervisning (fx pga. ændret lærerrolle,
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uigennemskuelige processer, eller at eleverne kender et program bedre end ham/hende som lærer)
(68 procent).
Desuden mener en overvejende del, at praktiske
omstændigheder omkring it tager for meget af undervisningstiden, for eksempel på grund af opstart
af enheder, opdateringer eller forældet software (58
procent). Lavest grad af enighed var der i, at skolens
infrastruktur og/eller hardware er utilstrækkelig på
grund af eksempelvis ustabile forbindelser, mangel
på enheder eller utilstrækkelig dækning (65 procent
uenige eller meget uenige).
Endelig spurgte vi også ind til mulige gevinster,
hvor skoleledernes svarede på deres grad af enighed
med syv forskellige udsagn. Her er der bred enighed
i alle udsagn, men højest grad af enighed i, at datalo-
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gisk tænkning fremmer elevernes digitale dannelse (100 procent), at datalogisk tænkning
giver eleverne en nødvendig indsigt i og forståelse for et i stigende grad digitaliseret samfund
(98 procent), og at datalogisk tænkning giver
eleverne mulighed for at gribe problemløsning
an på mere hensigtsmæssige måder (92 procent).
87 procent er enige eller meget enige i, at datalogisk tænkning giver eleverne værdifulde
færdigheder i anvendelse af digitale enheder;
84 procent mener, at datalogisk tænkning giver eleverne mulighed for bedre job; 75 procent mener, at datalogisk tænkning giver eleverne værdifuld viden om deres rettigheder i
et i stigende grad digitaliseret samfund; og 69
procent mener, at datalogisk tænkning giver
eleverne et bedre grundlag for at handle og
deltage i et demokratisk samfund.
Resultaterne reflekterer i høj grad danske
dannelsestraditioner og værdier i vores grundskole. Således anser skolelederne datalogisk
tænkning som særligt vigtigt i kraft af dets dannelsesfunktion. De lægger vægt på, at eleverne
ikke er digitalt dannede, før de kommer i skole,
og at lærerne spiller en vigtig rolle på dette
punkt. Samtidig er der høj grad af fokus på, at
lærerne ikke er tilstrækkeligt uddannede, hvilket ikke kan overraske, da der endnu ikke eksisterer et fag på læreruddannelsen. Dette skaber
følgelig en situation, hvor lærere ifølge skolelederne i høj grad føler sig utrygge ved at varetage undervisningen.
Skolelederne påpeger samtidig, at det er for
tidskrævende for lærerne at sætte sig ind i området selv. Dette afspejler muligvis, at lærernes
forberedelsestid i forvejen er presset – en faktor, der har fyldt meget i debatten de seneste år.
Når lærerne i forvejen er pressede på tid til de
opgaver, de i forvejen har, bliver det naturligvis
endnu mere vanskeligt at udvikle de fagfaglige
og fagdidaktiske kompetencer, der kræver at
undervise i et nyt område.
Et historisk review af datalogisk tænkning og
teknologiforståelse peger på, at danske skoler
brugte millioner på hardware og infrastruktur
i 1990’erne og 2000’erne (Caeli & Bundsgaard,
forthcoming-b). Derfor er det ikke overraskende, at infrastruktur er den faktor, som
skolelederne anser som mindst udfordrende
i implementeringen af datalogisk tænkning.
Nu gælder det virkeligheden
Formålet med denne undersøgelse var at udforske, i hvilken grad grundskoler tilbyder under-
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visningsinitiativer, der involverer udvikling af
datalogisk tænkning, i hvilken grad lærerne er
uddannet til at undervise i sådanne initiativer,
samt hvad skoleledernes holdninger til datalogisk tænkning i grundskolen er.
Spørgeskemaet er første del af et større
forskningsprojekt, der i perioden 2018-20 undersøger elevers udvikling af datalogisk tænkning5. Først og fremmest kan vi ud fra undersøgelsen udlede, at der sker noget på området.
Danske skoler har igangsat en række initiativer
af sig selv, ligesom ministeriet nu har iværksat
en forsøgsperiode med et fag, der afprøves
som både selvstændigt fag og som integreret
kompetence i andre allerede etablerede fag.
Der er lagt op til et ambitiøst og bredt fag, hvilket stemmer godt overens med skoleledernes
opfattelse af datalogisk tænkning og dets almendannede relevans i dansk grundskoleregi.
En af de største udfordringer er uddannelse af
lærere. I årtier har vi diskuteret væsentligheden
af, at lærere skal uddannes for at kunne varetage
fagområdet. Det er længe blevet påpeget, at læreruddannelsen ville blive en flaskehals, hvis et
fag blev implementeret uden adækvat uddannelse af lærere, ligesom Undervisningsministeriet i 1972 pegede på, at indplaceringen af et
lignende fag (dengang kaldet datalære) på læreruddannelsen var en forudsætning for implementeringen af faget i folkeskolen.
Hvis dette ikke sker, er der risiko for, at det
bliver computere eller læremidler, der ukritisk
underviser eleverne, og at faget – der ellers er
tænkt bredt og visionært til positiv forskel fra
udenlandske tendenser – forbliver snævert
fokuseret på eksempelvis programmering.
Af vores undersøgelse fremgår det også, at
kun en mindre del af skolelederne føler sig
godt inde i begrebet. Det tyder derfor på, at
også skolelederne har behov for uddannelse
på området, så de kan være med til at skabe
en fælles kultur på skolerne, der understøtter
udvikling af datalogisk tænkning i faget teknologiforståelse og på tværs af fagene.
I et overordnet perspektiv er der positive
takter på papiret – så nu gælder det virkeligheden.
Elisa Nadire Caeli er ph.d.-stipendiat, Danmarks Institut
for Pædagogik og Uddannelse (DPU),Aarhus Universitet/
Københavns Professionshøjskole

