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Årsmøde 2019
I år i Bella Center i København, 
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Du kommer 
ikke langt,  
hvis du bare 
spiller for  
dig selv
Pernille Harder har som kvindelands-
holdets anfører vundet EM-medaljer 
og folkelig opbakning. Men anfører-
rollen harogså været en stejl lærings-
kurve og placeret hende midt i en 
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Hands on læring
i danmarks største

klasselokale

FRA D. 12. AUGUST – 20. SEPTEMBER ER DER FAGLIGE DAGE I TIVOLI FOR 7.-10. KLASSE

NYHED! FAGLIGE DAGE ER BLEVET DIGITALE
Der er rig mulighed for at skærpe udskolings-
elevernes appetit på naturfag, når der skal
observeres, undersøges og eksperimenteres i 
Tivolis mange forlystelser. Der arbejdes med 
tyngdeacceleration, trigonometri, hastigheds-
beregning, tessellationer og meget mere i den 
gamle Have.

For mere information se 

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

UNDERVISNING@TIVOLI.DK 

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

FOR UNDERVISNINGEN.”
Lærer, Marie Mørks Skole

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

UNDERVISNINGEN.”
Lærer, Ådalens Skole

OPGAVERNE UNDERSTØTTER ARBEJDET MED NYE FÆLLES MÅL

NYHED!

NU OGSÅ 
SOM APP
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S. 06: Notatpligt. Skoleledere  

er mere end nogensinde embeds-

mænd/kvinder. Hvad er egentlig 

kravene i dag?

S. 10: Anfører. Da Pernille Harder 

også i de glidende tacklinger gik 

forrest, fik hun tjansen …

S. 20: Folketingsvalg. ÅBENT 

brev fra foreningen til politikerne 

om folkeskolen og ledelsen af den

S. 22: Foreningen. Ca. 10 % af 

medlemmerne er beskæftiget med 

ledelse i periferien af folkeskolen

S. 28: Årsmødet. Rygtet vil vide, 

at James Bond og Blofeld kommer 

til festen – meld dig til STRAKS!

S. 32: Nøvling. Skole i Nordjyl-

land har bl.a. forældrecaféer, så  

de voksne kan følge med i alt det 

spændende, der sker

S. 40: Østerbronx. For at få  

opmærksomhed kan man fx få en 

sundhedsprofil – og mene noget 

med det!

S. 48: Engineering. Øst-og 

midtjyske skoler arbejder med  

naturfag; anvendelsesorienteret  

og væk fra tavlen

S. 50: Nyt kursus I. Skal folke-

skolen overleve, må vi være bedre 

til at fortælle om alt det gode, vi  

laver og tilbyder!

S. 56: Nyt kursus II. Ledelse  
af elever i vanskeligheder og et  

personale ikke sjældent også

S. 60: Mellemledelse. Øre-

tævernes holdplads. Vi kigger  

nærmere på omstændighederne  

og vilkårene 

S. 46: Har fået nyt job 

S. 54: Nye ledere – kursus

S. 63: Hverdagsledelse 

S. 64: Anmeldelser

OBS: Skolelederjob.dk

s. 32 s. 56s. 40

S. 6
Papirarbejdet tynger,  
men kommer der klager, 
kan det være guld værd 
at ha’ styr på det.

s. 10
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for alle

klassetrivsel

Ét og samme værktøj til alle faggrupper
 Med Klassetrivsel får alle relevante fagpersoner i 

alle relevante funktioner det bedst mulige funda-
ment 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 visuali-
serer elevernes/børnenes indbyrdes relationer i 
overskuelige klasse/gruppe/hold- og deltager-
rapporter. 

 Klassetrivsel er gennemprøvet til skolens, ung-
domsuddannelsens og daginstitutionens daglig-
dag, 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



 Vi er nu i slutspurten af valgkampen, og når der efter folketings-
valget er dannet regering og fundet en ny undervisningsminister, vil en 
række spørgsmål komme på dagsordenen. Også om folkeskolen. Dem har 
vi i hvert fald prøvet at stille undervejs, når det gælder de problemer, vi 
står med, men vi har også søgt at pege på de løsninger, vi mener der skal 
til. Begge dele vil vi selvfølgelig forelægge den nye minister og regering, 
når regeringsgrundlaget er lavet, og taburetterne er fordelt.

Ud over at være aktiv i de traditionelle og på de sociale medier, følger 
vi en strategi, der hedder: Mød op! Næstformand Dorte Andreas og jeg 
har på skift personlig kontakt med flere ledende politikere i folketinget 
samt udvalgte borgmestre, for at få at snak om folkeskolen og ledelsen  
af den. Og vi bliver mødt med sympati og forståelse. Der hvor der kniber 
er, når talen kommer på en bedre finansiering – der er vi oppe mod andre 
tunge dagsordner.

Der skal ske en afbureaukratisering, vi skal have øget frihed til at tilrette-
lægge opgaverne samtidig med, at der skal arbejdes med mere gennem-
tænkte, solide tiltag, der får resurserne til at hænge sammen, ikke mindst  
i forhold til arbejdet med inklusion. Vi skal have en bedre økonomi, og i 
den forbindelse ønsker vi omprioriteringsbidraget væk – helt væk. 

Så når fx Socialdemokratiet foreslår en ny velfærdslov, der skal sikre,  
at økonomien følger med, når der bl.a. kommer flere børn, glæder vi os 
over det, og går ud fra, at det også gælder folkeskolen! Og når de foreslår 
en selvstyrereform af den offentlige sektor med færre mål og at droppe 
unødvendig kontrol, harmonerer det med vores ønske om, at alle folke-
skoler bør have mere selvbestemmelse, så lederne sammen med medarbej-
dere og forældre sikrer, at eleverne trives og bliver så dygtige som muligt.  

Man kan også nævne Venstres friskolepakke, hvor de med et tilskud på 
20 mio. kr. årligt gerne vil hjælpe efterskolerne med at sikre, at 

elever der mistrives mentalt, også får et godt skoleliv. Det er 
vi enige i. Vi peger blot på, at folkeskolen løfter det største 
ansvar for at sikre, at elever, der mistrives, får den nødven-
dige støtte, og vi kan ligesom efterskolerne også godt bruge 

en folkeskolepakke med ekstra resurser til at hjælpe de 
berørte elever i deres hverdag.

Vi ønsker alle et godt valg! Læs vores åbne brev til poli-
tikerne i bladet s. 20. Vi håber på en regering og en mini-
ster, der vil styrke folkeskolen, eleverne og fællesskabet. 
Folkeskolen skal stadig være forældrenes naturlige før-
stevalg og fortsat være Danmarks vigtigste samfundsdan-
nende institution. 

UDGIVER
Skolelederforeningen
Snaregade 10 A
1205 København K
Tlf. 7025 1008
www.skolelederne.org

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR
Michael Diepeveen
midi@skolelederne.org
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4.600

FORSIDEFOTO
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Tekst- og jobannoncer
epost@dgmedia.dk
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De senere år er der med en række enkeltsager kommet fornyet 

fokus på pligten til at føre notat i sager om elever, mobning og 

andre skolerelaterede problemstillinger. Hvad er status?

Af Illustration: Otto Dickmeiss

 Lovgivningen understreger, 
at en myndighed – herunder ledelsen på 
en folkeskole – er forpligtet til at notere 
de oplysninger, som myndigheden mod-
tager, mens en sag er i proces. Det kan 
være oplysninger, som modtages mundt-
ligt, telefonisk, på et møde, fra en kol-
lega, ved en besigtigelse mv. Pligten gæl-
der dog kun i det omfang, hvor man må 
formode, at oplysningerne skal bruges i 
en senere afgørelse i sagen.

Det kan gøre det svært at vide præcist, 
hvornår og hvor mange notater der bør 

tages. Den såkaldte Ry-sag, hvor 16-årig 
dreng uden for skolen blev angrebet med 
brændende benzin, satte fokus på vigtig-
heden af notat- og journaliseringspligt 
samt underretningspligt. Og det er gene-
relt i de senere år blevet mere og mere 
vigtigt, at skolerne er omhyggelige med 
at overholde pligten til at føre notater.

Med oprettelsen af ”Den nationale  
Klageinstans mod Mobning” for et par år  
siden som et statsligt organ, som børn, 
unge og forældre kan klage til, hvis kom-
muner, skoler og institutioner ikke har 

taget de nødvendige tiltag for at stoppe 
mobning – kom der desuden et skærpet 
fokus på den type sager.

Klager tager tid
Den seneste årsrapport 2018 fra den na-
tionale klageinstans under Dansk Center 
for Undervisningsmiljø (DCUM) fortæller 
om antallet af klagesager og den lange 
sagsbehandlingstid. I dette første hele ka-
lenderår med mulighed for at klage over 
mobning eller lignende hændelser viser 
rapporten, at der på folkeskoleområdet, 
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FRA BEKENDTGØRELSE OM  
BEHANDLING AF KLAGER  
TIL DCUM OM MOBNING  
OG LIGNENDE:

§ 5. Er klagen ikke bortfaldet, jf. § 4, vi-
deresender den myndighed, bestyrelse 
eller person, der har ansvar for uddan-
nelsesstedet, straks klagen til Dansk 
Center for Undervisningsmiljø (cente-
ret). Myndigheden, bestyrelsen eller 
personen orienterer klager om videre-
sendelsen, hvor de i stk. 2 nævnte do-
kumenter medsendes.

Stk. 2. Myndigheden, bestyrelsen eller 
personen sender ud over klagen føl-
gende dokumenter til centeret:

1. Vurderingen af klagen og begrundel-
sen herfor, jf. § 1, samt klagers even-
tuelle bemærkninger, jf. § 3.

2. Uddannelsesstedets antimobbestra-
tegi, jf. lovens § 1 b.

3. Den konkrete handlingsplan, jf. lo-
vens § 1 c, hvis uddannelsesstedet 
har udarbejdet en sådan.

4. Uddannelsesstedets undervisnings-
miljøvurdering, jf. lovens § 6.

5. Den senest foretagne nationale triv-
selsmåling for elevens klasse.

6. En redegørelse for de midlertidige 
foranstaltninger, som skolen måtte 
have iværksat, jf. lovens § 1 c.

7. Andet materiale, som konkret skøn-
nes relevant for sagen.

Se mere på www.retsinformation.dk

UDDRAG AF OFFENTLIGHEDS-
LOVEN OM NOTATPLIGT:

§ 13. I sager, hvor der vil blive truffet af-
gørelse af en myndighed m.v., skal den 
pågældende myndighed m.v., når den 
mundtligt eller på anden måde bliver 
bekendt med oplysninger om en sags 
faktiske grundlag eller eksterne faglige 
vurderinger, der er af betydning for sa-
gens afgørelse, snarest muligt gøre no-
tat om indholdet af oplysningerne eller 
vurderingerne. Det gælder dog ikke, 
hvis oplysningerne eller vurderingerne i 
øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Stk. 2. En myndighed m.v. skal i sager, 
hvor der vil blive truffet en afgørelse, 
endvidere snarest muligt tage notat 
om væsentlige sagsekspeditionsskridt, 
der ikke i øvrigt fremgår af sagens do-
kumenter.

Se mere på www.retsinformation.dk

fri- og privatskoler og ungdomsuddannel-
ser har været registreret 51 klager. 

Af de 51 klager er de 32 såkaldte direkte 
klager, som dækker over de klager, som 
bliver førstebehandlet lokalt, og hvoraf 
nogle vender tilbage til Den nationale Kla-
geinstans mod Mobning og dermed bliver 
til andenbehandlingsklager. I 2018 har  
klageinstansen behandlet – eller er i færd 
med at behandle – 19 andenbehandlings-
klager. Alt i alt er det ikke mange klager 
relativt set. 

Af de 51 sager er de 40 fra folkeskole-
området, og i fem ud af de 19 andenbe-
handlingsager drejer klagen sig over en 
ansat. Den gennemsnitlige sagsbehand-
lingstid for en andenbehandlingsklage 
var i gennemsnit 4 måneder for de 12  
andenbehandlingssager fra 2018, som  
er afsluttet. Den største udfordring i for-
bindelse med klagebehandlingen er dog 
den lange tid, et sagsforløb varer.

Grunden til den lange sagsbehandlings-
tid skyldes bl.a. det omfattende materiale, 
der ofte er i den enkelte sag. I boxen fin-
des et uddrag af den gældende bekendt-
gørelse, hvoraf det fremgår, hvilket mate-
riale skolen er forpligtiget til at fremsende 
i forbindelse med en klagesag. Det kræver 
ofte flere henvendelser mellem Den natio-
nale Klageinstans mod Mobning og kom-
munen/skolen, før det endelige materiale 
er i hus, og det indsamlede materiale har 
ofte et omfang på 1-200 sider.

Det tager op til en måned for Den  
na tionale Klageinstans mod Mobning  
at vurdere det omfangsrige materiale, 
idet både jurister og pædagogiske konsu-
lenter er inde over. Ud over at indsamle  
det relevante materiale skal skolelederen 
også lave en redegørelse for sagsforløbet 
og de tiltag, som skolen har foretaget sig  
i forbindelse med sagsforløbet.

Indtil videre har man til gode at se, om 
klageordningen kan nedbringe mobning. 
Erfaringer fra lignende mobbeklageinstan-
ser i Norge og Sverige viser ikke, at det 

kan dokumenteres, at instanserne har 
haft effekt i forhold til at forebygge eller 
nedbringe mobning.

Til gengæld har Den nationale Klage-
instans mod Mobning mulighed for at til-
byde mediering mellem de involverede 
parter. I 6 af sagerne er dette blevet gen-
nemført. Erfaringerne fra sagsbehandlin-
gen har allerede vist, at det er vigtigt, at 
mediering tilbydes så tidlig i forløbet som 
muligt, idet der i 58 % af tilfældene er 
sket skoleskift af de involverede elever.

Forvaltningskompetence
I alle slags klagesager er der meget hjælp 
at hente i de pligtige notater, som skoler 
skal tage i diverse afgørelsessager, dvs. 
personsager, underretninger, elevsager. 
Her udgør forvaltningsloven en vigtig del 
af retsgrundlaget – se mere på skoleleder-
foreningens hjemmeside under ’Notat-
pligt’. I boxen fremgår det desuden af of-
fentlighedsloven, se uddrag heraf, hvad 
der forstås ved notatpligt.

I forhold til notatpligten er der forskel-
lig praksis rundt om på skolerne, og der 
er desværre ingen endelig facitliste over 
præcis, hvad der er rigtigt eller forkert  
at gøre. Men det kan for nogle skoler og 
kommuner være hensigtsmæssigt at få 
en relevant opdatering på området. Så 
det er god ide at få læst op det retsgrund-
lag, der gælder – og melde sig til, hvis 
kommunen arrangerer kurser i emnet. 

Selv søger Skolelederforeningen at 
styrke skoleledernes forvaltningskompe-
tencer på dette punkt. Ved at få skaffet 
emnet særlig plads på den nye skolele-
deruddannelse og prioritere det på vo-
res egne kurser for lokale leder-TR, for 
nye skoleledere og ledere af inklusions-
arbejdet. Er man i tvivl, så søg også vej-
ledning i sekretariatet for at forebygge 
sagers udvikling. 

Michael Diepeveen er redaktør
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®

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

*) STINA SYSTEM INVENTAR ER ET VAREMÆRKE EJET AF MMA MØBLER A/S

REFERENCE: KORNMARKSKOLEN – SKÆVINGE

MMA Møbler har i samarbejde med Hohenloher – Waldner leveret et innova-
tivt lofthængt medieforsyningssystem til skolens science lokale og inventar til 
biologi. Dermed har skolen sikret sig de optimale fysiske rammer for fælles-
prøven i naturfag.
 
MMA Møbler er en danskejet producent med mere end 30 års brancheerfaring.
Vi er specialiseret i inventar og møbler til undervisnings- og børnemiljøer.
 
