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KÆMP
FOR FOLKESKOLEN MED GOD KOMMUNIKATION

De gode historier skal frem, hvis folkeskolen stadig skal være
det naturlige førstevalg. Plenum var sammen med en gruppe
engagerede skoleledere fra Nyborg og Odense med på det nye
kursus ’Tal folkeskolen op!’. Her er der fokus på at styrke skolens
kommunikation, så den står knivskarp både til elever, forældre,
skolens medarbejdere, samarbejdspartnere og til lokalområdet.
Af Malene Lieberknecht • Foto Rolf Glumsø

”Folkeskolen er rigtig god,
og den leverer fine resultater. Nu skal
vi have det fortalt!”
Med det anslag bydes en gruppe skole
ledere fra Nyborg og Odense velkommen
til den første dag på kommunikationskur
set ’Tal folkeskolen op’.
På skolebænken er omkring 20 ledere
fra både større og mindre folkeskoler, og
med sig har de forskellige grunde til, hvor
for de ønsker at stille skarpt på skolens
kommunikation. Fælles er dog et ønske
om at blive endnu bedre til at få fortalt
om alle de positive ting og forandringer
i folkeskolen – og at sikre, at folkeskolen
stadig er det naturlige førstevalg.
”På vores skole vil vi gerne blive klo
gere på, hvorfor vi ikke får fat i alle di
striktets elever, og hvordan vi får fortalt
de gode historier,” lyder det fra en kur
sist, mens en anden supplerer:
”De få dårlige historier, fx om inklusion,
kommer hurtigt til at fylde det hele – det
vil vi gerne ændre.”
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Underviserne på kurset slår hurtigt
fast, at det slet ikke står så skidt til i folke
skolen. Det viser fakta.
”I har et godt produkt, og som skole
ledelse og skole leverer I. Fra data ved
vi, at der ikke er et entydigt billede af, at
fri- og privatskolerne er bedre end folke
skolerne,” siger underviserne, som der
imod peger pilen i en anden retning:
”Det samlede elevtal i folkeskolen fal
der hvert år med omkring 3.000. Der er
et stærkt behov for at ændre opfattelsen
af folkeskolen, især forældrenes. Det skal
vi bruge synlig og målrettet kommunika
tion til.”
Kom ud over rampen
Målet med ’Tal folkeskolen op’ er netop
at blive skarpere på kommunikation, re
lationer og ledelse, blandt andet for at få
større fokus på de gode historier. Det er
der behov for i dag, hvor folkeskolen er
udfordret på sit omdømme og af mange
forandringer, og er udfordret af konkur
rence fra fri- og privatskoler, faldende
børnetal og strukturændringer. Folke
skolen taber kort og godt elever.
På Rosengårdsskolen i Odense kender
de til udfordringen, fortæller skoleleder
René Fibiger Kaaber:
”Kurset er lidt af en gave til os, fordi vi i
vores område er udfordret på at kunne be
vare distriktets elever. Vi arbejder allerede
med vores kommunikation, fx deler vi
gode historier fra skolen på Facebook, men
vi er ikke helt i mål med opgaven, og der
må være mere, vi kan gøre,” fortæller sko
lelederen, som er mødt op sammen med
sine tre kolleger i skolens ledelsesteam.
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Et kursus om kommunikation,
relationer og ledelse

KOM MED PÅ KURSUS
Vi skal have flere til at bruge
folkeskolen, som skal være
det naturlige førstevalg!
Det er baggrunden for, at vi i
Skolelederforeningen tilbyder
kommunikationskurset ’Tal
folkeskolen op! Et kursus om
kommunikation, relationer og
ledelse’ til foreningens medlemmer.
Skoleledelsens kommunikation er afgørende for at skabe
en vi-kultur på skolen, fælles
retning og et godt omdømme
af skolen. I sidste ende er målet med kurset at skabe den
bedste skole og det bedste
læringsmiljø for eleverne.

”Vi har godt fat i den interne kommu
nikation, men vi mangler at komme det
sidste skridt videre ud over rampen med
den gode kommunikation til forældrene.
Vi håber at få helt konkrete kommunika
tionsredskaber med hjem, fx til at skrive
det gode nyhedsbrev fra skoleledelsen.”
Hvor brænder det?
Første kursusdag er en indflyvning til
den ret komplette problemstilling. Dagen
byder blandt andet på spørgsmål som:
Hvad er den brændende platform, og
hvorfor skal skolens kommunikation styr
kes? Hvordan skaber vi synlighed, rele
vans og relation i et overkommunikeret
samfund? Hvilke gode historier gemmer
skolen på? Hvilke budskaber har I, og

hvad vil I gerne fortælle? Hvorfor, hvor
dan og hvornår skal det fortælles?
Og der bliver nok at tage fat på – både på
første kursusdag og på de efterfølgende.
Visioner, missioner, værdier, kommunika
tionsplaner, hverveindsatser, retoriske vir
kemidler, det gode møde, taler og meget
mere skal alt sammen kastes op i luften –
og gribes igen – i løbet af de tre en halv
kursusdag.
Forenkle, fremme og forstærke
Selv om alle bolde kastes op i luften,
handler kurset om at forbedre skolens
kommunikation – ikke om en total for
andring. Med sig hjem får kursisterne en
række værktøjer, som kan forenkle,
fremme og forstærke skolens kommuni