Noter
1) Stratiﬁceret klyngeudvælgelse
blandt alle danske grundskoler
med danske 8. klasser. At der
skulle være mindst en 8. klasse på
skolerne var af betydning for en
anden del af forskningsprojektet,
hvor der skulle observeres undervisning i netop 8. klasser. 98 påbegyndte undersøgelsen, og 83
gennemførte den, hvilket svarer til
57 procent, der blev målt som repræsentativ, hvad angår region,
køn, skolestørrelse og karaktergennemsnit. Læs evt. mere om
metoden i Caeli & Bundsgaard,
forthcoming-a.
2) Spørgeskemaet kan hentes på
http://www.caeli.dk/wp-content/
uploads/2019/01/Spørgeskema_
endeligt_2018.pdf
3) Figurerne summer ikke altid til
100 procent på grund af afrunding.
4) De otte deﬁnitioner samt andre
speciﬁkke kategorier beskrevet i det
følgende kan ses ved at hente spørgeskemaet: http://www.caeli.dk/
wp-content/uploads/2019/01/
Spørgeskema_endeligt_2018.pdf
5) Læs evt. om projektet på
www.caeli.dk/phd
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Giv alle folkeskoler
mere selvbestemmelse
... så lederne sammen med medarbejdere
og forældre kan sikre, at eleverne trives
og bliver så dygtige som muligt.

Med venlig hilsen
SKOLELEDERFORENINGEN

Vær med til at tale
folkeskolen op!

ANMELDELSER

GODT I
GANG
De første 100 dage
Succes som leder
i et nyt job
Lars Bo Hansen
Gyldendals Forlag
208 sider, 235 kr.

Sjældent ender
mennesker i lederstillinger
uden selv at have ønsket det.
Når startskuddet er gået – ja,
så starter en ”alenerejse”. Der
er ingen guide, mentor eller
buddy med på rejsen. Rejsen
skal klares, håndteres og som

EN AKTIV
LEDELSE
Et netværk af hjerner
Andersen, Hallin og Fredens
Gyldendal Business
204 sider, 300 kr.

Stundom kan det
være tungt at læse faglittera-
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udgangspunkt rejses alene.
Men, men, men Lars Bo
Hansen har med sin bog ”De
første 100 dage – succes som
ny leder i et nyt job” begået
en genistreg, som enhver ny
leder kan profitere af at læse
før og under rejseforløbet,
som her har fokus på nye lederes første 100 dage i jobbet.
Bogen er siden første udgave blevet reduceret i omfang og gjort mere præcis i
respekt og anerkendelse af
bogens målgruppe, som er
nye ledere med et akut konkret behov og begrænset tid.
Her introduceres fem dogmer, som alle nye ledere skal
forholde sig til.
Det ene dogme, kommunikation, er omdrejningspunktet for de fire andre: Du skal
lave en plan for de første 100
dage. Du skal sætte dit hold.
Du skal melde strategiske temaer ud. Og du skal skabe resultater. Hvert dogme bliver

på en let tilgængelig og meget
præcis måde gennemgået,
diskuteret og perspektiveret
via praksiseksempler.
Der er i bogen efter hver
dogme-gennemgang gjort
plads til, at læseren kan gøre
egne notater, så læserens
egne refleksioner forankret i
egen kontekst kan noteres og
kobles på bogens indhold. På
den måde guides og hjælpes
læseren til at bruge bogen, så
forfatterens intention om at
skabe en brugbar håndbog
for læseren lykkes.
Bogen refererer løbende
til lederes erfaringer, som Lars
Bo Hansen gennem interviews
har fået adgang til. Det betyder, at der er en stærk kobling
mellem ledelsesteori og ledelsespraksis. De ledere, der i bogen omtales, kommer fra det
private erhvervsliv, men det
hæmmer selvsagt ikke værdien i at læse bogen som leder
i det offentlige.