Du har behovet. Sammen skaber vi løsningen!
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SOM ANFØ 

I en ung alder blev Pernille Harder udnævnt til anfører på det danske 

kvindefodbold landshold. Med anførerbindet om armen har hun været med 

til at vinde både EM-medaljer og folkelig opbakning. Men anføreransvaret 

har også placeret hende som talsmand midt i en konflikt om lønaftaler og 

sendt hende ud på en stejl læringskurve om »fremad- og bagved-ledelse«.

Af Foto Jacob Nielsen / Ritzau

 Hun var bidt af bolden fra be-
gyndelsen. Hendes far spillede fodbold, 
og hendes mor spillede håndbold, så 
overalt i det midtjyske hjem i Tulstrup 
nord for Ikast lå der bolde. Og det smit-
tede af. Som femårig begyndte Pernille 
Harder i den lokale fodboldklub, og efter 
skole spillede hun fodbold med de andre 
børn fra villavejen. Hver dag. Barbieduk-
ker sagde hende ingenting. Hun ville hel-
lere sparke til sin bold. 

Da hun i fjerde klasse skulle skrive en 
stil om sine fremtidsdrømme, skrev hun, 
at hun gerne ville spille klubfodbold i 
Tyskland og være på det danske lands-
hold. Spol tiden frem til i dag, og det  
er dér hun er: En stjerne på det danske 
landshold og for den tyske storklub 
Wolfsburg. 

At hun har indfriet sin barndomsdrøm 
er ikke et resultat af tilfældig medvind og 
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held. Det er derimod en tidligt defineret 
karrieplan og en urokkelig vilje og flid til 
at forfølge den. I gymnasiet trænede hun 
om aftenen med sit hold Skovbakken  
IF, men hun syntes ikke, det var nok. 
Hun ville også morgentræne, og derfor 
kontaktede hun FC Midtjyllands talent-
akademi og spurgte, om hun måtte 
træne med på deres drengehold.

”Jeg kæmpede for at få lov til det, for 
det havde de ikke prøvet før. Men til sidst 
fik jeg overbevist dem om, at jeg godt 
kunne være med på det niveau. På træ-
ningsbanen skulle drengene bevise noget 
til hver eneste træning, for de kæmpede 
alle for en plads på holdet eller for at få 
kontrakten forlænget. Så jeg blev ikke 
pakket ind i pige-vat. Tempoet var hurti-
gere og fysikken hårdere, end jeg var vant 
til. De gik til den. I de tre år, jeg spillede 
med dem, var jeg nervøs inden hver træ-

ning. Men jeg udviklede mig enormt både 
teknisk og mentalt,” siger Pernille Harder.

Den selvdisciplinerede målrettethed  
var god for udviklingen og sendte hende 
videre i retningen af at få sine drømme  
opfyldt. Men selvom ihærdigheden be løn-
nede sig, var den heller ikke uden om kost-
ninger. Da Pernille Harder som 19-årig di-
mitterede fra gymnasiet rev hun sin trygge 
tilværelse op med rod og flyttede alene  
til Sverige for at spille for Linköping. Et 
vigtigt skridt op ad udviklingsstigen, men 
også et skridt, der var tungt at tage. 

”Det var første gang jeg boede alene, 
min familie var langt væk, og jeg havde 
svært ved at vænne mig til sproget. På 
fodboldbanen gik det godt, men det før-
ste halve år var hårdt. Jeg var følte mig 
faktisk ret ensom. Men det er jo noget, 
man også lærer af. Jeg overvejede aldrig 
at give op, for det var jo min egen beslut-

ning at indrette mit liv på den måde.”
Sådan har Pernille Harder formet sin 

fodboldkarriere. Ved at møde alle udfor-
dringer som nyttige erfaringer til at putte  
i rygsækken til den videre færd fremad. 
Med en lektie og læring at hente i alt. 
Drømmene fra hendes stil i fjerde klasse 
er nået. Og nu står hun på dørtærsklen  
til hendes nye og største drøm: At blive 
verdens bedste.

Fremad- og bagved-ledelse
Som 16-årige blev Pernille Harder den yng-
ste debutant nogensinde på det danske 
kvindelandshold. Og som 23-årig blev hun 
i 2016 udnævnt til landsholdets anfører. 

”Hun har gennem lang tid vist, at hun 
går forrest, når det virkelig brænder på. 
Det er derfor en naturlig udvikling. Selv 
om hun ikke er så gammel, er hun for-
holdsvis rutineret.”

RER

BLÅ BOG

  Pernille Mosegaard 
Harder
  Født 15. november 
1992 og opvokset i  
Tulstrup ved Ikast
  A-landsholdsanfører  
og spiller til daglig i  
VfL Wolfsburg
  Årets danske kvinde-
lige fodboldspiller i 
2012, 2015, 2016,  
2017 og 2018
  110 A-landskampe og 
54 mål for Danmark
 Har vundet mester-
skaber i Sverige og 
Tyskland
  Har vundet EM-bronze 
i 2013 og EM-sølv i 
2017 
  Kåret til verdens bed-
ste kvindelige fodbold-
spiller i 2018 af The 
Guardian
  Kåret til Europas bed-
ste kvindelige fodbold-
spiller i 2018 af UEFA
  Kæreste med den 
svenske landsholdsspil-
ler Magdalena Eriksson
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Sådan lød begrundelsen dengang fra da-
værende kvindelandsholdstræner Nils 
Nielsen. 

”Jeg var superstolt. Men jeg følte også, 
at det var en tidlig alder at få det ansvar. 
Med tiden og mine præstationer på ba-
nen er det kommet naturligt, at mine 
holdkammerater har respekt for mig. 
Men jeg havde ikke opnået så meget på 
det tidspunkt. De mest erfarne på holdet 
var næsten ti år ældre end mig og havde 
spillet mange flere landskampe. Så jeg 
tænkte, at det kunne blive en udfordring 
at vinde deres respekt som anfører. At 
turde træde frem og være en anfører-
autoritet krævede tilvænning,” siger  
Pernille Harder.

I den første tid var hun mest komfor-
tabel med den del af anførerskabet, som 
knyttede sig til spillet på banen. Hun var 
en »handlende anfører«, som talte mest 
med fødderne og viste sit lederskab in-
den for fodboldbanens kridtstreger.

”På banen er ens alder ikke vigtig. Det 
er præstationen, der tæller. Så den del af 
anførerrollen faldt mig naturlig, hvor jeg 
igennem mine aktioner på banen kan gå 
forrest, tage ansvar og vise vejen for hol-
det. At være anfører er også at sætte ek-
semplet og gå 100 procent ind i alle løb 
og tacklinger. Og hvis der er noget, der 
ikke lykkes for holdet inde på banen, skal 
jeg være med til at prøve at finde løsnin-
gerne og kommunikere med træneren,  
så vi kan få ændret på det.”

I kampens hede har hun altid trivedes. 
Det er det, hun kalder fremad-ledelse. Og 
der befinder hun sig som en racerkører 
bag rattet, tryg ved duften af varm as-
falt. Det verbale lederskab uden for ba-
nen  kalder hun bagved-ledelse, og det 
har derimod været en opgave, hun har 
skullet tilpasse sig.

”Jeg er ikke en af dem, der råber hø-
jest, men jeg er heller ikke en af dem, 

der ikke siger noget. Jeg er et sted der-
imellem. På grund af min unge alder, da 
jeg fik anførerbindet, har hele aspektet 
med at ’være på’ uden for banen været 
noget, jeg har øvet mig på og arbejdet 
med at finde mig til rette i. At sørge for  
at have blik for alle mine medspillere og 
sørge for at tage ansvar og snakke med 
dem, hvis der er noget, der går dem på.”

I dag er hun landsholdets superstjerne, 
men Pernille Harder er meget bevidst om 
ikke at stikke ud i omklædningsrummet. 
Blandt sine holdkammerater ønsker hun 
ikke at blive set som en stjerne, men som 
en del af enheden og et led i kæden på 
lige fod med alle de andre.

”Jeg er meget nede på jorden, og forsø-
ger ikke at være anderledes end alle an-
dre. Bare fordi jeg har nogle gode kvalite-
ter inde på banen, betyder det ikke, at 
jeg er bedre end andre uden for banen. 
Harmonien i truppen er altafgørende for 
at vi kan levere som hold. Du kommer 
ikke langt, hvis du bare spiller for dig 
selv, når det drejer sig om en holdsport. 
Og de rigtig gode spillere er jo også med 
til at gøre sine medspillere gode. Vi er et 
hold, og alle er vigtige.”

Den næste Pernille Harder
Da det danske kvindelandshold i 2017 
vandt EM-sølv, befandt de sig pludselig i 
en uvant kærlighedsstorm fra den danske 
befolkning. I mange år var Pernille Har-
der og hendes landsholdskolleger gået 
under radaren, men nærmest fra det ene 
øjeblik til det andet faldt spotlyset og 
danskernes opmærksomhed på kvinde-
landsholdet.

”Vores EM-sølvmedalje fik kæmpe be-
tydning. Fra vi tog afsted til slutrunden, 
og til vi kom hjem, kunne vi mærke en 
stor forskel i den folkelige opbakning og 
interesse. Folk tager os seriøst nu. Det 
var der mange, der ikke gjorde før. Jeg 
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VERDENS BEDSTE

Få fodboldspillere på Pernille 
Harders alder kan prale af en 
lige så prangende trofæsam-
ling som hende. Hun har vun-
det svenske og tyske mester-
skaber og topscorertitler, og 
fem gange er hun blevet kåret 
til årets danske kvindelige fod-
boldspiller. Men der er særligt 
én titel, hun endnu ikke har 
vundet, som hun stadig jagter. 
Titlen som verdens bedste 
fodboldspiller. 

Faktisk udnævnte den engel-
ske avis The Guardian hende 
til netop dét i 2018, men i de 
to kåringer af verdens bedste 
fodboldspiller, der bliver be-
tragtet som de mest prestige-
fulde individuelle priser i ver-
den – FIFA’s kåring og France 
Footballs uddeling af Guldbol-
den – blev hun henholdsvis 
nummer fem og to. Sekun-
dære placeringer er ikke noget 
hun samler på. Hun er stolt, 
når hun bliver nomineret til 
store priser, men hvis hun ikke 
vinder, er hun ikke tilfreds. 
Hun vil være verdens bedste. 
Og det er hun ikke bange for 
at sige højt.

”Nogen synes måske, det er 
udansk, men det er jeg lige-
glad med. Jeg synes ikke, der 
er noget galt i at turde stå ved 
og fortælle om sine ambitio-
ner. Selvfølgelig er der altid en 
risiko for, at jeg ikke når det 
mål, jeg har sat, og så kan an-
dre sige, at jeg mislykkedes, 
når min karriere er slut. Men 
jeg har det sådan, at min 
stræben efter at blive verdens 
bedste, lige meget om jeg bli-
ver det eller ej, er med til at 
skubbe på min udvikling. At 
jeg har det som motivation 
foran mig hele tiden gør, at jeg 
ikke bliver mæt. På den måde 
er det lige så meget et værk-
tøj, som det er et mål.”
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tror, det er noget af det, jeg vil være aller-
mest stolt af, når jeg er en dag er færdig 
og ser tilbage på min karriere. Hvordan 
vi i 2017 ændrede synet på kvindefold-
bold i Danmark.”

At kvindefodbold er i fremgang kan 
blandt andet ses på antallet af kvindelige 
medlemmer i de danske fodboldklubber, 
der fra 2017 til 2018 steg med knap 2.000. 
Pernille Harder kan også se udviklingen  
i sin egen fodboldskole, som hun har af-
holdt arrangementer med hver sommer 
siden 2016. Det første år var der 24 del-
tagere. I år har de 120 deltagere og en 
meget lang venteliste.

”Det viser, hvor meget kvindefodbold 
har rykket sig de seneste år. Jeg synes, det 
er sjovt at komme ud og træne pigerne.  
At jeg kan komme ud og lære fra mig og 
inspirere dem. Hver gang jeg kommer ud 
og mærker, hvor glade de bliver, forstår 
jeg, hvor langt jeg egentligt selv er kom-
met med fodbolden.”

I dag er Pernille Harder en stjerne, som 
unge ser op til. Og rollemodel-statussen 
forpligter, mener hun. Derfor har hun  
i år bl.a. medvirket i programmet ’Seje 
sportskvinder’ på TV 2, hvor hun fortæl-
ler om sit kæresteforhold med den sven-
ske landsholdsspiller Magdalena Eriksson. 
Håbet er, at det kan bidrage til større 
mangfoldighed og tolerance i fodbold-
verden, hvor homo seksualitet på mange 
tilskuertribuner bliver brugt nedsættende 
i slagsange. 

På de sociale medier er Pernille Harder 
også meget aktiv for at nå ud til piger med 
spirende fodbolddrømme. Da hun selv 
voksede op i Tulstrup, hed stjernerne, 
hun så op til, David Beckham og Luis Figo. 
Men som fodboldglad pige kunne det godt 
være svært at spejle sig i de mandlige for-
billeder.

”Da jeg begyndte, blev man lidt set 
som en drengepige, hvis man spillede 
fodbold. Det ville have været fedt med 

VINDERMENTALITET

Pernille Harder betragter sig 
selv som en vindertype. Hun 
spiller for at vinde til både 
træning og til kamp. Og hun 
mener, det er vigtigt at have 
sådan nogle typer på sit hold, 
som kan være med til at på-
virke holdet og skabe en vin-
derkultur. 

”Jeg tror ikke, man kan have for 
mange vindertyper på et hold. 
Alle er jo konkurrencemenne-
sker, når man er nået så langt i 
sin karriere og er på landshol-
det. Men selvom typen gerne 
må være den samme, er det 
vigtigt at have mange forskel-
lige slags personligheder. For 
der er stor forskel på, hvor dår-
lige tabere vindertyper er. Og 
lige så vigtigt som det er at 
ville vinde, lige så vigtigt er det, 
at der er nogen, der kan samle 
moralen og gejsten op, når hol-
det ikke vinder.”
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flere kvindelige idoler dengang. Så det 
gør mig meget glad og overvældet, når 
jeg møder piger, der drømmer om at 
blive ’den næste Pernille Harder’.”

Talsmand i konflikten
Med EM-sølvmedaljerne om halsen blev 
kvindelandsholdet hyldet og tiljublet. 
Men senere samme år stivnede euforien. 

”Der er mange frustrationer, og jeg  
vil næsten gå så langt som at sige, at den 
måde, DBU har kørt det her spil på, har 
været psykisk terror.”

Sådan sagde Pernille Harder til TV 2 
Sport i efteråret 2017, da kvindelandshol-
det var i konflikt med DBU. Parterne for-
handlede om en ny lønaftale, men mens 
spillerforeningen for kvindelandsholdet 
ønskede en kollektiv aftale, mente DBU,  
at hver spiller var en selvstændig virk-
somhed, og derfor ville en kollektiv lands-
holdsaftale være et brud på konkurrence-
loven. Som anfører var Pernille Harder 
talsmand for truppen under hele kon-
flikten.

”I spillertruppen tror vi på, at vi er stær-
kest sammen. Det er sådan, vi spiller, og 
det er sådan, vi repræsenterer Danmark 
bedst muligt. Vi er et kollektiv. Og derfor 
ville vi have en kollektiv aftale. Hvis det 
var blevet individuelle aftaler, var det ble-
vet meget ulige, og det havde ikke været i 
orden, når vi repræsenterer vores land på 
lige fod,” siger Pernille Harder.

Uenighederne og tovtrækkeriet stod  
på længe og fyldte meget i mediernes sen-
detid og spalteplads. Undervejs var der 
flere forhandlingssammenbrud. De danske 
fodboldkvinder udeblev fra en landsholds-
samling, og det hele kulminerede negativt, 
da VM-kvalifikationskampen mod Sverige i 
oktober måttes aflyses, og det danske hold 
blev taberdømt uden kamp.