Som deltagere får I nye ind
sigter og værktøjer, som kan
forenkle, fremme og forstærke
skolens kommunikation –
blandt andet ved at udarbejde
en kommunikationsplan for
skolen.
Vi er klar med tre kurser i
efteråret og vinteren 2019/
2020. Kurserne strækker sig
over tre en halv kursusdag,
fordelt over en periode på
tre måneder.
Der afholdes kursus i Roskilde med start november
2019.
Læs mere om kursus, pris,
sted og tilmelding på:
wwww.skolelederforeningen.
org/talfolkeskolenop
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kation – både internt og eksternt. Og
som skal være med til at tiltrække og fast
holde eleverne i folkeskolen, således at
det i sidste ende styrker læringsrummet
og beriger alle skolens elever.
På kurset er der fokus på den lokale
situation men også på, hvordan skolerne
kan være en del af den samlede danske
folkeskole – og samtidig være en skole
med sit eget særpræg.
”På vores skole ønsker vi værktøjerne
til at blive bedre til ’forklare’ os frem for
at ’forsvare’ os”, siger en af deltagerne.
”Som skoleledere gør I det allerede
godt, og I har en meget høj troværdighed
med jer fra jeres kultur og organisation.
I har et fint udgangspunkt, som vi skal
bygge videre på,” siger underviserne.
I gruppen af skoleledere fra Nyborg
og Odense er der ikke kun fokus på den
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enkelte skole men også på, hvordan sko
lerne i området i fællesskab kan tale fol
keskolen op.
”Vi har ca. 1.300 elever i vores skole
distrikt, men vi får kun de ca. 700. Hvor
dan kan vi undgå at stjæle elever fra hin
anden – men derimod hente de elever,
som i dag vælger fri- eller privatskoler,
tilbage til folkeskolen”, lyder spørgsmå
let, som følges op af en anden kursus
deltager.
”Hvordan kan vi lave et fælles projekt
om at tale folkeskolen op i Nyborg, hvor
helt op til 33 procent vælger fri- og pri
vatskoler?”
Grib mikrofonen!
Efter 10 små øvelser, hvor deltagerne
blandt andet reflekterer over skolens
værdier, vision og mission, og hvor de

God kommunikation er med til at skabe en
god kultur på og omkring skolen samt en
fælles retning for skolen og et godt omdømme af
skolen. I sidste ende er det med til at styrke skoledagen
og sikre, at eleverne trives og lærer bedst muligt.
Dorte Andreas, næstformand Skolelederforeningen

KOM PÅ KURSUS.
DEM MØDER DU

går rundt imellem hinanden og fortæller
korte historie fra skolens hverdag, er det
tid til at runde dagen af.
”Synlig ledelse er vigtig, og I må ikke
gemme jer bag skærmen. Forældre og
medarbejderne vil se jer. I skal gribe den
chance ledelsesrummet giver for at stille
jer op og fortælle om skolens visioner,”
pointerer Heidi Jønch-Clausen, som i dag
underviser kursisterne – særligt i intern
kommunikation.
Grib mikrofonen og hold korte mikro
taler fx til et gå-hjem-møde, som en pep
talk inden et stort arrangement, til skolens
fødselsdag eller som et mødeindlæg. Eller
send små videohilsner til skolens medar
bejdere, opfordrer hun. Det sidste er dog
en lidt uvant situation for deltagerne, og
ideen skal lige bundfælde sig, mens der
uddeles lektier til næste kursusdag:

”Gå hjem og skriv skoleledelsens tale
til 1. skoledag – og den skal være 100
gange bedre, end den plejer”.
”Det kan ikke lade sig gøre,” lyder
det med et glimt i øjet fra kursisterne.
Inden deltagerne drager hjem og ka
ster sig over tasterne, er der dog lige en
enkelt øvelse mere. Kursisterne skal lave
et ultrakort videointerview med hinan
den om, hvad de særligt tager med sig
hjem fra dagens kursus.
En deltager siger det kort og præcist:
”Jeg kunne godt tænke mig at blive
bedre til at kommunikere ud fra vores
mission og værdigrundlag og knytte vores
kommunikation op på de gode historier.”
Malene Lieberknecht er journalist

Heidi Jønch-Clausen
Heidi er ph.d. og ledelsesretoriker ved Ploug
Niemann Ledelsesrådgivning. Hun har blandt
andet stor erfaring med
at coache ledere og ledergrupper til at holde
gode møder, få maksimal mundtlig og skriftlig
gennemslagskraft og
finde og fortælle de
gode historier, der kan
puste liv i organisationens visioner og værdier.

Henrik Dresbøll
Henrik er Cand.mag. i
Kognitiv Semiotik og
CEO ved konsulentbureauet WElearn, som
hjælper med at udvikle
og uddanne organisationer i kommunikation, ledelse og forandring. Han
har mere end 15 års erfaring med at udvikle
kommunikationsstrategier og adfærdskampagner for en række offentlige og private kunder.
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