Lars Bo Hansens sprogbrug
har en lethed og en enkelthed,
der koblet med præcision gør,
at læseren ikke er i tvivl om
forfatterens budskaber.
Bogen afsluttes med en beskrivelse af, hvad den nye leders specifikke situation kan
betyde for planlægningen af
de første 100 dage. Fire situationer beskrives, ligesom Lars
Bo Hansen også afslutter bogen med en beskrivelse af den
skandinaviske ledelsesmodels
særlige karakteristika.
Bogens afsluttende kapitler
gør, at ingen læser lades alene.
Alle får brugbar inspiration og
redskaber til at handle reflekteret og målrettet ud fra lige
netop den position, læseren
står i som ny leder.

tur. Indimellem bliver man
provokeret, forstyrret – og det
er ikke så ringe. Og så er der
de gange, hvor brikkerne falder på plads på en ny måde
og tingene bliver forklaret i et
nyt perspektiv.
Sådan gik det mig, da jeg
brugte et par mørke vinteraftener på denne bog, der omhandler andet og mere end
det kendte faktum, at 1+1 er
mere end 2, når vi snakker
ledelse. Enaktiv ledelse – og
ja, det er stavet rigtigt! – er
det begreb, de tre forfattere
introducerer for en ledelsesform, hvor man bygger sin ledelse på den kollektive intelligens blandt medarbejderne.

Det for mig interessante
ved bogen er, at den ikke blot
udvikler og underbygger en
ledelsesteori, men også inddrager og gennemgår/forklarer basal hjerneforskning i argumentationen for, at det, vi i
folkeskolen vel nok fornemmer og tror, vi ved, rent faktisk er vejen frem i moderne
ledelse – nu, hvor new public
management, som forfatterne
bemærker, er lagt død – ikke
mindst af nogle af dem, der
oprindeligt stod bag det. Simpelthen fordi det ikke er en
ledelsesform, der fører til de
resultater, man ønsker. Bl.a.
fordi kontrolbaseret ledelse
kun kan afdække det, man

kan forudse, men ikke de
uforudsigelige elementer.
Bogen er bygget op, som
den slags bør, og indeholder
analyse og et underbygget bud
på vejen frem. Den er målrettet ledelse af private produktionsvirksomheder med ganske få referencer til offentlig
ledelse. Men de iagttagelser,
der gøres, er almengyldige. Fx
at har man et stærkt ledelsesmæssigt centrum, vil der være
en stor periferi, hvor medarbejderne færdes, agerer og opfanger de signaler, som ledelsen har brug for … men som
sjældent – om overhovedet –
når rettidigt frem til ledelsen.
Og at ledelsen ikke har instru-

Marianne Ubbe
Tidligere skoleleder
Nu proceskonsulent

menter, der sikrer, at man kan
tage forholdsregler mod det,
vi alle kender: de uforudsigelige hændelser.
I skolen kender vi betydningen af medarbejdernes daglige kontakt med elever, forældre og lokalsamfund. Men
det er ikke sikkert, at vi får
indrettet vores ledelsesantenner på at opfange og sortere

OVERSKUELIGHED
Relationel koordinering
i praksis
Bo Vestergård
Forlaget Fair Proces
128 sider, 270 kr.

Jeg tror vi er mange, der
drømmer om at være mere koordinerede på vores arbejde.
Om at gå fra koordineringsmareridtet til en overskuelig arbejdsopgave. Om at være mere
tjekket og opnå en god effekt,
når man mødes med både interne og eksterne samarbejdspartnere om indholdet, uden
at formen (formløsheden) sluger al opmærksomheden.

de mange informationer, man
kan få derigennem. Bogens
forfattere peger på, at vi ofte
opfatter et ledelsesunivers ud
fra vertikale linjer, men ganske forsømmer at forstå, at
der også skal foregå en horisontal kommunikation.
Alt er naturligvis underbygget af grundige litteraturlister,
men bedst af alt er, at bogen

er letlæst, idet de dygtige forskere ikke falder i for mange
indforståethedsfælder. Indimellem nærmer det sig humor; fx når forskerne påpeger, at det først var efter
murens fald, at vi i Vesten
begyndte at drive ledelse
efter Kremls skabeloner!
Bliver du klogere af at læse
denne bog? Jeg tror det. Jeg

gjorde det … selv om jeg helst
ville påstå, at det jo netop er
sådan, jeg hele tiden har set
verden!!!