”Det var meget hårdere, end vi havde 
regnet med og håbet på. Og der var be-
stemt tidspunkter, hvor det ikke var ret 
sjovt. Men selvom det var ubehageligt, og 

der blev sagt og skrevet mange ting i medi-
erne, synes jeg, det var det hele værd, når 
jeg ser tilbage. Vi accepterede ikke at blive 
behandlet dårligere, bare fordi vi er kvin-
der. Ikke dermed sagt at vi skal have sam-
 me betaling som mændene, men vi skal 
også samme fair behandling. Og at vi stod 
fast på dét, ændrede den måde, vi bliver 
set på og respekteret indefra i DBU i dag.” 

Pernille Harder kan godt forstå, at der 
er forskel på mændenes og kvindernes 
lønninger. For herrefodbold er en ver-
denssport på en helt anden økonomisk 
hylde end kvindefodbold. 

”Hvis nogen tror, konflikten handlede 
om, at vi ville aflønnes fyrsteligt, tager de 
fejl. Det handlede om at blive taget seriøst 
som fodboldspiller og ikke skulle være 
tvunget til at have halvtidsjob ved siden af 
for at kunne få det til at hænge sammen. 
Mange af spillerne i de danske klubber tje-
ner ikke ret meget. Så hvis kvindelands-
holdet også i de kommende generationer 
skal kunne udtage og udvikle gode spil-
lere, var der brug for en styrket økono-
misk ramme.”

Da DBU og Spillerforeningen endelig 
nåede frem til en ny landsholdsaftale, der 
løber frem til 2021, steg spillernes honora-
rer og stipendier med 180 procent. Men 
Spillerforeningen havde som udgangs-
punkt et ønske om en stigning på noget 
nær det dobbelte af det. 

”Stigningen på 180 procent fortæller 
jo, hvor dårligt vi var stillet forud for 
konflikten. Den nye aftale er bedre end 
den gamle, men vi er langt fra i mål med 
at arbejde for bedre vilkår for kvinde-
fodbold. Det er en løbende proces, og 
vores samarbejde med DBU er blevet 
bedre nu. Der er sikkert mange menin-
ger om, hvis skyld det var, at det kom så 
langt ud, men jeg har ingen fortrydelser. 
Vores krav var rimelige, og vi gjorde det, 
vi var nødt til at gøre.” 

 Martin Leer Scharnberg er freelancejournalist

Hvis nogen tror, konflikten handlede om, at  
vi ville aflønnes fyrsteligt, tager de fejl. Det  

handlede om at blive taget seriøst som fodboldspiller
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I Skolelederforening har vi meget på 
hjerte, som vi gerne vil fortælle dig om. 

Derfor er vores ønske, at vi blandt andet 
har din korrekte mailadresse, så du kan 
modtage nyhedsmails fra formanden og 
næstformanden samt en masse anden 
nyttig medlemsinformation.

Har du ikke allerede opdateret dine 
kontaktoplysninger via MIN SIDE, så 
håber vi, at du vil gøre det nu. Tjek  
meget gerne dine oplysninger om  
mailadresse, stillingsbetegnelse,  
fysisk adresse, telefonnummer mv.

Tak for hjælpen!

Til gengæld lover vi at holde dig op-
dateret om, hvad der rører sig i for-
eningen – målrettet dig som medlem.

Både i Skolelederforeningens sekreta-
riat samt i lokalforeningerne har vi stor 
gavn af korrekte medlemsoplysninger. 

Du finder MIN SIDE her: www.
skoleleder foreningen.org/for-med-
lemmer/min-side/

Har du spørgsmål til dit medlemskab og 
til opdateringen af medlemsoplysninger, 
så er du velkommen til at kontakte Gitte 
Nielsen på gn@skolelederne.org eller på 
telefon 4062 5223.

Kære 
medlem!  

FFFFooollllkkkkkeeeemmmmmmøøøøødddddeee
 
Mød Skolelederforeningen på Folke-
mødet på Bornholm fredag 13. juni 
på de debatter, vi selv er med til at 
arrangere med titlen ”Folkeskolen: 
Danmarks vigtigste fællesskab”.
 
Foreningen er også repræsenteret i 
en række andre debatter – og håber 
selvfølgelig, at vi ses!

BUREAUKRATI
Pt. deltager foreningen i en tung skole-
politisk-forvaltningsændrende proces 
om vikarer i folkeskolen, som kan resul-
tere i en øget bureaukratisering. For-
eningen har foreslået en tilgang med 
fokus på kvalitet i brug af vikarer, frem-
for registrering. Dette forslag fremlæg-
ges for den nye minister.
 
På samme måde er det med hensyn  
til den proces, der foregår vedr. elevers 
fravær i undervisningen, hvor der nu 
foreligger et lovforslag og udkast til  
vejledning. Også her har foreningen  
kritiseret tilgangen og de krav om regi-
strering, der lægges op til.
 
Foreningen har tydeliggjort, at elevfra-
vær skyldes mange forhold samt at der 
allerede i dag er stort fokus på elevfra-
vær. Der er behov for handlinger, fore-
byggelse og dialog fremfor registrering.
 
Foreningen har været stærkt kritisk 
over for den nye praksis om elevfravær. 
Det nuværende udkast har en ekstrem 
detaljegrad, grænsende til det vanvit-
tige. Tiden til registrering går fra under-
visningen, og effekten vil være nul eller 
meget minimal. Også det tages op med 
den nye minister.

NOTER

Andelen af skoleelever, der bliver 
mobbet eller mobber andre, er  
faldet så markant, at danske børn 
nu er blandt de børn i Europa,  
der sjældnest oplever mobning
 
Et tilbageblik på 1998 viser, at om-
kring hver tredje 11-årige elev og 
hver femte 15-årige oplevede at 
blive mobbet.
 
I dag er det ca. hver tyvende elev, 
der oplever at blive mobbet mindst 
et par gange om måneden, og Dan-
mark placerer sig dermed i top i 
Europa blandt de lande, hvor fær-
rest børn mobber, deltager i mob-
ning eller udsættes for mobning.
 
Danmark er kun overgået af bl.a. 
Sverige og Island, hvor der er endnu 
mindre mobning end i Danmark.
 
Det er Statens Institut for Folke-
sundhed, der med den nationale 
Skolebørnsundersøgelse 2018 har 
undersøgt danske skolebørns mob-
bekultur.
 
Ifølge instituttet hænger den posi-
tive udvikling sandsynligvis sammen 
med ”en målrettet og dygtig indsats 
i folkeskolen, som har arbejdet med 
mobning i de sidste tyve år.”
 
Det er også blevet også undersøgt, 
om børns mobning i dag i stedet er 
flyttet fra skolegården og til børns 
mobiltelefoner eller nettet
 
Her viser undersøgelsen, at i 9 %  
af eleverne bliver udsat for internet-
mobning, og at 7 % af skolebørnene 
mobber andre børn på internettet.
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Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF, arbejder for at 

Hvad kan du bruge NCFF til?

 
 

 inspiration

 
 sprogsområdet i Danmark og i dit  
 lokalområde

 Få økonomisk og faglig støtte til  
 projekter og aktiviteter

Kontakt os med:

 Projektideer

 Kommende arrangementer af interesse  
 

 formidle

FremMedSprog

19.09.19 i Middelfart kl 9.30-16
www.ncff.dk

NCFF-KONFERENCE 
OM BROBYGNING



folketingsvalg 
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REGERINGEN ØNSKER, AT DEN DANSKE  
FOLKESKOLE BLIVER STYRKET

 
 Folkeskolen skal have ro til at videreudvikles og dermed sørge  

for, at eleverne trives og bliver så dygtige som muligt. 

 Folkeskolen skal være hele Danmarks skole. 

  Regeringen vil understøtte, at en styrket skoleledelse har  
afgørende betydning for elevernes trivsel og faglige resultater.

REGERINGEN ØNSKER ØGET SELVBESTEMMELSE  
TIL ALLE FOLKESKOLER

 Regeringen vil sætte fokus på, at der sker en  
reel afbureaukratisering på området. 

 Regeringen vil sikre, at der i fremtidigt lovgivningsarbejde  
ikke pålægges skolerne et øget administrativt arbejde. 

 Regeringen vil respektere, at styrken i den danske  
folkeskoletradition ligger i, at den enkelte skole  

finder gode lokale løsninger.

REGERINGEN VIL SIKRE OVERENSSTEMMELSE  
MELLEM RESSOURCER OG FORVENTNINGER  

TIL FOLKE SKOLENS RESULTATER 

 Regeringen vil – set i lyset af det højere antal børn  
med diagnoser – sikre de nødvendige ressourcer i  

folkeskolen til inklusionsopgaven. 

 Regeringen vil i højere grad stille krav til de frie 
grundskoler ud fra princippet om, at pengene skal følge  

opgaven – ellers skal koblingsprocenten sættes ned. 

 Regeringen vil styrke folkeskolen – også økonomisk.  
Ambitioner og ressourcer skal følges ad. 

OG REGERINGEN ARBEJDER FOR, AT 10. KLASSE  
FORTSAT ER KOMMUNALT FUNDERET OG ER EN  

NATURLIG AFSLUTNING PÅ FOLKESKOLEN

REGERINGSGRUNDLAG  
PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET
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Langt de fleste af foreningens 3800 medlemmer arbejder som ledere eller mellemledere i folke-

skolen. Cirka 350 medlemmer har ledelsesjob i periferien af folkeskoleområdet, og der er vigtige 

fælles interesser mellem dem og folkeskolelederne. Skolelederforeningen har pt. seks faglige klubber 

for disse medlemmer. Mød klubbernes formænd og læs, hvad der optager dem i øjeblikket.

Af Foto Privat

FOLKESKOLENS  
UDFORDRINGER  

 MÆRKES I HELE SYSTEMET

Hvilke problemstillinger  
optager jer for tiden?
Vi er en helt ny faglig klub, som holdt sit kon-
stituerende møde i december 2018, så vi er  
optaget af at få vores samarbejde med Skole-
lederforeningen i gang. Frie Fagskoler er 
også en forholdsvis ny skoleform. Tidligere 
hed vi Hus-og håndarbejdsskoler, men i 2015 
blev vi til Frie Fagskoler.

Så alt er nyt, og derfor har vi en stor op-
gave i at blive synlige og gøre opmærksom  
på vores skoleform, som et vigtigt bud på  
en mulighed for unge efter grundskolen.

Har I en mærkesag, som I arbejder for?
Vi arbejder for at skabe plads til alle unge i 
uddannelsessystemet. Der kommer flere og 
flere ikke-uddannelsesparate unge især efter 
de nye optagelsesregler. Det mærker vi ved 
en øget søgning. Vi er kostskoler, som kan  
arbejde med de unge 24-7, så vi kan vejlede 
dem på mange områder. Vi har også fået mu-
lighed for at lade de unge gå til enkeltfags-
eksamen, så de kan opfylde optagelseskra-
vene. Der er også nogle af dem, der ganske 
enkelt har godt af at få en seng – at komme 
hjemmefra. Der er stor forskel mellem de frie 
fagskoler. Tekstilskolen i Holte henvender sig 
også til unge efter gymnasiet, og der findes 

også to specialskoler. Men vi har til fælles,  
at vi er en praktisk og erhvervsrettet vej.

Hvad kan I bruge hinanden til? 
Vi kan give hinanden faglig ledersparring. Vi 
har jo ikke en HR-afdeling i kommunen, vi lige 
kan ringe til og få hjælp fra. Ved at være en 
faglig klub har vi også mulighed for at købe os 
til noget faglig hjælp og uddannelse. Vi kan 
også hjælpe hinanden med at blive synlige. 
Nogle skoler har ventelister, mens andre har 
svært ved at få pladserne fyldt op, fordi der 
mangler kendskab til vores skoleform.

Hvad kan I bruge Skoleleder - 
foreningen til?
Skolelederforeningen er vores ben ind  
i ministerierne, så vi er nødt til at have for-
eningen til at forstå, hvem vi er. Det er den 
faglige klub et godt redskab til. Det kan også 
øge skoleledernes kendskab til vores skole-
form. Vi vil også gerne have foreningen til  
at se på vores lønforhold. Vi hører under en 
anden lovgivning og har andre og lavere sat-
ser end folkeskolelederne. 

Desuden kan vi have glæde af et fællesskab 
med de andre faglige klubber, og måske kan 
vi slå os sammen om arrangementer for med-
lemmerne. 

Ledere af  
frie fagskoler 

 
15 medlemmer

 
Formand  

 Jette Rønne
Vordingborgskolen

Vi har brug for synlighed

22 plenum – jun 2019

faglige klubber



Hvilke aktuelle problemstillinger fylder 
for tiden for jeres faggruppe? 
Vi forholder os til det nye praktisk/musiske 
fag som eksamensfag. Ligesom i folkeskolen 
skal vi have indrettet os efter gdpr-reglerne. 
Vi har også fået en ny lønaftale, som er gæl-
dende fra den 1. januar, den er dog ikke en-
deligt effektueret endnu.
 
Hvad kan I bruge hinanden til?
Generelt har vi udbytte af at høre, hvordan  
de andre skoler forholder sig til aktuelle pro-
blemstillinger. Forskelligheden er et kende-
tegn ved vores private gymnasieskole, men  
alligevel har vi ofte nogle af de samme udfor-
dringer og kan have glæde af andres erfarin-
ger. Folkeskolerne har i nogle tilfælde en ska-
belon at arbejde efter, eller nogle retninger fra 
kommunen. Vi skal oftere selv finde vores 

egne veje, og her kan vi have udbytte af at 
høre, hvordan de andre gør. Et eksempel kan 
være den nye ferielov og håndtering af denne.
 
Hvad kan I bruge Skoleleder foreningen til? 
Det er vores fagforening, som kan hjælpe, når 
den enkelte har problemer i sin ansættelse. 
Men når det gælder temaer, som er relevante 
for os, savner vi noget, der handler mindre 
specifikt om folkeskolen. På det seneste har 
der været fokus på at gøre folkeskolen mere 
konkurrencedygtig overfor det private. Her er 
vores fagforening jo direkte i modsætning til 
os. Vi kunne godt ønske os, at der kom mere 
på programmet om for eksempel ledelse og 
organisation i forhold til personalegrupper, 
om målstyring eller om præstationskultur. Det 
er emner, som jeg forestiller mig, at vi i højere 
grad har til fælles allesammen. 

Ledere af  
grundskoler ved 

private gymnasier 
 

25 medlemmer
 

Formand  
Palle Olsen

Johannesskolen, Frederiksberg

Vi kan have glæde af hinandens erfaringer

Hvilke problemstillinger,  
optager jer for tiden?
Vi møder en del modsatrettede krav og øn-
sker. Vi bliver bedt om at gøre et større be-
handlingsarbejde for eksempel for børn og 
unge med angst, og at komme mere ud i 
klassen og hjælpe med en praksisnær kom-
petenceudvikling med inklusionsarbejdet og 
om at deltage mere i forebyggende arbejde. 
Det viser jo, at PPRs kompetencer kan bru-
ges til mange ting, men det trækker alt sam-
men på den samme tidsressource. 
 
Har I en mærkesag, som I arbejder for?
Vi går ind for, at så mange børn som muligt 
får den støtte, de skal have, i tilknytning til 
normalområdet. Mange børn har i dag en 
psykiatrisk diagnose, men det skal ikke auto-
matisk betyde, at de skal på specialskoler, for 
det giver ikke nødvendigvis et bedre liv. Når 

først elever bliver del af et segregeret system, 
er der meget få, der kommer tilbage, og jo 
mere de er i normalområdet, jo bedre klarer 
de sig fremover. Det bør være en målsætning 
at få alle med i fællesskabet, med respekt for, 
at det aldrig vil lykkes 100 procent.
 
Hvad kan I bruge hinanden og 
Skoleleder foreningen til?
Skolelederforeningen er rigtig vigtig netop, 
når det gælder inklusionsopgaven, som  
udfordrer mange lærere og skole-, løn-  
og personaleledere. Vi og skolelederne har 
en grundlæggende fælles interesse i, at så 
mange børn som muligt får en så god skole-
gang som muligt. Derfor er det vigtigt, at vi 
trækker på hinanden og afstemmer holdnin-
ger. Skolelederforeningen er med til at skabe 
den nødvendige tillid de enkelte positioner 
imellem.   

PPR-ledere 
 

Cirka 30 medlemmer
 

Formand  
Hans Jørn Søberg  

PPR-chef Svendborg

Vi vil have alle med i fællesskabet

plenum – jun 2019 23



Hvilke problemstillinger  
optager jer for tiden?
Vi er i en brydningstid, hvor tale-hørekonsu-
lenters rolle har ændret sig fra en lærer-rolle, 
hvor man kommer og tager eleven ud af klas-
sen og underviser individuelt, til en mere  
konsultativ rolle, hvor tale-hørekonsulenten 
hjælper læreren (og ledelsen) med at varetage 
opgaven ind i elevens hverdag. Det giver i 
nogle tilfælde modsatrettede forventninger, 
hvor skoler ønsker sig tilbage til den gamle  
metode, ligesom nogle af vores medarbejdere 
også foretrak den gamle rolle. Det er en op-
gave i forandringsledelse for os, som skal løses, 
for hvis vi skal nå i mål med inklusionen, er 
det bydende nødvendigt, at lærerteamet om-
kring eleverne tager medejerskab til opgaven. 
Tyve minutter udenfor klassen med en tale-
hørekonsulent med jævne mellemrum batter 
ikke nok. De voksne, der arbejder med barnet, 
skal have redskaberne med i hverdagen. 
 
Har I en mærkesag, som I arbejder for?
Det er afgørende vigtigt for os, at arbejdet 
med elever med tale-hørevanskeligheder sker 

i et samarbejde, og at det sker i et 0-18 års 
perspektiv. Vi skal samarbejde hele vejen 
rundt om barnet: Med forældre, pædagoger, 
og skolers- og institutioners ledelser. Herud-
over skal vi tænke i 0-18 år, da der er en stærk 
sammenhæng mellem tale-sprogudviklingen 
og den senere læseindlæring.
 
Hvad kan I bruge hinanden til? 
Vi er en minoritet både i Skolelederforenin-
gen og på vores arbejdspladser, så vi bruger 
hinanden utroligt meget til løbende sparring 
om såvel forandringsledelse som fortsat ud-
vikling af fag-fagligheden. I øvrigt er der  
flere af os, som bare ikke er registreret som 
ledende tale-hørekonsulenter i Skolelederfor-
eningen, og dem vil jeg gerne finde, så de kan 
komme med i den faglige klub. 
 
Hvad kan I bruge skoleleder foreningen til?
Netop fordi et tæt samarbejde med skoler-
nes ledelser er så vigtigt, er det godt at være 
i tæt kontakt. Det er også i Skolelederfor-
eningens regi, vi for alvor mødes i den fag-
lige klub. 

Hvilke aktuelle problemstillinger fylder 
for tiden for jeres faggruppe?
Skolevægring og angst mærkes hos os. Når 
en elev ikke har været i skole et halvt eller  
et helt år, begynder man at kigge på special-
tilbud. Vi kan nogle gange gøre noget mere 
for de elever, fordi vi har en bedre beman-
ding og større erfaring. Det er meget kom-
mune afhængigt, hvordan mulighederne er. 
Nogle kommuner har loft på, hvor mange 
elever, der må gå på specialskole. Nogle ste-
der vælger man i stedet gruppeordninger, 
men udfordringen kan være, at personalet 
ikke helt har den nødvendige erfaring. Men 
vi kan naturligvis ikke tage dem alle. 

Har I en mærkesag, I arbejder for?
Vi arbejder hårdt på at få Undervisningsmini-
steriet til at forholde sig til vores elever og 
finde ud af, hvordan de passer ind i skolere-

formen. Børn, der går hos os, er særligt ud-
fordrede af den lange skoledag. Med et slag 
på tasken er der måske 25.000 elever i spe-
cialinstitutioner, og der er taget alt for få be-
slutninger om, hvordan de passer ind. Fælles 
mål, nationale test og trivselsundersøgelser 
er overhovedet ikke tilpasset vores elever, 
hvoraf nogle er udviklingshæmmede, senge-
liggende eller helt uden sprog. Skolerne må 
så selv finde metoder og målsætninger, men 
hvor er den faglige kvalitetssikring, man el-
lers sætter så højt så henne? Er den pludselig 
ikke vigtig, når det handler om specialskole-
elever? Det provokerer os lidt.

Nogle ledere må gøre sig til lovbrydere for 
at give elever, der har brug for en kortere sko-
ledag eller en begrænset fagpakke. Ifølge lo-
ven kræver det en lægeerklæring til, før det 
kan ske, men det sker ikke altid. Nogle gange 
er der behov for en beslutning her og nu, hvis 

Tale-høre  - 
konsulenter med 
ledelsesbeføjelser 

 
Cirka 20 medlemmer

 
Formand  

Helle Wrang Klinge 
Ledende tale-hørekonsulent,  

pædagogisk-psykologisk  
rådgivning, Silkeborg

Samarbejde er afgørende

Mere opmærksomhed til specialskoleelever
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Ledere og mellem  - 
ledere ved special-

undervisningstilbud 
 

Cirka 145 medlemmer
 

Formand  
Gert Andersen 

Bornholms heldagsskole

barnet overhovedet skal komme i skole, og  
så indgår man en aftale med forældrene.

Jeg er kommet med i en arbejdsgruppe i 
ministeriet, som ser på det. Jeg synes ikke, 
det rykker så hurtigt, som jeg godt kunne  
ønske mig, men vi er der, og jeg presser på 
alt det, jeg kan. 

Hvad kan I bruge hinanden og skole-
lederforeningen til?
Mange af de skoler, jeg møder, er helt alene  
i deres kommune, og lederne føler sig lidt 
udenfor skolesystemet. I den faglige klub får 
man nogen at sparre med.

Vi føler os anerkendt og hørt af Skoleleder-
foreningen, når der for eksempel nedsættes 
arbejdsgrupper på specialområdet. Forenin-
gen står til rådighed for os, når vi for eksem-
pel ønsker os en vilkårsundersøgelse, og det 
er en stor hjælp. 

Hvilke problemstillinger optager  
jer for tiden? 
Dels er vi optaget af, hvad den nye forbere-
dende ungdomsuddannelse kommer til at 
betyde for os. Og så er vi optaget af at forbe-
rede os på konsekvenser af den skolevæg-
ring, som i øjeblikket er udbredt. Den bety-
der, at vi om et par år får unge mennesker 
ud, som måske ikke har været i skole tre år. 
Vi skal finde en måde at modtage dem på og 
skabe indgange til os, for hvis man har siddet 
på et værelse i tre år, møder man ikke bare 
op hos os den første dag uden videre.

Mærkesager?
Vi vil gerne holde fanen højt på, at det der 
skal være et tilbud til dem, der ikke går den 
lige vej, og at det ikke udelukkende handler 
om at få de unge i beskæftigelse men også 
om at gøre dem livsduelige og ansvarlige og 
give dem fornemmelsen af, at de hører til og 
er berettiget til et værdigt liv med relationer 
til andre mennesker. Vi skal gøre dem så 

selvhjulpne som muligt, så de for eksempel 
kan tage bussen selv og ikke skal vente på,  
at en medarbejder har tid til at hjælpe dem  
med at komme afsted. For de ressourcer  
bliver færre og færre. En del unge ender med 
at udføre frivilligt arbejde og blive del af fæl-
lesskaber, som de ikke var blevet uden hjælp. 
Det er lige så vigtigt som selvforsørgelse.

Hvad kan I bruge hinanden og  
skolelederforeningen til?
Det er enormt vigtigt for os at have viden 
om, hvad der foregår i folkeskolen, og den 
viden får vi serveret gennem Skolelederfor-
eningen. Og så er det vigtigt for os at have 
kontakt med personer, som har berøring 
med de unge før de kommer til os og efter, 
de forlader os. Overgange er sårbare for 
disse unge. Det er svært, når man går fra 
skole til særligt tilrettelagt ungdomsuddan-
nelse og igen, når man skal videre ud på  
arbejdsmarkedet. Samarbejde er vigtigt for 
at gøre overgangene så blide som muligt. 

Ledere ved  
special undervisnings-

institutioner for 
voksne 

 
73 medlemmer

 
Formand  

Anna Mette Bonde Pedersen 
Forstander Ungdomscenter  

Knudmosen, Herning

Et værdigt liv handler om mere end job
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V I L  D U 
V I D E 

M E R E ?

SKOLER
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 midler-
tidige 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…

- børnene ikke vil væk fra

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



Jeg var imponeret over Cramo Adapteo fra start til 
slut for deres effektive håndtering af vores udfordring. 
Skolens gamle lokaler skulle renoveres pga. store in-
deklimagener og en genhusning var uundgåelig. Med 
Cramo Adapteo oplevede vi et professionelt og hand-
lingsorienteret 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

R O O M  
F O R  

G R E A T 
D A Y S

Cramo Adapteo
Vi skaber ekstra plads og løsninger til:

Institutioner  Skoler  Kontorer  Beboelse



IKKE PÅ  
MIN VAGT!

Skolelederforeningens årsmøde
31. oktober til 1. november 2019

Bella Center, København
PS: 

Overvejer du at udstille 
på årsmødet? Kontakt ven-
ligst Kongres Kompagniet  
på telefon 8629 6960 eller 

via e-mail: 
kontakt@kongres-

kompagniet.dk

SE: Det foreløbige program, og reservér hotel, fest og frokost på hjemmesiden

NU: 
Gå ind på 

www.skolelederne.org 
> Medlemmer > 
Årsmøde 2019

Sæt X: 
i kalenderen til 2 dage med:

Politisk debat
Forskning og ny viden
Ledelsesfaglig inspiration
2000 m2 udstilling
Fordybelse og nærvær
Venner og kollegaer
Underholdning og musik 
Og meget, meget mere ...

Folkeskolen er værd at kæmpe for



BEMÆRK
AT TILMELDING TIL  

ÅRSMØDET INDIVIDUELT ELLER 
FOR GRUPPER ER ÅBNET! SE 
DET FORELØBIGE PROGRAM, 
OG RESERVÉR HOTEL, FEST  

OG FROKOST NU: GÅ IND PÅ 

WWW.SKOLELEDERNE.ORG > 
FOR MEDLEMMER >  

ÅRSMØDE 2019

Stikordene i år er:
Skoleledelse

Styring

Ressourcer

Samfund og fællesskab

Læring

Skolepolitik

Forskning og erfaring

Du kan møde:
Overborgmester i  

København, Frank Jensen, 

som byder velkommen

Forhåbentlig den  

nye minister

Sankt Annæ Pigekor

Ordstyrer i den politiske  

debat journalist Nynne 

Bjerre Christensen

Hjerneforsker Lone Frank

Dorte Ågård, seniorrådgiver, 

Ph.d. – AAU – Institut  

for læring og Filosofi

Michael Bertelsen,  

programchef Radio24syv

Klaus Majgaard, underviser  

og rådgiver i offentlig styring

Annika Aakjær, sangskriver

Og mange, mange flere …

Folkeskolens betydning for samfundet og menneskers mulighed for at få 
et godt liv er altafgørende. Det kommer vi på forskellig vis omkring på 
årsmødet. Kom og mød dine kolleger fra hele landet, når det går løs med 
en række spændende oplæg og debatter.

SÆT X I KALENDEREN TIL 2 DAGE MED: FORDYBELSE OG 
NÆRVÆR/VENNER OG KOLLEGAER/2000 M2 UDSTILLING/  
POLITISK DEBAT/FORSKNING OG NY VIDEN/LEDELSESFAGLIG 
INSPIRATION/UNDERHOLDNING OG MUSIK/OG MEGET,  
MEGET MERE …

D

W

Det endelige 

program 
er under 

udarbejdelse!
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NOTER

Inden Aula tages i brug på landets folkeskoler 
fra skolestart 2019, har pilotskoler rundt om i 
Gladsaxe, Høje-Taastrup, Odder og Aarhus te-
stet det nye system. På aulainfo.dk giver de to 
skoleledere Mette Søberg fra Elsted Skole og 
Rani Hørlyck fra Søndervangsskolen gode råd 
om implementeringen og opgaverne til andre, 
der er i gang med forberedelserne til Aula: 

 Aula er en god anledning til at gentænke 
skolens kommunikationsstrategi – og det er 
ledelsens ansvar at styre den proces.
 Kommunikationen i Aula skal tage afsæt  
i skolens formål, grundsyn og værdisæt – 
det, man siger, skal også være det, man  
gør i Aula!
 Overvej nøje hvilken kommunikation, der 
skal foregå via Aula, og hvad der ikke skal. 
Aula kan ikke erstatte den gode, daglige  
en-til-en forældredialog.
 Der skal sættes klare og ensartede rammer 
for, hvordan lærerne kommunikerer med for-
ældrene gennem Aula. Hvad er den gode tone, 
og hvad tolereres ikke i kommunikationen?

Desuden er det værd at huske, at skolesekre-
tæren spiller en vigtig rolle både i implemente-
ringen og driften af Aula. Fx anbefaler en af lan-
dets mest erfarne Aula-brugere, skolesekretær 
Jenny Lisberg fra Mørkhøj Skole i Gladsaxe, at 
udnytte situationen som en kærkommen anled-
ning til at få ryddet op i Skoleintra og kun tage 
det mest nødvendige med over i Aula. 

Vent også med at oprette for mange grupper, til 
behovet opstår, men sørg for at få forældrene 
til at oprette og benytte UNI-login allerede nu, 
da det kræver tid og god kommunikation at få 
alle over på en ny login-løsning.

Find flere gode råd fra skole lederne og skole-
sekretæren på pilotskolerne samt yderligere 
info om Aula på www.aulainfo.dk

PPPiillooootttssskkkkoooleeeerrrss 
ffføøørrrsssttteee eeerrrfffaaarrrrinngggerr 
mmmmmeeeddd AAAAuuulllaa

Medierådet har lanceret et nyt, 
gratis materiale: ’Digital genial – 
Aktiviteter på forældremøder’ til 
indskolingen og mellemtrinnet. 
Materialet, der er en online værk-
tøjskasse med aktiviteter til foræl-
dremøder, og kan understøtte og 

styrke en konstruktiv og involve-
rende dialog mellem hjem og skole 
om børnenes onlineliv, deres digi-
tale trivsel, klassekulturen og gen-
sidige aftaler.

Se mere på www.digitalgenial.dk

NYT ONLINE-MATERIALE  
TIL DIGITAL DIALOG

Regeringen har som en del af af-
talen ”Folkets skole: Faglighed, 
dannelse og frihed – justeringer  
af folkeskolen til en mere åben og 
fleksibel skole” nedsat en rådgiv-
ningsgruppe, der skal se på, hvor-
dan man kan forenkle elevplanerne 
og muligheden for at integrere de 
forskellige planer om uddannelses-
valg og parathed, eleverne møder i 

8. og 9. klasse. Målet er at frigive 
tid fra registrering og unødig doku-
mentation til undervisning og an-
dre opgaver.

Skolelederforeningen er repræsen-
teret i rådgivningsgruppen, ligesom 
der er udpeget flere skoleledere 
samt lærere, forældre og forskere.