Man kender kun alt for godt
til den fornemmelse man har,
når man i frustration koncentrerer sig mere om ens kaffe
end om, hvorvidt det er relevant at være til stede, fordi
mødet trækker ud. Eller den
følelse man har, når man går
fra et møde uden helt at vide,
hvad der egentligt blev besluttet, og hvad man egentlig
skulle handle på.
Relationel koordinering er
en teori af Judy Hoffer Gittell,
som også har skrevet forordet
til denne bog, der sætter fokus på kommunikation og koordinering i samarbejdet.
Denne bogs modeller giver facilitatoren nogle konkrete anvisninger at gå ud fra, og som
er meget hjælpsomme.
Bogens formål: At holde faciliterede møder, der fremmer
forankrede beslutninger, fordi
metoderne fremkalder alle
mødedeltagernes stemmer.
Dette forbedrer også samarbejdet mellem forskellige aktører, fordi alle deltagere ved,

hvad deres opgave er.
Bogens tre dele består af et
teoriafsnit, der går i dybden
med koordinering og gennemgår seks principper for
relationel koordinering. Disse
principper handler bl.a. om
at have et fælles mål og præcis kommunikation og møder
doseret, så man kan justere
og ændre indsatser. En vigtig
grundantagelse er, at tingenes
tilstand ændrer sig så snart
man igangsætter handling.
Den anden del handler om
samarbejdets struktur. Man
kan ikke overlade god effektuering af planer til tilfældighederne. Det er vigtigt at have
strukturen for en sekvens af
møder som fungerer. At få
planlagt frem i tiden og have
en kurs. Bogen deler møder
op i to; opstartsmøder og opfølgningsmøder. Den tredje
del er metodekapitlet. Her
gennemgås modeller, der
præcis beskriver hvordan
man kan facilitere de forskellige slags møder.

Jeg læste bogen over en
weekend og i løbet af den følgende uge afprøvede jeg metoden ’skab kollektiv intelligens’. Den går ud på at få
foldet mødedeltagerens logikker ud og har den effekt, at
folk føler sig hørt og forstået.
Jeg oplevede, at det hjælper
med til at få de bagvedliggende antagelser frem på en
respektfuld måde.
Metodens seks principper
for kollektiv intelligens vil jeg
gøre mig umage for at medtænke i min daglige praksis og
jeg vil i det næste stykke tid
lade bogen ligge opslået på
mit skrivebord. Bogen har
nemlig en såkaldt schweizerbinding, hvilket gør, at den er
let at have slået op på de sider, man skal bruge. Se, DET
er smart.

Steen Jonsson Agger
Pensioneret viceskoleleder
Tranbjerg J
Aarhus Kommune

Trine Borch
Souschef
Strandvejsskolen
Københavns Kommune
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NOGET, MEN
IKKE ALT
Djævleyngel eller
Guds udsendte
Om akademisering, djøﬁsering
og kommunal topledelse.
Kurt Klaudi Klausen
127 sider, 175 kr.
Syddansk Universitetsforlag

En spændende og
udfordrende titel til en læseværdig bog på et rimeligt højt
akademisk niveau. Og Kurt
Klaudi Klausen, som jeg aldrig
bliver træt af læse, gør da
også en dyd ud af ikke at bortklare niveauet.
Husker I en kronik i Politiken i 2007, hvor en række tidligere topfolk fra Finansministeriet havde skrevet den med
overskriften: ”Tilgiv os – vi vidste ikke, hvad vi gjorde”? Og
som det videre hed: ”Vi var

Folkeskolen
Det naturlige
førstevalg
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selv med til at skabe styringstænkningen i det offentlige. I
dag ved vi, at det er gået over
gevind.” Og der plæderes for
at skifte fokus fra styring og tilsyn til ledelse og ansvar. Man
kan finde kronikken på cbs.dk.
Jeg er sikker på, at Kurt
Klaudi Klausen også er bekendt med kronikken. Så meget desto mere modigt af ham
at kaste sig ud i elegant forsvar
for New Public Management
og tænkningen omkring den.
Det slipper han godt fra,
idet læseren tages med på en
rejse med teori, empiri, argumenter og forklaringer, illustrationer og først og fremmest nuancer.
Kurt Klaudi Klausen argumenterer f.eks. dygtigt for, at
ganske rigtigt indførte akademikerne NPM i den offentlige
sektor, men de gjorde det,
fordi politikerne havde bedt
dem om det. Det var ikke deres egen dagsorden. Det meste i NPM giver mening og har
betydet, at vi er blevet bedre
til at dokumentere en effekt
og brugen af midler i den offentlige sektor.
Bogen kommer i sine 6 kapitler grundigt omkring ledelse i den offentlige sektor –