Elevplaner 
 skal forenkles
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National konference  
om skoleledelse     

Få nyeste internationale viden  
inden for skoleledelse

• Dato: 9. oktober 2019
• Pris: 1.750,- 
• Sted: Odense, UCL Seebladsgade

Læs mere på  
ucl.dk/skolelederkonference

Arrangeret af:

Mød bl.a.  
Jim P. Spillane
- manden bag  
teorien om 
distribueret  
skoleledelse

Center for 
Anvendt 
Skoleforskning

Årets tema: Distribueret skoleledelse - mellem forventninger,  
muligheder og praksis



N
AT

U
RL

IG
  

VA
RI

AT
IO

N

32 plenum – jun 2019

åben skole



P
å 

N
ø

vl
in

g
 S

ko
le

 e
r 

ik
ke

 t
o

 s
ko

le
d

ag
e 

en
s,

 o
g

 d
er

 e
r 

m
as

se
r 

af
 

ak
ti

vi
te

te
r 

u
d

 a
f h

u
se

t.
 K

u
n

st
 s

ka
l s

tu
d

er
es

 p
å 

et
 k

u
n

st
m

u
se

u
m

,  

o
g

 e
le

kt
ri

ci
te

t 
læ

re
r 

m
an

 o
m

 v
ed

 a
t 

b
es

ø
g

e 
et

 k
ra

ft
væ

rk
, i

kk
e 

ku
n

 

ve
d

 a
t 

si
d

d
e 

b
ø

je
t 

o
ve

r 
b

ø
g

er
n

e,
 fo

rt
æ

lle
r 

sk
o

le
n

s 
le

d
er

e,
 L

en
e

 

B
u

rc
h

ar
d

t 
Je

n
se

n
 o

g
 J

en
s 

C
h

ri
st

ia
n

 P
ed

er
se

n

A
f 

 F
ot

o 
La

rs
 H

o
rn

plenum – jun 2019 33



Når man inviterer forældrene ind på 
skolen, bliver de vildt imponerede: 

Nej, kan mine børn det! De får et indblik i 
den moderne folkeskole. Det er det, der er  
vores vigtigste budskab. 
Lene Burchardt Jensen, skoleleder på Nøvling Skole

 Når man kommer ind på Nøvling 
Skole, er det som at træde ind i en labyrint. 
Man bevæger sig rundt ad gange mellem 
kroge, indhak og huler, og indimellem åben-
barer der sig også et klasselokale. I de mange 
små aflukker kan eleverne krybe ind og sidde 
og læse for sig selv, eller de kan sætte sig sam-
men i små grupper og arbejde med en opgave. 

Sådan har skolen, der ligger ca. 10 km syd 
for Aalborg, ikke altid set ud. I 2017 blev den 
nytænkt og gennemrenoveret, så den nu 
fremstår som en moderne folkeskole, der  
giver plads til de mange forskelligartede ak-
tiviteter, der foregår i undervisningen i dag – 
kort sagt: En varieret skoledag.

Og idéen om en varieret skoledag er noget, 
man tager alvorligt på Nøvling Skole. Skolens 
leder, Lene Burchardt Jensen, er en varm for-
taler for folkeskolereformen fra 2013 og dens 
tanker om at skabe mere variation i skoleda-
gen. Eller en spænden  de skoledag, som hun 
også kalder det.

”Skolereformen er noget af det bedste,  
der er sket for folkeskolen,” siger hun. ”Refor-
men er med til at gøre det til en moderne fol-
keskole. Vi skal helt tilbage til 1958, før der 
sidst skete en stor forandring af folkeskolen. 
For 5 år siden mindede skolen stadig meget 
om den, jeg selv gik i.”  

I labyrintens hule
Nøvling Skole har ”landsbyordning”, hvilket 
betyder, at den har både tilhørende børne-
have og fritidsordning. Men modsat mange 
landsbyskoler er skolen i vækst, ja, den har 
nærmest vokseværk. På grund af sin nærhed 
til Aalborg flytter mange børnefamilier til 
byen og til det nærliggende Visse, der også 
hører til Nøvling skoledistrikt. Her er man 
både ude på landet og i cykelafstand til Aal-
borg centrum, fortæller Lene Burchardt, der 
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kom til skolen som leder for fem år siden 
og også har stået for skolens ombygning. 

”Vi har udnyttet hver kvadratmeter,” 
siger hun og viser rundt på skolen med 
de mange kroge. ”Det her er den bedste 
krog på hele skolen. Her kan man ligge 
og læse – det er spændende og anderle-
des,” siger hun. 

De lukkede kroge veksler med større 
åbne rum, hvor der er plads til bevæ-
gelse og andre mere udadvendte aktivite-
ter. På skolen har man afskaffet det tradi-
tionelle skema, så der er plads til at have 
traditionelle fag kombineret med projek-
ter, hvor der arbejdes med problemori-
enteret læring. Mange af projekterne 
foregår uden for skolen, som når ele-
verne drager af sted til Aalborg for at  
studere street art i sit naturlige element 
eller tager til en nærliggende planteskole 
for at lære om træer og blade.

”Vi har kastet os over et udeskolekon-
cept, hvor vi siger, vi vil lave tingene der, 
hvor tingene er. Hvis du skal lære om 
strøm, så tag hen på Himmerlands elek-
tricitetsværk ... om kunst, tag på kunst-
museum ... og om træer, tag på plante-
skole ... det forsøger vi, selv om det 
besværliggøres lidt af busser. Vi bestræ-
ber os på at komme så meget ud som 
muligt, så vi ikke bare sidder med næ-
sen i bøgerne. Jo flere sanser du har i 
gang, jo bedre,” siger Lene Burchardt.

Fokus på selvstændighed
Børnene på Nøvling Skole har store fri-
hedsgrader ligesom lærerne, der i deres 
team selv tilrettelægger skoledagen.

”Der er både projekter og ’slaveopga-
ver’ – børnene vælger selv, om det er i 
dag, jeg laver matematik, eller i dag jeg  

er ude at løbe eller avle kartofler. Så har  
vi muligheden for at differentiere. Jeg  
gad godt gå i sådan en skole!”, siger Lene 
Burchardt. Også Jens Christian Pedersen, 
der er pædagogisk afdelingsleder på sko-
len, fremhæver de udadvendte aktiviteter.

”Vi er meget åbne over for forskellige 
samarbejder. Det er enormt vigtigt og ud-
bytterigt for børnene, at vi inviterer an-
dre ind og kommer ud og besøger an-
dre,” siger han, der selv lige har været i 
Tyskland på udveksling med en 6. klasse.

Et andet vigtigt mål for skolen er, at 
eleverne skal lære at arbejde selvstæn-
digt – som skolens nye indretning også 
lægger op til. Allerede i 1. klasse begyn-
der de at sætte sig uden for klasseloka-
lerne og arbejder selv med opgaver – og 
efterhånden som de bliver større, stiger 
forventningerne til, hvad de kan arbejde 
med på egen hånd.

”Det er en arbejdsmetode, vi gerne vil 
have, er synlig op igennem hele syste-
met,” siger Jens Christian Pedersen. 

”Selvfølgelig i mere begrænset omfang 
for elever i 1. klasse end i 5. klasse. Det  
er jo ét skridt ad gangen, og det er små 
skridt. Hvad er det, man kan magte nu i 
forhold til at skulle arbejde selvstændigt? 
Hvad er en retfærdig forventning fra de 
voksne? Eleverne ved altid, hvor de kan 
finde hjælp, men der er ikke en, der kik-
ker dem over skulderen konstant.” 

Mere idræt i fremtiden
Bevægelse er også noget, man har øget 
fokus på på skolen. Det er allerede en  
integreret del i nogle af skoledagens akti-
viteter, men i fremtiden skal bevægelse 
have en endnu større plads på Nøvling 
Skole, fortæller Lene Burchardt – ikke 

FOKUS PÅ NATUR OG 
NATURVIDENSKAB 

De er vilde med naturviden-
skab på Nøvling Skole.

Skolen deltager i First Lego 
League, der er en konkur-
rence for elever fra 10 til 16  
år. I 2018 vandt 6. klasse på 
skolen en anden plads i den 
skandinaviske finale i katego-
rien ’Forskning og Innovation’. 
Klassen havde udviklet et 
produkt, der kan anbringes  
på vandhanen til at fjerne  
mikroplast fra drikkevandet.

Nøvling Skole har sit eget 
miljøråd bestående af fire  
elever fra 5. og 6. klasse. I år 
har de haft fokus på affalds-
sortering. Eleverne har gen-
nem forskellige lege lært 0. 
og 1. klasserne, hvorfor og 
hvordan de skal sortere af-
fald.

Børnene i Nøvling arbejder 
også med programmering 
gennem DR’s ultra:bit-projekt.

I Aalborg Kommune, som 
Nøvling Skole hører under, 
har IT høj prioritet, så alle 
elever fra 2. klasse og opefter 
får tilbudt IT-værktøj.

NØVLING SKOLE

En skole efter landsbyord-
ningen, dvs. har til knyttet 
skolefritidsordning (DUS) 
og børnehave med én fæl-
les skoleleder og pædago-
gisk afdelingsleder 

157 elever fra 0.-6. klasse 
og 30 børn i børnehaven – 
skolen er normeret til ét 
spor, men da elevtallet er  
i vækst, har skolen nu to  
1. klasser 

12 lærere og 10 pædagoger. 
Pædagogerne er med i un-
dervisningen i næsten alle 
klasser – de samme pæda-
goger, som ser børnene i 
DUS, følger dem i skolen

timers idræt skal  
eleverne på Nøvling  
Skole have hver uge.

”Vi har ingen lektiecafé, for klas-
seteamet har allerede fra starten 
af ugen sagt: de og de opgaver 
skal der laves i den her uge. Så 
eleverne laver lektierne i timerne, 
når lærerne er der,” fortæller 
Lene Burchardt Jensen.
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mindst som modtræk til de mange timer, 
børnene tilbringer med blikket stift rettet 
mod en skærm.

”Vi er meget opmærksomme på bevæ-
gelse. Vi er lidt bekymrede for børnene, 
fordi de ser så meget på skærme i dag,” 
siger hun. 

Derfor har skolen lige sagt ja til at blive 
idrætsskole, en såkaldt ATK- (aldersrela-
teret trænings-koncept) skole. Det bety-
der, at eleverne fremover skal have 4-6  
timers idræt hver uge.

”Det er igen et forsøg på at skabe en 
anderledes og spændende skoledag. Vi 
vil helst ikke have, de sidder på deres 

bagdel hele tiden. Det kæmper vi imod,” 
siger Lene Burchardt. 

Ingen skarp arbejdsdeling
Som nævnt spiller teamene – der dækker 
over to-tre årgange – en helt central rolle 
i planlægningen af skolens aktiviteter.  
De tilrettelægger skoledagen og bestem-
mer selv fagfordelingen, og er en lærer 
syg, er det teamet, der går ind og dækker 
timerne.

”Vi er meget stringente i vores teamar-
bejde. Jeg har defineret de opgaver, de 
har, og hvem der er i teamet, men det er 
dem selv, der laver fagfordeling, planlæg-

ning osv. Det styrer de. Det gør, at det er 
et godt sted at være leder – det er uddele-
geret. Og det gør, at man som lærer og 
pædagog føler, man har stor indflydelse 
og er tæt på beslutningerne. Man har fak-
tisk lov til at træffe beslutninger, og de 
ved, jeg bakker op om dem i forhold til 
forældrene,” siger Lene Burchardt. 

 Skolen har et tæt samarbejde mellem 
lærere og pædagoger i klasserne, så der 
er ikke nogen skarp arbejdsdeling mel-
lem faggrupperne, bortset fra at lærerne 
har det endelige ansvar for undervisnin-
gen og fagene, mens pædagogerne har 
ansvaret i skolefritidsordningen.

”Der er en forventning om, at de indgår  
i et teamsamarbejde på tværs, for at ele-
verne trives og lærer noget og har det gode 
børneliv,” siger Jens Christian Pedersen.

På Nøvling Skole har man ikke lek-
tiecafé for eleverne – men derimod læ-
ringscafé for forældrene. De mange aktivi-
teter på skolen, hvor ikke to dage er ens, 
kan gøre det vanskeligt for forældrene at 
følge med i, hvad deres børn foretager sig 
i skolen. Skoledagen er på det nærmeste 
revolutioneret i forhold til den, de selv 
har oplevet, og forældrene stod i starten 
undrende overfor, hvad der var blevet af 
skoleskemaet. 

Derfor afholder skolen én gang om  
året en læringscafé, hvor forældrene kan 
komme hen på skolen og få et første-
håndsindtryk af skoledagen anno 2019. 
Det er ikke lærerne, men eleverne, der 
står for læringscaféen og præsenterer fa-
gene for forældrene. Og forældrene går 
både fra arrangementet med et større ind-
blik i den moderne skole, med stolthed 
over, hvad deres børn kan præstere, for-
tæller de to skoleledere. 

Karen Lindegaard er freelancejournalist

Læringscafé for forældrene er en rigtig god måde  
til både at skabe nogle møder mellem forældrene,  

så de taler sammen, og samtidig give eleverne mulighed  
for at vise deres skoledag frem for forældrene. 
Jens Christian Pedersen, pædagogisk afdelingsleder på Nøvling Skole
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NOTER

Læreruddannede fravælger i stigende grad folke-
skolen, lyder konklusionen i en analyse udarbej-
det af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i sam-
arbejde med DLF.
 
I følge analysen arbejder mere end hver tredje 
læreruddannet uden for folkeskolen, og tenden-
sen er stigende.
 

Således er andelen af uddannede lærere, der  
arbejder i private grundskoler eller andre bran-
cher, mellem 2014-17 vokset fra 35 til 37 %.
 
De lærde strides om årsagen. Arbejdspres  
kan være en forklaring. En anden simpelthen,  
at det er udtryk for nedskæringer og fyringer  
i folkeskolen over de seneste år.

M O B I L I T E T

SKOLELEDER-JOB.DK

Sagen om skjulte videooptagelser af 
en skole leder i Nyborg skal i Arbejds-
retten, efter at Forhandlingsfællesska-
bet og KL mødtes i maj for at finde en 
forligsmæssig løsning på spørgsmålet, 
som Skolelederforeningen betragter 
som et groft brud på den gældende af-
tale om kontrolforanstaltninger. Men 
parterne kunne ikke nå til enighed, og 
derfor er næste skridt nu, at sagen må 
videreføres i Arbejdsretten.

Sagen handler om en skole i Nyborg, 
hvor en medarbejder fra en cybersecu-
rity-virksomhed udgav sig for at være 
en kommunal IT-medarbejder fra kom-
munen, men optrådte med et hjemme-
fabrikeret IT-kort og skjult kamera. 
Set-uppet var en fælde, hvor Nyborg 
kommune ville kontrollere, at person-
dataforordningen blev implementeret 
tilfredsstillende.

Efter pres fra blandt andre Skoleleder-
foreningen blev de ventede justeringer 
af folkeskoleloven hastebehandlet i Fol-
ketinget i begyndelsen af maj. Planlæg-
ningen af næste skoleår er i fuld gang, 
og mange skoler har været nødt til at 
satse på, at justeringerne blev vedta-
get. Og det blev aftalen ”Folkets skole: 
Faglighed, dannelse og frihed – juste-
ringer af folkeskolen til en mere åben 
og fleksibel folkeskole”. 

Det indebærer bl.a. en afkortning af 
skoleugen og flere fagtimer fremfor  
understøttende undervisning. Ændrin-
gerne, som vedrører afkortning af 
skole ugen og kvalitetsløft af den un-
derstøttende undervisning træder i 
kraft fra 1. august og indføres allerede  
i det kommende skoleår. For at give 
skolerne mere tid til at planlægge eks-
tra fagtimer, træder disse ændringer 
først i kraft fra skoleåret 2020-21.

Læs hele aftalen på www.uvm.dk, 
hvor man blandt andet kan læse, 
hvornår de enkelte ændringer  
træder i kraft.

JUSTERINGER AF  
FOLKESKOLELOVEN  

VEDTAGET

NYBORGSAGEN SKAL I 
ARBEJDSRETTEN

·  P R I VAT  ·
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Kontakt
Shape Robotics 

Rugmarken 18 

3520 Farum, Danmark

Telefon: +45 2635 2569

Email: hello@shaperobotics.com

Læs mere og book en gratis robot i 30 
dage på vores hjemmeside:

www.shaperobotics.com

Robotter er fremtiden!
Er I klar?
Fable er en dansk undervisningsrobot. Den kobler klassiske 
naturvidenskabelige fag og teknologiforståelse med 
kreativitet, kan løse virkelige problemer og inviterer til
tværgående undervisning udenfor vante rammer. 