Folkeskolen
Den vigtigste
samfundsdannende
institution

udført af dygtige ledere med
den rigtige uddannelse, såvel
fagligt og ledelsesmæssigt. Og
der er et fyndigt forord og en
fin indledning samt epilog og
referencer slutteligt. I det sidste kapitel gives konklusion
og perspektivering, og Kurt
Klaudi Klausen skriver bl.a. at
vi snarere end at tale om en
djøfisering bør tale om en professionalisering af kommunal
og offentlig ledelse.
Bogen har 3 hovedkonklusioner som det er værd at hæfte
sig ved:
1. Djøfiseringen er en naturlig og nødvendig konsekvens af, at vi bliver nødt
til at modernisere den offentlige sektor, således den
matcher de udfordringer
der i samtiden.
2. Der er en risiko for, at der
kan gå noget væsentligt
tabt og galt, som følge af at
en stigende andel af ledere
i toppen af kommunerne
har en akademisk baggrund frem for en faglig og
kommunal baggrund, hvis
lederne i spidsen for kommunerne dermed mister
indsigt i og blik for kerneopgaven, som finder sted i

de udførende led, og som
varetages af fagprofessionelle medarbejdere.
3. Der er et påtrængende behov for at bygge bro mellem falske modsætninger
såsom mellem top og bund,
ledere og medarbejdere,
managerialisme og fagprofessionalisme, forestillinger
om hvem der udfører arbejde, som er nødvendigt
og tilfører samfundet
værdi, hvem der varme
og kolde hænder m.m.
I den afsluttende epilog redegør Kurt Klaudi Klausen for,
hvad der skal gøres politisk og
demokratisk. Bedre og oplyst
kompetenceudvikling til politikerne og en bred involvering af
borgerne er nødvendige skridt
på vejen frem. Han mener, at
den automatiske kritik af NPM
er med til at skabe fjendebilleder og lægger gift ud for det
gode samarbejde mellem ledere og medarbejdere.
Bogen er klart anbefalelsesværdig, og NPM kan noget,
men ikke alt!
Knud Nordentoft
Senior Advisor
Cphfacilitation

Folkeskolen
Det lokale
samlingspunkt
SKOLELEDERFORENINGEN
i samarbejde med skolens øvrige parter

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

Generelt
skal vi
i samlet flok tale
vores folkeskole
op. Det er et
ansvar, som både
ledelse og lærere
har sammen,
synes jeg.

THOMAS HORN
46 år, skoleleder på
Hellebækskolen,
Helsingør Kommune,
fra 1. oktober 2018.

Hele Thomas Horns ledelsestid i
folkeskolen har indtil nu været i København.
Men de seneste ni år har han privat boet i
Helsingør: ”Så jeg har pendlet meget. Og jeg
har hele tiden tænkt både at prøve kræfter
med noget lokalt og prøve noget andet end
København,” fortæller han.
Thomas Horn kommer fra en stilling som
skoleleder på Grøndalsvængets Skole i København. Tidligere var han souschef på Enghave Plads Skole og Tove Ditlevsens Skole i
København.
”Jeg holder meget af København og synes,
det er en fed kommune at være skoleleder i.
Men jeg ville gerne ud og prøve en mindre
kommune.”
Han karakteriserer Hellebækskolen i Ålsgårde som en stærk folkeskole med gode
faglige resultater og en høj elevtrivsel.
”Det er faktorer, som skaber rum for
uanede udviklingsmuligheder. Jeg glæder
mig til at stå i spidsen for den udvikling. Her
er der meget fokus på det faglige. Det er en
sjov udfordring, hvor langt man kan strække
en folkeskole fagligt. Hvor langt kan vi nå?”
Thomas Horn har i perioden 2014-2016
siddet i Helsingør Byråd for Socialdemokratiet og været folketingskandidat for partiet i
Helsingør-kredsen. Men han trådte ud af byrådet, mens han var skoleleder på Grøndalsvængets Skole. Blandt andet for at kunne stå
for en stor ombygning af skolen for 220 millioner kroner.
”Jeg har været skoleleder på Grøndalsvængets Skole i næsten syv år, og jeg troede,
jeg kunne nå at køre byggesagen færdig,
men den er faktisk stadig ikke færdig. Der
var mange faktorer, som gjorde, at tidspunktet for et skifte faldt naturligt. Skolens tre års
planer, var vi nået til vejs ende med, så de
skulle til at revurderes,” siger skolelederen,
der ikke vil afvise, at lokalpolitikken kalder
igen på et tidspunkt.
Thomas Horn peger på, at hele skoleområdet har brug for at få mindre fokus på
konflikter.
”Generelt skal vi i samlet flok tale vores folkeskole op. Det er et ansvar, som både ledelse