Fable bliver brugt i folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler, 
tekniske uddannelser og på universiteter verden rundt. 
Robotten er egnet til elever fra 8 år og ope�er. 

Fable tager eleverne i hånden og lærer dem 
programmering uanset hvilket niveau, de befinder sig på. 

Vi støtter lærere og undervisere med en bred vi�e af 
undervisningsforløb, som gør det hurtigt og nemt at 
komme i gang.

GRATIS 3 timers workshop. 
Værdi DKK 5.000,-*

GRATIS undervisningsmateriale og 
aktiviteter 

GRATIS 30 dages robot prøvesæt, 
værdi DKK 7.295,-  

Kom i gang fra kun DKK 3.695,- 

GRATIS
workshop

værdi
  5.000,-*

* Ved køb af Makerspace, Makerspace+, Class eller Class+ sæt inden d. 1/7-19.



SUNDE BØRN
Ud over det en skole i forvejen forventes at skulle kunne levere, er 

det almindeligt at dyrke særlige områder og indsatser – for at skille sig 

ud i mængden. I Københavns Kommune er det politisk besluttet at 

have profilskoler, og en af dem har sat ’sundhed’ på programmet …

Af  Foto Jacob Nielsen

 Skolen på Strandboulevarden 
på Østerbro i København er en ny af slag-
sen. Opstået i takt med tilflytningen til 
hovedstaden, hvor der bygges på samt-
lige ledige arealer, og nye børnefamilier 
kommer til. På samme måde har skolen 
vokseværk med en mere eller mindre 
konstant om- og udbygning. Hvert år 
kommer et klassetrin til, så skolen om 
nogle år er fuldt udbygget. Efter sommer 
har den til og med 6. klasse i en-to spor 
samt en 6.-9. specialklasserække, belig-
gende lige midt i skolen. 

Her sker alt det, som sker på alle folke-
skoler. Der bakses med reform, inklusion, 
faglighed, trivsel og med at få det hele til  
at gå op med planlægning, vikarer etc.  
Alt skal som bekendt fungere. Men som 
led i et fremstød for folkeskolen beslut-
tede den daværende skoleborgmester 
Anne Vang (S) for nogle år siden at starte 
profilskoletanken op og tilførte i den an-
ledning skolerne ekstra midler. Som rosi-
nen i den pølseende fik den nye Østerbro-
skole tildelt en såkaldt sundhedsprofil.

”Vi kom så sent med, at pengene var 
brugt, så vores profil er pengeløs. Til gen-
gæld er der heller ikke så meget ansvar, 

der følger med. Forstået som at vores 
kollegaskoler rundt i København også 
forventes at være kompetencecenter mv. 
på deres område”, fortæller skoleleder 
Lars Aaberg. Han har dog også set forde-
len ved at have en profil, der kan være 
med til at ’brande’ skolen på et område, 
som de fleste vil kunne bakke om er vig-
tigt for børn såvel som voksne: Sundhed.

”Vi arbejder med sundhed bredt. Det 
handler selvfølgelig om at spise sundt, 
røre sig og undgå sundhedsskadelige fris-
telser, men for os er det mere end livsstil. 
Vi fokuserer på at opføre os ordentligt 
over for hinanden – ledelsen, personalet, 
forældrene og ikke mindst over for ele-
verne. På dannelsesaspektet eller måske 
det man i gamle dage kaldte en sund sjæl  
i en sund krop. Det vil vi gerne kendes  
på i omverdenen og blandt nye forældre, 
der skal vælge skole”, siger Lars Aaberg.

I en tid, hvor der er konkurrence om 
eleverne, og på et sted med flere fri- og 
privatskoler, er Skolen på Strandboule-
varden privilegeret ved at have nyind-
rettede lokaler, en fantastisk legeplads, 
gode fagfaciliteter etc. Men det at skolen 
har en sundhedsprofil trækker også. Det  

er med i pakken, uden at det oversælges. 
Skolens sundhedsprofil gælder ikke ét og 
alt, men er alligevel tydelig. 

Lys, luft, leg og læring
Der er en historisk forbindelse til skolens 
profil. Ud over at en af landets største 
sundhedsorganisationer Kræftens Be-
kæmpelse har hovedkvarter lidt længere 
nede af gaden, og som skolen samarbej-
der tæt med, er den flotte, højloftede  
hovedbygning ud til Strandboulevarden 
ikke nyopført. Det er det gamle Finsen 
Institut, oprettet af læge og nobelpris-
modtager Niels Finsen, hvor der er givet 
lys og stråler i kampen for at knække for-
skellige ondartede sygdomme.

Foruden at bruge hårdere behandlings-
metoder, opstod der i løbet af forrige år-
hundrede en øget opmærksomhed på, at 
noget så simpelt som lys, frisk luft og det 
at røre sig har positiv betydning for sund-
hed og også for børns trivsel og læring.  
På den måde flyttedes fokus delvist fra  
helbredelse til forebyggelse, og den tanke-
gang præger skolens sundhedsprofil.

”Vores kontakt til naboen Kræftens Be-
kæmpelse har stor betydning. Deres vær-
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dier og de personligheder, de har – som fx 
overlæge Inge Haunstrup Clemmesen, som 
jeg havde nogle møder med i opstarten – har 
peget på, hvilke veje man kan gå. Og hun gik 
altid selv foran, tog trapperne fremfor eleva-
toren, brugte cyklen til og fra arbejde, holdt 
møder udenfor – og så er hun kendt for at 
have påvist den kræftfremkaldende effekt  
af passiv rygning”, siger Lars Aaberg.

Apropos det er Skolen på Strandboulevar-
den som de øvrige folkeskoler i København 
røgfri skole, men er gået all-in på alle områder 
og i hele arbejdstiden. Ja også, hvis man er  
på kursus eller på internat. Skolens elever  
er netop ved at nå alderen, hvor tobak og  
andre sundhedsskadelige stoffer bliver inte-
ressant, og her skal der ikke være forkerte  
rollemodeller. Det skal her nævnes, at Skole-
leder foreningen med over 100 andre organisa-
tioner deltager i Kræftens Bekæmpelses sam-
arbejde 1) om ’Røgfri Fremtid’.

At røre sig er vigtigt for næsten alle. På sko-
len bliver den stillesiddende undervisning 
brudt i forløb med bevægelsesbånd. Og der 
arbejdes i det hele taget med at få bevægelse 
ind i undervisningen. Som fx gennem mate-
matik-basket, hvor eleverne bruger bolden til 
at øve division, multiplikation og forstå geo-
metri. Det giver energi og kan motivere nogle 
af de børn, der synes, at matematik er svært. 
Et forløb, som støttes og følges af Idræt på  
Københavns Universitet på flere skoler. 

”Med de nye 6. klasser øges fagligheden.  
Og med regeringens sidste lovrevision er der 
gjort et indhugst i de timer, vi har været glade 
for, fordi vi netop prøver at variere den lange 
skoledag med bevægelsesaktiviteter. På den 
anden side ligger det nu så meget i vores DNA, 
så vi fortsætter med at finde kreative mulighe-
der for at kombinere traditionel undervisning 
med bevægelse”, siger Lars Aaberg.

Fælles om spisning
Eleverne på Skolen på Strandboulevarden 
har det med i deres bevidsthed og underbe-
vidsthed, at de har gået på en sundhedsskole 
fra 0. klasse. Men det skal ikke være fanatisk, 
fx ikke når det gælder sund kost. For nok sø-
ger skolen at understøtte, at der spises færre 
chokolademadder på hvidt toastbrød, men 
man blander sig ellers kun minimalt i, hvad 
forældre og børnene ønsker skal på menuen.

”Vi har en kantine, hvor børnene kan spise 
sammen i to hold á en halv time. Så vi lægger 
op til, at alle børn spiser deres mad i kanti-
nen sammen. Den mulighed er der ikke 

SKOLE MED SUNDHEDSPROFIL

Københavns Kommune har udpeget Skolen på 
Strandboulevarden til en profilskole med en sund-
hedsprofil. Det betyder, at skolen har et særligt  
fokus på sundhed i bred forstand. 

Som udgangspunkt tager skolen afsæt i Sundheds-
styrelsens dobbelt-KRAM, som har fokus på mental 
sundhed, helbred og trivsel, men arbejder løbende 
på at justere sin sundhedsprofil.

Det dobbelte KRAM består kort fortalt af:

Kost Vi taler med eleverne om  
sund kost.

Rygning Rygning er ikke tilladt i skoletiden – 
hverken for personale eller elever.

Alkohol Alkohol er ikke tilladt i skoletiden, 
og vi taler med eleverne om risi-
koen ved at drikke alkohol i de 
større klasser.

Motion Vi fokuserer på bevægelse i  
undervisningen og aktive pauser.

Der gives ikke kun ’krammere’ … indsatsen hviler 
også på et teoretisk grundlag, som man bl.a. kan 
læse nærmere om på www.sund-by-net.dk

Kompetencer Vi udvikler elevernes personlige  
positive egenskaber, viden og  
kundskaber.

Relationer For os handler gode relationer  
om gensidig respekt.

Accept Accept af at der er forhold man ikke 
kan gøre noget ved, og forhold man 
kan gøre noget ved.

Mestring Mestring handler om at lære elev-
er ne at magte og håndtere livets ud-
fordringer eller lære at søge hjælp.

KØBENHAVNSKE PROFILSKOLER

Blandt de 68 folkeskoler i hovedstaden findes 
der profiler som sundhedspædagogik, mad-
skole, idræt og bevægelse, maritim profil m.m. 
Nogle har flere profiler i kombination. 
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mange københavnerskoler, der har, og 
familierne heller ikke altid. Mange har 
simpelthen så travlt i dag med arbejde, 
fritid og andre aktiviteter, at de hverken 
spiser morgen- eller aftensmad sammen, 
jo måske foran fjernsynet … så det fælles-
skab tilbyder vi”, siger Lars Aaberg.

Via Københavns Kommunes skolemads-
ordning EAT kan eleverne tilkøbe et fro-
kostmåltid. Det er godt, og man kan se, 
en måned frem hvad man kan få at spise. 
Fx er boller i karry et hit. Men det er 
også forholdsvis dyrt, hvis man har 3 
børn og skal betale 23 kr./næse, så en  
del finder et billigere alternativ eller vil 
bare bestemme selv. 

I gennemsnit har 60 % af eleverne mad 
med hjemmefra, mens 40 % ikke har.
Hvem skifter, men spørgsmålet om kost 
og sundhed vurderer skolen generelt ikke 
er et problem i et område med mange  
velstillede, velfungerende familier. 

Robuste børn og unge
Man bliver, hvad man spiser. Men også, 
hvad man oplever, ser og lytter sig til. I 
sin spejling af sig selv i andre. Og her er 
vi fremme ved den anden del af skolens 
sundsprofil: At skabe fællesskab, tryghed 
og et tilhørsforhold, så skolen er et sted, 
man gerne vil være.

”Nu holder jeg med Liverpool, og 
mange kender slagsangen ’You’ll never 
walk alone’, som der er lavet en lille film 
om, som jeg ind imellem viser ved ind-
skrivningsmøder mv. Det sammenhold 
kan vi også lave i skoleregi. Vi fokuserer 

på anerkendelse og respekt. Store ord, 
men fx bruger vi begrebet ’low arousal’, 
som berører os som rollemodeller og præ-
ger vores elever så meget, at jeg oplever, 
at der kan være himmelvid forskel på  
det sprog, vi har fået med vores børn i 
forhold til andre steder”.

”Konflikttrappen bliver spidset, ja man 
kommer mange trin op, hvis man fx mø-
der råbende børn ved at sige ’HAR JEG 
IKKE SAGT, DER IKKE SKAL RÅBES HER!’. 
Hvorimod hvis man møder børn med en 
næsten hvisken ’kan du huske, hvad det 
var vi sagde omkring det med at tale så 
højt’, ja så husker de det faktisk og bærer 
det med sig. Der er kontakt, og der bliver 
lyttet. Det arbejder vi med i personale-
gruppen og integrerer i undervisningen, 
og det er også noget, vi er inspireret af 
fra vores specialklasserække.

Lars Aaberg peger på, at man aldrig 
helt undgår at komme i affekt og snappe 
ad hinanden. Det er heller ikke målet – 
det gør alle indimellem. Men at kunne 
dæmpe følelserne og kunne udtrykke  
sig mere konstruktivt og i tide frem for  
at blive fyldt op til bristepunktet samt  
at kunne sige UNDSKYLD, hvis det slår 
klik – det er også udtryk for sundhed.

”I virkeligheden er alle børn sårbare. 
Og de fleste børn vil gerne gøre, hvad  
der bliver sagt. Det er bare ikke altid, de 
magter det. Så vi er de professionelle, 
der skal hjælpe dem til at gøre det, de 
faktisk gerne vil. Ikke alene skal vi lære 
eleverne det faglige, men også at kunne 
gebærde sig og udvikle robusthed i en 

virkelighed med mange krav og foran-
dringer”, siger Lars Aaberg.

Det gælder ikke mindst den digitale ver-
den. Her er der i skolebestyrelsen og i 
skole/hjem-samarbejdet fokus på at skabe 
digitale sunde vaner. For 5.-6. klasserne i 
særlig grad, hvor kropfikseringen begyn-
der, og hvor de måske begynder at være 
aktive på de sociale medier. Her har sko-
len lavet en ’digital sundhedspolitik’ med 
rammer for brugen og kulturen omkring 
dette på skolen og til dels uden for, hvor 
mor eller far måske er online hele tiden ... 

”Også på det digitale område dyrker  
vi et sundhedsbegreb, der ikke er mig-ori-
enteret og ekskluderende, men baserer 
sig på fællesskabet. Vi skal være gode rol-
lemodeller. Vi skal kunne styre os og også 
kunne tåle noget. Samtidig skal den nye 
teknologi bruges positivt. Så elever ne bru-
ger mobilen, når der skal laves opgaver, 
hvor der skal tages nogle billeder eller  
laves et interview. At vi har en digital  
politik 2), betyder ikke, at vi IKKE bruger 
det digitale, det er trods alt 2019”, slutter 
Lars Aaberg. 

Michael Diepeveen er redaktør

Skolens sundhedsprofil er ikke højtragende regler 
og påbud, men konkrete initiativer, hvor alle hele 
tiden kan byde ind på, hvad vi måske gør for lidt 
af, og hvad man brænder for skal ske …
Lars Aaberg, skoleleder, Skolen på Strandboulevarden

Noter

1) Der findes masser af gratis materiale om rygning, røgfri 
skole m.m. på www.roegfrifremtid.dk.

2) Hent også Skolelederforeningens digitale inspirations-
materiale på skolelederforeningen.org.
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08.30 Formiddagsbuffet

 Besøg standene

09.30 Velkomst

 Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og  

 Undervisningsudvalg

10.00 Færre Forandringer, Flere Forbedringer

 Hvordan kan forvaltnings- og skoleledelser få mere ud af foran- 
 dringsprocesserne, så de fører til reelle ambitiøse forbedringer  
 for eleverne? Få konkrete eksempler fra praksis om, hvordan le- 
 delserne kan få succes med en aktiv inddragelse af medarbej- 
 derne.  
 Viviane Robinson, ph.d. professor ved University of Auckland 

 Oplægget afholdes på engelsk live fra New Zealand

 Line Arnmark vil sætte Viviane Robinsons nye viden ind i en  
 dansk kontekst. Hvilke forandringshypoteser arbejder vi med  
 som ledere, når vi står i spidsen for forandringer? Har vi den  
 nødvendige nysgerrighed på medarbejdernes bidrag og fokus  
 på den kulturforandring, indsatserne kan kræve?
 Line Arnmark, chefkonsulent, Københavns Professionshøjskole

11.15 Styring der forstyrrer – fokus på kerneopgaven

 Ledelser i forvaltning og skoler oplever ofte modsatrettede krav  
 og forventninger. Hvad ligger der bag de krav, og hvordan hånd- 
 terer ledelserne at holde fokus på børnenes læring og trivsel i  
 skolen.  
 Justine Grønbæk Pors, lektor, Copenhagen Business School

12.00 Frokost

 Besøg standene

13.00 Skoleledernes afgørende rolle

 I London har de seneste års reformer formået at mindske ni- 
 veauforskellen væsentligt mellem de udsatte børn og børn  
 fra veluddannede og velstillede familier. Skolelederne var de  
 vigtigste aktører, da Londons skoler tog et kvantespring fremad.  