og lærere har sammen, synes jeg. Det er noget, jeg er meget bevidst om, og noget, som
jeg gerne vil gå forrest med både i forhold til
personale og udadtil mod omverdenen.”
Han pointerer, at det for alle parter alt for
længe har været en diskussion, som har taget en masse energi fra alle involverede.
”Der er en tendens til, at flere vælger folkeskolen fra. Den udvikling bliver vi nødt til at
tage alvorligt. Vi skal kigge på, hvad det er,
folk vælger fra, og hvad vi kan gøre for at få
dem til komme tilbage,” siger Thomas Horn.
Kun 200 meter fra Hellebæksskolen ligger
en stor privatskole.
”Privatskoler signalerer på mange måder
det, som forældre i vores område ønsker for
deres børn. De har et ry for at have meget fokus på det faglige. Men privatskolerne kan
ikke noget, vi ikke kan. Tværtimod kan vi noget mere i folkeskolen. Vi kan sagtens være
med fagligt, og så kan vi samtidig rumme elever, som har det svært. Og det er vigtigt, at
vi får vist det frem. Det bør vi være stolte af.”
Han vil blandt andet arbejde på, at skolens profil bliver tydeligere.
”Vi har en ambition om fagligt at være en
af de bedste skoler her i Nordsjælland. Den
proces skal vi i gang med sammen med personalet. Blandt andet ved at optimere vores
ressourcecenter og vores vejledere, så vi
sørger for, at vi har de rette kompetencer
på skolen.”
Thomas Horn ønsker at skabe en skolekultur, som er præget af følgeskab, inddragelse
og medansvar.
”Det ér et fælles skoleprojekt. Jo flere, der
føler, det er deres skole og føler ejerskab, des
bedre skole kan man lave. Derfor ønsker jeg
også at være en inddragende skoleleder.”
HELLEBÆKSKOLEN i Ålsgårde er en skole på
to matrikler. Indskolingen til og med 2. klasse
holder til i Apperup et par kilometer væk fra
Hellebækskolen, som huser 3.-9. klassetrin. Skolen har 700 elever og ca. 85 pædagogiske medarbejdere. Skoleledelsen består ud over øverste
skoleleder af en afdelingsleder for indskoling
og SFO, to afdelingsledere samt en klubleder.
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Didaktiske ambitioner
Alle elever med
Per Fibæk Laursen
Hans Reitzels Forlag

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

Den ﬁnske skole
Hvad kan vi lære af Finlands
undervisningsformer
Pasi Sahlberg
Hogrefe

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

Styrken ved professionel læring

Bæredygtig undervisning

Helen S. Timperley
Dafolo

Suna Christensen
Aarhus Universitetsforlag

Elevens læring og dannelse
Fem læringspsykologiske forståelser af motivation, identitet, læring
og dannelse

Ulighed, fattigdom, og
sociale problemer

Søren Pjengaard
Dafolo

Morten Ejrnæs
Dafolo

Formålsdrevet uddannelse
og undervisning

Metakognition, selvregulering
og konsolidering
Fra teori til praksis

Læringsrejsen
Målorienteret undervisning
i indskolingen

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

Thomas R. S. Albrechtsen,
Søren S. E. Bengtsen m.ﬂ.
Dafolo

Dorthe Geisnæs & Preben Olund
Kirkegaard
Dafolo

Alice Olsen
Dafolo

Anne Linder, Jørgen Lyhne
Dafolo

Livsduelighed
Fra Grundtvig til konkurrencestat

Kodeknækkeren
Din vej ind i gymnasiet

Beslutninger i teori og praksis
Søren Voxted (red.)
Hans Reitzels Forlag

Mette Louise Graah Rasmussen,
Ronja Billum Skovsbøl
Turbine

Ledelse i politisk styrede
organisationer

En god (nok) leder
Hans Reitzels Forlag
Professionalisering af skoleledelse
Katrin Hjort (red.), Jakob Ditlev
Effektive sammen
Bøje, Peter Henrik Raae m.ﬂ.
Om at skabe tid, motivation
Werkstatt
og arbejdsglæde

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

Spørgsmål og interaktion
i klasserummet
Emilia Andersson-Bakken
Dafolo

Diversitet i uddannelsen
Hvordan man effektivt
når ud til eleverne
David Mitchell
Dafolo

New public management
i Danmark
Baggrund, erfaringer og fremtid
Jens Linder (red.), Søren Voxted,
Morten Østergaard m.ﬂ.
Dafolo
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Pia Rose Böwadt

Peter Aagaard, Annika Agger (red.) Læringsglemsel
Hans Reitzels Forlag
Lene Tanggaard
Klim

Trine Kolding
Gyldendal

En designtilgang til
teknologiforståelse

Slå til!
Den effektive rådgivers DNA

Relationskompetence

Anne Katrine Lund, Helle Petersen
Gyldendal

Louise Klinge
Aarhus Universitetsforlag

Ole Sejer Iversen, Christian Dindler,
Rachel Charlotte Smith
Dafolo

Mål med mening
Mellem dannelse og målstyring

Anvendelse af forskningsbaseret
viden i skolen

Læring mellem udvikling
og tilpasning

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

Terje Ogden
Dafolo

Knud Illeris
Samfundslitteratur

Nye veje mod professionelle
læringsfællesskaber
PLF i en dansk skolepraksis

På kanten af ledelse
Analyser af aktuelle konstruktive
og destruktive ledelsesformer

Mads Brandsen (red.)
Dafolo

Finn Wiedemann
Syddansk Universitetsforlag

Mål & formål
Didaktiske pejlemærker
i dagtilbud og skole

15 aktuelle læringsteorier

Relationsbaseret vejledning
Om processer, der har relationel
værdi for andre
Anne Linder
Dafolo

Didaktik i udvikling
Torben Spanger Christensen,
Nikolaj Elf m.ﬂ.
Klim

Stig Broström
Samfundslitteratur

Knud Illeris
Samfundslitteratur

NOTER

Moderniseringsstyrelsen vil ikke kun kendes som dem, der vil have folk til ”at køre
længere på literen”, og har derfor formuleret fem nye strategiske pejlemærker:
1. Fremtidens ledelse og arbejdsmarked
Vi klæder ledere og medarbejdere på med
viden, værktøj og videreuddannelse, så de
kan håndtere fremtidens udfordringer.
2. Enkel og værdiskabende styring
Vi rådgiver og inspirerer til enkel og værdiskabende styring, der mindsker unødigt
bureaukrati og giver mere tid til borgerne.
3. En drivkraft bag fælles løsninger
Vi samler administrative opgaver i fælles
løsninger, så medarbejderne kan koncentrere sig om kerneopgaven.
4. Et analytisk kraftcenter
Vi stiller nye data og analyser til rådighed,
så offentlige ledere har den nødvendige
indsigt til at træffe gode beslutninger.
5. Stærk implementeringsorganisation
Vi sikrer, at nye initiativer bliver omsat
til reelle forbedringer i den daglige drift.

WILD
WEST
Trump åbner for våbentræning
til lærere i USA. Baggrunden
er nye, voldsomme skoleskyderier, og målet er at sikre
skolens indgange bedre, øge
baggrundstjekket af elever,
og træne lærere i at håndtere
skydevåben ved konﬂikter.
Der er ikke planer om at ændre den generelle minimumsalder på 18 år for køb af skydevåben. I nogle stater skal man
dog være 21 år og gennem en
tre dages venteperiode med
baggrundstjek fra køb til udlevering af våben ...

Alt sammen lyder det jo meget fornuftigt,
uanset hvilken regering vi får …

S T I L S TA N D
Det Økonomiske Råd konkluderer i en ny rapport,
at der er stilstand i skolens produktivitet.
Vismændene bruger tal fra Pisa-målingerne til at
opgøre produktiviteten i den danske grundskole.
I rådets terminologi kaldes undervisning for ”produktion af læring”, hvilket er en ”videreformidling af
viden fra en person (læreren) til en anden (eleven)”.
Denne arbejdsgang kan ifølge rådet effektiviseres,
hvormed produktionen kan sættes op – selv om der
igen med rådets ord selvfølgelig kan være ”en kognitiv grænse for, hvor effektiv læring kan være”.
En produktionsfremmende foranstaltning kan fx
være øget it-baseret læring.
Ifølge rådet har der i den danske folkeskole været
stilstand i produktiviteten i grundskolen fra 19952013. Altså indtil skolereformen kom.
Så vi må vente spændt på, om den så slår produktionsmæssigt igennem …

Te s t d u m p err
En ny ’Undersøgelse af De Nationale Tests
måleegenskaber’ fra DPU, Aarhus Universitet, viser, at den nationale læsetest giver et
mangelfuldt og usikkert billede af klassers
og elevers faglige niveau.

Handel og vandel

Skolelederforeningen har anbefalet ministeren at sætte den nationale test på pause
eller at gøre den frivillig og har samtidig appelleret til forligskredsen bag folkeskolen
om hurtigst muligt at ﬁnde en løsning, så
de datatekniske udfordringer omkring testene kan blive løst.