 Hør erfaringer fra London og bliv inspireret til ledelsesopgaven  
 i forhold til at skabe forbedringer, der mindsker betydningen af  
 social baggrund for elever i skolen.  
 David Woods, professor i spidsen for London Challenge

 Oplægget afholdes på engelsk 

13.45 Data mellem læring og styring – kompleksiteter i databrug

 Lærings- og trivselsrelaterede data kan være til stor gavn i le- 
 delse af skoler. For at profitere af disse muligheder, er det nød- 
 vendigt at have forståelse for både datas begrænsninger og  
 deres sociale kontekst, og ikke mindst hvordan data ofte etable- 
 rer et ambivalent ledelsesrum mellem læring og styring.
 Helene Ratner, Lektor, Koordinator (Master i Ledelse af  

 Uddannelsesinstitutioner), DPU, Aarhus Universitet 

14.15 Eftermiddagsbuffet

 Besøg standene

14.45 Dataledelse med omtanke

 Ledelse med brug af data kan skabe et professionelt udviklen- 
 de ledelsesrum med positiv virkning for elevernes læring og  
 trivsel på den enkelte skole og på kommunalt niveau. Men de  
 positive virkninger kommer ikke af sig selv og ofte sætter  
 brugen af data ledelse, professionelle og elever i prekære situa- 
 tioner. Konstruktiv og meningsskabende brug af data kræver  
 omtanke, organisation og etik. Eller med andre ord; en etisk  
 og kritisk dataliteracy, der er sensitiv i forhold til normer og di- 
 versitet. Helle Bjerg og Dorthe Staunæs præsenterer ny forsk- 
 ning om etisk dataliteracy som ledelseskapabilitet udviklet i tæt  
 samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Profes- 
 sionshøjskole og konkrete skoler og forvaltningers udviklings- 
 projekter.
 Helle Bjerg Ph.D, Souschef, Skolen på Grundtvigsvej,  

 Frederiksberg Kommune

 Dorthe Staunæs, Professor, DPU, Aarhus Universitet

15.45 Farvel og på gensyn næste år: 24. september 2020

KL’s FOLKESKOLEKONFERENCE 2019

Dato:  Onsdag den 25. september 2019 kl. 8.30-16.00
Sted:  Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense

KL afholder for første gang en årlig Folkeskolekonference. Forvaltninger og skoleledelser får her et forum, hvor man sammen kan hente ny inspira-
tion og indsigt til den vigtige opgave at lede folkeskolen med fokus på elevernes læring og trivsel. 

Konferencen i år har fokus på, hvordan ledelse, dialog og samarbejde i og mellem forvaltninger og skoleledelser kan styrke vores fælles folkeskole. 
Konferencen vil desuden stille skarpt på, hvordan nuanceret brug af data kan styrke den faglige ledelse og udvikling.

LEDELSE, DIALOG OG DATA 
MED MENING

Du kan læse mere om og tilmelde dig KL’s nye Folkeskolekonference på: https://tilmeld.kl.dk/Folkeskolekonference2019
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 Det er ikke så ofte, at en skole-
leder er uddannet pædagog og kandidat  
i pædagogisk psykologi. Men det kan den  
nye skoleleder på Ulkebøl Skole, Elin Lei 
Bergmann, bryste sig af. 

”Det at turde tro på, at jeg kunne være 
skoleleder, når jeg ikke er læreruddannet, 
har heldigvis været det nemmeste. For det 
har kun været i mit hoved, at tanken har  
eksisteret,” siger hun.

”Hvis der var nogen, der havde sagt til mig 
for tre år siden, at jeg i dag sad som skoleleder 
på en af de store skoler i Sønderborg, havde 
jeg svaret, at det gør jeg i hvert fald ikke.” 

Når Elin Lei Bergmann ser tilbage på sit 
arbejdsliv, har hun prøvet meget forskelligt. 

Ud over sin pædagogiske uddannelse og 
kandidat har hun arbejdet i Vollsmose på 
døgninstitution og på PPR. Det var, da skole-
reformen trådte i kraft i 2014, at hun blev 
pædagogisk afdelingsleder på Nordals Sko-
len. Hun har desuden været konstitueret 
skoleleder på Augustenborg Skole. Da hun 
overtog sit nye job i efteråret, kom hun fra 
en stilling som leder af Sønderborg Kommu-
nes Psykologisk-Pædagogisk Rådgivning.

”Jeg har været heldig med konstituering-
erne, måske lidt før jeg selv synes, jeg var 
rede. Men konstitueringerne har også givet 
mig sparket til at gøre mig bevidst om, at jeg 
var parat til at søge en skolelederstilling,”  
siger Elin Lei Bergmann.

Erfaringen fra de meget forskellige job har 
desuden givet hende en klar fornemmelse 
af, hvor hun trives og bruger sine kompeten-
cer bedst muligt. 

”Jeg har søgt denne stilling med tanke om, 
at her skal jeg være i lang tid. Og det er netop 
i en skolelederstilling på en skole som Ulke-
bøl Skole, at jeg føler mig rigtig placeret.”

Hun fortæller, at Ulkebøl Skole er en ganske 
almindelig folkeskole, som har rigtig meget fo-
kus på kerneopgaverne. Der er 28-29 procent 
tosprogede børn, som har haft rigtige gode  
resultater i en del år, et meget lavt sygefravær 
blandt medarbejderne, og skolen scorer højt 
på tilfredsbarometeret hos medarbejderne. 

”Så det er ikke en skole, hvor der skal ske 
mirakler, eller hvor jeg skal bruge kræfter på 

at hæve niveauet. Jeg efterfølger en skole-
leder, der er gået på pension, så det har væ-
ret et naturligt skifte, men også været nogle 
store sko at skulle udfylde,” synes Elin Lei 
Bergmann.

Hvordan man sikrer, at en god velfunge-
rende skole overordnet set bliver ved med  
at være det, synes hun, er spændende ledel-
sesmæssigt.  

Det betyder meget for den nye skoleleder 
at være tæt på praksis.

”Jeg laver runderinger, så meget jeg kan 
komme af sted med det og i hvert fald to 
gange om ugen. Det vil sige, at jeg fysisk går 
ud og stikker hovedet ind i alle klasserne, si-
ger hej og godmorgen, og hjælper til, hvis der 
lige er brug for det. Det er vigtigt for mig at 
komme ud og mærke, hvad den enkelte lærer 
står med, hvordan klasserne er, og hvordan 
livet er overordnet set. Jeg lærer selvfølgelig 
ikke alle børn at kende, men får en fornem-
melse af, hvordan det er at gå i 5. B,” forkla-
rer Elin Lei Bergmann, som glæder sig over, 
at hun er havnet på en skole, hvor rolleforde-
lingen i ledelsesteamet er medvirkende til, at 
det kan lade sig gøre. Ikke mindst fordi sous-
chefen, der har bl.a. en bankuddannelse bag 
sig, er talstærk og står for vikardækning, ske-
malægninger osv.

Det har tillige tiltalt hende, at det er en 
skole, som har ry for at være en, hvor der  
er styr på tingene. 

”Det gælder også om at få udefrakom-
mende tiltag til at forstyrre alt det gode,  
vi har, så lidt som muligt. Det handler ikke  
om, at vi ikke skal implementere det, men at 
gøre det på den bedst mulige måde. Så det 
hænger bedst muligt sammen. Det er stadig 
meget lavpraktisk, men jeg bliver nødt til at 
lægge vægt på, hvad min skole har brug for,” 
siger Elin Lei Bergmann. 

ULKEBØL SKOLE i Sønderborg har 600 elever 
fra 0. til 9. klasse samt ca. 80 pædagogiske 
medarbejdere. Skoleledelsen består ud over 
øverste skoleleder af en afdelingsleder med 
souschef-funktion og en afdelingsleder.

HAR FÅET NYT JOB
Af Foto Privat

Jeg har søgt 
denne stil-

ling med tanke om, 
at her skal jeg være 
i lang tid.

ELIN LEI BERGMANN
45 år, skoleleder på Ulkebøl 
Skole, Sønderborg Kommune, 
fra 1. november 2018.
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ENGINEERING
MED SKOLELEDEREN I CENTRUM

 Gennem de seneste to år er 
over 200 lærere blevet kompetenceud-
viklet i engineering som undervisnings-
metode gennem længerevarende efterud-
dannelse. Hele 40 skoleledere har været 
med på sidelinjen. Hver især for at sikre, 
at der tilbage på skolerne skabes de bedst 
mulige rammer for en anderledes under-
visningsform.

I engineering-undervisning skal ele-
verne udvikle konkrete løsninger på auten-
tiske problemstillinger, inspireret af inge-
niørernes måde at arbejde på. Målet er, at 
eleverne arbejder anvendelsesorienteret 
og derigennem får en hands on-oplevelse 
af, hvad man kan bruge fx naturfagene, 
matematik eller håndværk og design til.  

Systematik og facilitering 
Fire danske kommuner er pt. med i engi-
neering i skolen-programmet, og flere er 
på vej. Men ét er commitment fra kom-
munernes side, noget andet er at få engi-
neering til at leve ude i skolerne. Der skal 
mere til, hvis en metode som enginee-
ring for alvor skal blive en del af skolens 
virke – og her spiller skolelederne en af-
gørende rolle. 

Efteruddannelseskurser til lærerne er 
første skridt på vejen til at ændre under-
visningspraksis. Engineering-efteruddan-
nelse er tilrettelagt efter Quest-modellen, 
hvor kompetenceudviklingen foregår i 
lærende fællesskaber. Tanken er, at de 

lærere, der har været på kursus efter-
følgende deler deres viden i fagteams 
hjemme på skolen. Den type efteruddan-
nelse stiller helt særlige krav til skole-
lederne, fortæller Eivind Kallesøe, afde-
lingsleder på Firkløverskolen, der er en 
af de deltagende skoler i Vejle Kommune.

”Det er min opgave som leder at sikre en 
organisationsstruktur, der giver plads til 
fagteams. Jeg skal etablere klare aftaler om 
tid til at mødes og skabe plads til reflek-
sion. Uden klare rammer risikerer vi som 
skole at miste den viden, som er hentet 
hjem på kurserne,” siger Eivind Kallesøe.

På Firkløverskolen er udpeget en na-
turfagsvejleder og en ressourceperson  
inden for naturfag, der har til opgave at 
sikre, at Vejle Kommunes naturfagsstra-
tegi bliver omsat til virkelighed på sko-
len. Engineering er en del af denne stra-
tegi, og vejleder og ressourceperson har 
begge været på flere engineering-kurser 
gennem det seneste år. 

På grund af den eksisterende team-
struktur på Firkløverskolen, har det ikke 
været muligt at etablere egentlige fag-
teams før nu, men i det kommende år vil 
ledelsen planlægge faste fagteam-møder, 
hvor vejleder og ressourceperson kan 
dele deres nye engineering-erfaringer.

”For at få skabt rum til fagteam-samar-
bejdet i naturfagene kan vi blive nødt til at 
sænke barren for teamsamarbejdet mel-
lem lærere på de enkelte årgange. Som le-

Professionelle læringsfælleskaber og klare prioriteringer er forudsætningen for, at nye 

undervisningsmetoder slår rødder. Tre skoleledere fortæller, hvordan de skaber rammer 

for engineering - en metode, der bryder med traditionel tavleundervisning.

Af   Fotos Privat

Morten Stokholm Hansen
Skoleleder

Østbirk Skole · Horsens

Solveig Mogensen
Skoleleder

Tvis Skole · Holstebro

Eivind Kallesøe
Afdelingsleder

Firkløverskolen · Vejle
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der skal jeg turde prioritere, for vi kan ikke 
nå det hele. Og det er bestemt ikke, fordi 
teamsamarbejdet ikke har fungeret på år-
gangene, men lærerne har efterspurgt 
mere faglig sparring inden for de enkelte 
fag. Det vil jeg gerne være med til at imø-
dekomme, og spredning af engineering-
metoden er et oplagt sted at starte inden 
for naturfagsområdet,” fortæller han.

Skal fagteamsamarbejdet fungere, forud-
sætter det ifølge Eivind Kallesøe, at ledel-
sen sætter retning og stiller klare forvent-
ninger til lærerne om at engagere sig i 
diskussionerne. Desuden er det afgørende, 
at de personer, der står i spidsen for de 
faglige teams, har de rette profiler. Det 
handler om at finde lærere, der ikke bare 
brænder for faget, men som tør tage an-
svar for at drive skolens faglige udvikling  
et skridt videre, pointerer Eivind Kallesøe.

”Sans for organisering og ikke mindst 
lyst og mod til at stille sig op foran kolle-
gaer har været nogle af de parametre, vi 
som ledelse har kigget efter. Vi skal finde 
dem, der så at sige ’tør forstyrre’ deres 
kollegaer med spørgsmål. Ikke at de skal 
være kritiske, men de skal turde opfor-
dre kollegaerne til at gøre tingene på nye 
måder,” siger Eivind Kallesøe.  

Efteruddannelse på to niveauer
En af de skoler hvor engineering alle-
rede i dag er en integreret del af under-
visningen er Tvis Skole i Holstebro, hvor 
skolens fire naturfagslærere har været  
på efteruddannelse. 

Skoleleder Solveig Mogensen har delta-
get på ledersporet i forbindelse med læ-
rernes kompetenceudvikling, hvilket har 
været vigtigt i forhold til at forstå potentia-
lerne i den nye engineering-didaktik. For 
hende handler det nu om at facilitere, at 
engineering-tankegangen bruges inden 
for andre fagområder end naturfag.

”Vi har en gruppe lærere, der brænder 
for engineering i naturfag. Spørgsmålet 
er nu, om vi kan sprede metoden ud, så 
andre lærere indtænker mere praksisori-
enteret undervisning? For nogle lærere, 
er det en fremmed måde at undervise 
på. De frygter, at undervisningen bliver 
for kaotisk. Mit job er at give dem mod  
til at turde kaste sig ud i det. Jeg vil gerne  
have dem til at stille sig selv spørgsmålet: 

Hvad er det værste der kan ske?” siger 
Solveig Mogensen.

For at styrke lærernes motivation og 
lyst til at afprøve nye undervisningsmeto-
der er det vigtigt, at lederen tydeligt viser 
interesse og løbende følger med i imple-
menteringen af de nye metoder, forklarer 
Solveig Mogensen. Det kræver, at hun af-
sætter tid til at kigge forbi, når der arbej-
des med engineering i klasserne og spør-
ger ind til lærernes erfaringer. 

”De lærere, der kaster sig ud i at prøve 
nyt, skal føle sig værdsat,” siger Solveig 
Mogensen.

Erfaringer på Tvis Skole er, at engine-
ering-undervisning kræver mere end blot 
2 gange 45 minutters undervisningslek-
tion. Det har vist sig at fungere godt at 
have halve eller hele dages engineering-
forløb. Omrokering af timer er derfor 
ofte nødvendigt.

”Heldigvis er vores lærere gode til at 
samarbejde og skabe den nødvendige 
fleksibilitet indbyrdes. Og er der indimel-
lem en lærer, der bekymrer sig, fordi ved-
kommendes timer er gået til engineering-
undervisning, er det min opgave at sikre, 
at de timer bliver kompenseret på et an-
det tidspunkt. Min erfaring er dog, at når 
jeg udviser tillid, finder lærerne som regel 
ud af organisere sig uden min indblan-
ding,” forklarer Solveig Mogensen. 