Denne gang handlede det om forhandlingsteknik og
blive en endnu skarpere forhandler! Målgruppen er
formænd og næstformænd i de lokale afdelinger. Vi
afholder kurset igen til september. Noget for dig?

14 lokalformænd og næstformænd var sidste måned
samlet i Vejle til et todagskursus i forhandling.

Se www.skolelederforeningen.org > for-tillidsvalgte > årshjul-og-kurser se-aktuelle-kurser/
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PROFESSIONEL SPARRING
Du får mulighed for professionel sparring med konsulenter, der har indsigt i og/eller
mangeårig erfaring med arbejdet som skoleleder. Som medlem kan du til hver en tid
henvende dig til sekretariatet og få rådgivning.

VEJLEDNING MED LEDERVINKLER
Ring eller mail og få en snak om det at være leder i eller omkring folkeskolen, f.eks.:
ěũ"(-#ũ1 #)"25(+*M1ũ2.,ũ+#"#1
ěũ"(-#ũ+²-ıũ.%ũ-2C33#+2#25(+*M1
ěũ"(-#ũ3)#-23+(%#ũ$.1'.+"Ĕũ'#14-"#1ũ/#-2(.-25(+*M1
ěũ1 #)"23("2$3+#-ũ$.1ũ+#"#1#ũĲũ#++#1ũ+C1#1-#2ğ
ěũ%."3%²1#+2#ũ$.1ũ,#11 #)"#
ěũ$.+*#2*.+#-2ũ2381#+2#ũ.%ũ$.15+3-(-%2+.5#ěũĵ ı2,1 #)"#3
ěũ/#12.-+#+#"#+2#
ěũ4"5(*+(-%22,3+#1ũ.%ũ*.-Ą(*3'M-"3#1(-%
ěũ1 #)"22*"#1
ěũ1 #)"#3ũ,#"ũ"#3ũ/28*(2*#ũ1 #)"2,(+)²
ěũ-"1#ũ1#+#5-3#ũ#,-#1ũ$1ũ+#"#1#-2ũ"%+(%"%

HURTIG
KONTAKT
Brug ved alle
henvendelser venligst:
ěũ.5#"3#+#$.-#-Ėũ
7025 1008 eller
ěũ.5#",(+Ėũ
skolelederne@
skolelederne.org

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

MØD DE
ANDRE
SKOLELEDERE
FØLG MED PÅ
FACEBOOK >
SKOLELEDERFORENINGEN

SEKRETARIATET ER ÅBENT
Mandag-torsdag: 9.00-15.00, fredag: 9.00-14.00.

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

POLITISK LEDELSE
Claus Hjortdal
Formand
clhj@skolelederne.org
Dorte Andreas
Næstformand
dora@skolelederne.org

Lene Burchardt Jensen
Peter Nellemann
Torben Møller Nielsen
Lars Aaberg

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

DAGLIG LEDELSE

MEDLEMSRÅDGIVNING
OG FORHANDLING

Sekretariatschef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org

Peter Cort
Forhandlingschef
cort@skolelederne.org

ADMINISTRATION OG DRIFT

Carsten Ancker
Konsulent
cava@skolelederne.org

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

POLITIK OG KOMMUNIKATION
Michael Diepeveen
Kommunikationschef
midi@skolelederne.org
Malene Lieberknecht
Kommunikationskonsulent
mali@skolelederne.org
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OG PÅ
TWITTER >
#SKOLELEDERORG

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

KOM
OM MED PÅ DE
SOCIALE
MEDIER!
CIALE MEDI

OG KOM I ØVRIGT
IND I KAMPEN …

Et forsikringsfællesskab for dig,
der ved, at det ikke handler om det,
du siger, men det du gør.

Lærerstandens Brandforsikring er et forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper,
blandt andre skoleledere. Vi er ejet af vores medlemmer med alle de fordele, der følger med.
Vores mål er at sikre dig den lavest mulige pris og den højest mulige erstatning.
Tjener vi for meget på en forsikring, kommer det også dig til gode, enten ved at vi sænker
priserne eller forbedrer dine forsikringer.
Derudover belønner vi dig årligt med en rabat på dine forsikringer, når du har været
medlem i tre år.
Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du bliver medlem.
Gå ind på lb.dk/blivmedlem eller ring til os på 33 95 76 80.
Vores forsikringer er gang på gang kåret Bedst i test
af Forbrugerrådets magasin Tænk Penge.
Senest for vores indboforsikring.

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K

Sæt strøm til matematikken
og spar tid!
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.
Uanset om man vælger prøverne som papir- eller digitale prøver, får man med MATprøverne 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 undervisningen 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.

Hogrefe Psykologisk Forlag A/S
Kongevejen 155
2830 Virum
Tlf. +45 35 38 16 55
info@hogrefe.dk