Fælles sprog styrker læringsmiljøet
På Østbirk Skole i Horsens har omkring 7 
lærere været afsted på engineering-kur-
ser. For at sikre udbredelse af metoden 
er den efterfølgende blevet afprøvet på 
den ugentlige projektdag, som er en fast 
del af alle elevers skema. På projektda-
gen arbejdes der på kryds og tværs af 
fag, og engineering-metoden er på den 
måde blevet delt mellem lærerne. 

Ifølge skoleleder på Østbirk Skole, Mor-
ten Stokholm Hansen handler det om at 
skabe de bedst mulige betingelser for en 
stærk faglig kultur:

”Når lærerne vender hjem fra enginee-
ring-efteruddannelse, diskuteres der liv-
ligt fag og metode på nye måder. Læ-
rerne har fået et fælles sprog, der styrker 
de faglige diskussioner. Som leder er det 
min opgave at holde gang i diskussio-
nerne bl.a. gennem projektdage. Det er 

sundt for skolen at diskutere didaktik,” 
fortæller Morten Stokholm Hansen. 

Han betegner engineering-didaktikken 
som en slags spejl, som lærerne kan vur-
dere deres egen praksis op imod. Nogle 
lærere har integreret metoden fuldt ud, 
mens andre blot har ladet sig inspirere af 
dele af didaktikken. Og det er ifølge Mor-
ten Stokholm Hansen helt i orden.  For 
ham handler det først og fremmest om at 
udvide undervisningspaletten.

”Jeg ser undervisning som et hånd-
værk og engineering som et nyt redskab, 
der kan skabe variation i undervisningen. 
Engineering er i sig selv ikke målet for os 
som skole. Elevernes læring og trivsel er 
målet, men vi har oplevet, at engineering 
er en god måde at nå de mål på,” forklarer 
Morten Stokholm Hansen. 

Suzie Auener er konsulent i Astra

HVEM STÅR BAG? 

Engineering i skolen er et samarbejde 
mellem Astra, Engineer the Future, 
Naturvidenskabernes Hus og VIA 
University College. Programmet er 
støttet af Villum Fonden, Industriens 
Fond, Lundbeckfonden og A.P. Møller-
fonden. Vejle, Horsens, Holstebro og 
Lyngby Taarbæk Kommune deltager i 
Engineering i skolen-programmet.

Engineering er kendetegnet ved, at: 

 Eleverne arbejder med at udvikle 
konkrete løsninger på autentiske 
problemer
 Problemstillinger, krav og materia-
ler er tilrettelagt sådan, at flere 
løsninger er mulige
 Eleverne vurderer og anvender de-
res naturfaglige viden i processen
 Eleverne anvender fysiske og digi-
tale værktøjer og materialer i ud-
viklingen af prototyper 

Sådan kommer din skole med:
Kontakt din kommunes naturfags-
koordinator og hør om muligheden for, 
at jeres kommune kan komme med i 
Engineering i skolen-programmet.

Find navnet på din lokale natur-
fagskoordinator på astra.dk >  
forankring/koordinatorer.  
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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  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.”

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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”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 efterfølgen de. 
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-

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 med-
lemmer.

Skoleledelsens kommunika-
tion er afgørende for at skabe 
en vi-kultur på skolen, fælles 
retning og et godt omdømme 
af skolen. I sidste ende er må-
let med kurset at skabe den 
bedste skole og det bedste  
læringsmiljø for eleverne.

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 Ros-
kilde med start november 
2019.

Læs mere om kursus, pris, 
sted og tilmelding på:  
wwww.skolelederforeningen.
org/talfolkeskolenop

KOM MED PÅ KURSUS

TAL FOLKESKOLEN

Et kursus om kommunikation, 
relationer og ledelse

3 ½ DAGES KURSUS
FOR SKOLELEDELSER

OP!
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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 

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 
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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

KOM PÅ KURSUS.
DEM MØDER DU

Heidi Jønch-Clausen
Heidi er ph.d. og ledel-
sesretoriker ved Ploug 
Niemann Ledelsesråd-
givning. Hun har blandt 
andet stor erfaring med 
at coache ledere og le-
dergrupper til at holde 
gode møder, få maksi-
mal mundtlig og skriftlig 
gennemslagskraft og 
finde og fortælle de 
gode historier, der kan 
puste liv i organisatio-
nens visioner og værdier.

Henrik Dresbøll
Henrik er Cand.mag. i 
Kognitiv Semiotik og 
CEO ved konsulentbu-
reauet WElearn, som 
hjælper med at udvikle 
og uddanne organisatio-
ner i kommunikation, le-
delse og forandring. Han 
har mere end 15 års er-
faring med at udvikle 
kommunikationsstrate-
gier og adfærdskampag-
ner for en række offent-
lige og private kunder.

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
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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.  

      KURSUS FOR
NYE LEDERE I  
FOLKESKOLEN

FAKTA

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 fol-
keskoler og på mellemlederens særlige udfordringer.

Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige deltager-
aktiviteter. 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 per-
sonlige erfaringer med deltagerne – og foreningens formand  
giver en aktuel orientering.

2019
kursus
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PROGRAM
MANDAG DEN 23. SEPTEMBER 20101019

09.30–10.10.10.10 00 Ankomst, morgenkaffaaffaffe

110..00–00–1122.000000 Velkomst, præsentatiootioon on n g ind-
ledende refleksioner oovververer lell der-
rollen. v/ kursusledernenenene

12.1 00–13.00000 Frokoskostt

13.13.00–00–13.455 SkoSkokoleleledeelselse – rammer oggg vilkår I:
LedLedLedLL ereeree n ssn om omo myndighedddsspes rson.
Om Om Om Om OmOmO fororfofofof rvalvav ttningslov og offffente lig-
hhehehededddslosloslov.vvv.vv OmOmOmOmOO personalesaggger,
spspeciaalulunlununnderderderdervisvisvisvisvisv ninnnn g og afgøgørel-
serser. v. v/ kkkononsnsnssuleleu nt tnt t JJaJaJaJannick S. 
MorMo tentensensensen 

1313.1 45-45-45 14.14 30 WalWalW k ak annddd Tallk.k.k Parrrvvise drøftelsereerr   
af enen cacassee.. 

14.30–16.15 SkoSkoolelle eededdelslsese ––– ramrama mmmmermerme ogog vilkår Ir II:I:I:
Beekkenenendndtgøørelrerelllsese omomommmm frereremmme af 
godddd ooroooo den ii ffofololkekeeesk kkokooooooleeen. Magtan-
vendelelelelllsese sesess og casassssses. vvv/v/v/v/v/v/ kok nsulenlent t 
Jannick SSSSSS. M. M. M. M. . ortttteeensennnnnnnn

16.16.16.30–303 18.00 Ledelse-mellem-em-em-m-m-em-ledl eelsssssse: e: e: e OmmO
at have le ederkaskeskeskeskeskeekettettett n pn pppppåååå.å.å.åå OmOm 
at at arbarbejdejde ie i etet lel dedeeleleldeelsesesesesessessessss teteateam om ooooogggg gg g
teateateateamlemlemlemlm deldedelse.sese. OmOm ddddididid lemlemlemememmmmmmmmaemaer or og 
loyloyloyoyalialialil tettettettett skoskokoskosk nflinflinfliktektekterrr. OmOmOm Om m mOOOO aanananansansaanaa varv
og og og og medmedmedmedansansansanssvarvarvarvarvar. v. vv. v. v/ k/ k/ k/ k/ onsonson uleuleuleulelelulennntntntntnt
SørSørSørSørenenenen TegTegTegTeglsklsklslsklskovov ovov

19.9.00–00–2020.33030 MidMid agdag

20.20.330 SamSamlining 

TIRSDAG DEDENEN 24. S SEPTEP EMBER R 201019

08.30–10.1 15 Aktueluelle problelemstmstillingnger e fra 
dagdagligligdagen. Praktiskiske øe øvellve serser
medme  reflekterende team. v/ kkonon--
susulent Jannick S. Mortensen

110.30–12.2.0000 Skoleledelse i praksis I: Om for-
andringsledelse. Om at skabe
ejerskab hos medarbejderne.e.
Om kollektiv IQ. Om at træffffe
beslutninger, der gør medarbbejj-
derne gode til deres arbejde. 

12.12 00-12.15 Oplæg til Walk and Talk. v/ konn--
sulent Jannick k S.S MorMo tensen

12.15–13.00 Frokost

13.00–14.00 Walk and Tallk –k –k – tititid td td tiil il reflrefle ekseksionionon. 

14.00–15.00 Skoleledelse i praprapraksiksis s Is II: I: Om Om at at 
arbejde i en politittiskiskisk stststyreyreyret ot ot orgargarga--
nisation. Om økonoomismistyrtyt ningn .
Om skoleudvikling set fra den 
øverste leders perspektiv. 

15..00–00–1616.000  Skolelledeedelselse i i prapraksiksis IIII:II  Om
samarbrbejdejdet t i li ledeedelselsesteteamet.
Om Om mellememledledererens ns sæsærlige po-
sitsitionionio . O. Om sm koleuddvikkv lling set fra
en melmellemmledle erss ppersrspektiv.

16.00–00–16.16.16 3030 PauPausse 

16.30–18.000 ”Søren og Monoppoleeo t”.t  Oplægs-
holo derne og kursususledederne dan-
nerner etet papanelne  og reeflekflekterer over
dililemmemmaeraer, som kkurrsussusdelta-
gerne præsenterrer demdem for. v/ 
konsulent Sørenn Teglsglskokov

19.00  MidM dag

ONSDAG DEN 2555. S. S. SS. S. S. SS. S. S. EPTEPTEPTEPTEPTEPTEEEPTE EMBEMBEMBEMBMBEMBEMBEMBMBMBBEMEMBMEM ER EREE 2019 

08.00 30–8.40 Dagensenssssnss prprpppp ogrogrogramammm.m.m.mmaa  
v/ kuurssusledlededledllee erernrneee

0888.40-0-0-0-009.50  1. sesessision. Inddeldedeldeldelde ingingingin iii tretretretretreetreee hhohoholddld –––
rotatiion on tiltilt føfølgelgendendedendeeeee emememememememmemememe nernerner:::

Kommunikaaatioioioioioon. n.n.nn. nn. n. n. nn. NNedNedNedslaslaslag ig ig i cecececennnn-
trale værærrrktøktøktøktøktøktøktøktøøøøjejejejjejejerjerjerjejee dededer ur ur uundendendeerstrstrstrst tøtttøttøtttter er ee
godododdddd leleleeeedeldeldeldeldeldedeldelelellsssssese se sssse komkomomkommunmunumum ikaikaikak tiotttiotioon. n.n. v/v/
konkonononkonononnnnsusulsulsusulsulsulsusulsulsulleeentententeeent JaJaJanninninnnick ck ck S.S.S
MMMMMMoMorMorMorMoMorortentententensensensensen 

MitMitM lliliv sv sv somomomm ledledlededer er e – s– s sselvelvelvelvvledledledededleddelselselselseel e.e.e.e
DetDet erer iningengen kukuunsnstnst atatt leleeleleddededede dee andanandandanddrere.re.r
DetDet erer sts rakraks vs ærrrrre ae aat lt lt ledeedeede sisiiigggg
selselv. v. v/v/ konkonsusulent SSøSørenenn TeTeTeggl--
skoskovv

DuDu og og dinin foforenrening. FFolkolkeskeskolelolen nn
vorv es helhele le ivev t (((FVHFVHL)L). TæTættetteere re 
påpå. FoForverventnntninginger til lokalforr-
eningsarbejdet. Hvvordordanan arbarbejj-
derde  din fagfagforerenining politisk?
Hvivilkelke foforveventninger har du til 
dind  fagfof rening. v/ Formmandandn
ClaClaus us HjoHjortdal

09.09 50-50 10.0505 PauPausese

10.0 05–5 11.1515  2. session.

11.20-12.2 3030 3.3 sess sion.

12.30-13.15 FroF kosko tt

13.15–14.30  DetDet kan dn din forenien ng ng oogssåå. Det
vil jeg hg handdan lele på.på. HHer kkan jeg 
få mere videiden. n EvaEvalueluering af 
kurset. v/ kurssuslledee rne 

144.3030 Tak for denne gang

SIKKER PÅ
EN PLADS?

TILMELD 
DIG NU!

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



NÅR  
ALLE 
SKAL  
MED 
Der findes god undervisning. Der findes opskrifter 

på læring. Men det kan være sværere at finde recepten 

for vellykket inklusion, hvor alle eleverne er med, 

og resurserne slår til. På et nyt kursus, Skoleleder-

foreningen udbyder, gøres forsøget alligevel …

Af  Foto Nils Lund Pedersen
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ELEVER I VANSKE-
LIGHEDER OG GOD 
SKOLELEDELSE

Kurset henvender sig  
til medlemmer af Skole-
lederforeningen, som 
ønsker nærmere indsigt 
i inklusionsområdet og 
elever i vanskeligheder, 
herunder handlemulig-
heder. Kurset er for 
øverste skoleledere, 
pædagogiske ledere og 
afdelingsledere med et 
organisatorisk og pæ-
dagogisk sigte.  

Krav fra forældre, 
psykia tri, foreninger  
m.fl. er ofte et vilkår,  
ligesom der er krav fra 
forældre og elever i  
almenområdet om ro 
og plads til fordybelse i 
undervisningen og mere 
homogene elevgrupper. 
Det kan give en leder 
følelsen af utilstrække-
lighed i opgaveløsnin-
gen, og opleves som  
en meget konfliktfyldt 
hverdag. 

Hold øje i foreningens 
medier med tid og sted 
for næste kursus, der 
udbydes til en absolut 
rimelig pris.

 Ca. 40 skoleledere deltog i slutningen af april i for-
eningens nye kursustilbud ’Elever i vanskeligheder og god skole-
ledelse – gør din skole bedre til at arbejde med inklusion’, der 
lynhurtigt blev overtegnet. Så interessen og behovet for at ud-
veksle erfaringer og netværke er der, og den viste sig bestemt 
også at være der på de to dage med eksterne oplæg, gruppe-
drøftelser, cases m.m. 

Målet med kurset var at få identificeret og belyst de områder, 
skoleledelsen og skolen skal arbejde med for at sætte ram-
merne for den pædagogiske hverdag og arbejdet med elever i 
vanskeligheder. Emnerne var myndighedsrollen og professionel 
sagsbehandling, en hensigtsmæssig pædagogisk platform og or-
ganisationsstruktur, der understøtter området, selvledelse 
samt samarbejdet i kommunen.

Deltagerne på kurset dykkede ned i de komplekse faktorer,  
der gør sig gældende for at lykkes med at inkludere elever i van-
skeligheder. Og selv om kursets fokus var at få inklusionen til at 
lykkes på trods af dårlig økonomi, er den også en meget konkret 
udfordring – ja, der cirkulerede mange historier om skoler og 
kommuner med permanente, store underskud i millionklassen. 

Myndighedsrollen undgår du ikke
Journalisering og notatpligt, afgørelsessager og håndtering af 
elevsager, ”rettigheder”, hvilke beslutninger er placeret ved 
skoleledelsen, sagsopbygning, herunder specialundervisning/
supplerende undervisning, PPV, cirkulæret for god ro og orden, 
magtanvendelse er omdrejningspunkter for god sagsbehand-
ling. Og det uanset om det er selve skolen, PRR eller et lokalt  
visitationsudvalg, der sidder med afgørelserne.

Størstedelen af al papirarbejdet ligger hos skolelederen. Og 
hvad der skal være styr på i alle elevsager om afgørelser vedr. 
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inklusion/specialforhold er ikke så lidt. Ud over selve sags-
grundlaget med beslutningsreferat, dokumentation, specialist-
vurderinger samt en mindre jungle af love og regler, der lægger 
fundamentet for afgørelsen, er der notatpligt – ja for blot tele-
fonsamtaler – informationspligt, høringer og vejledning af for-
ældre med journalisering, persondataforordning mv. oven i …

De afgørelser, der bliver klaget over, og som havner i Klage-
nævnet for Specialundervisning, blev gennemgået med fokus 
på, hvor kæden kan hoppe af. Det kunne man så blive klogere 
på, men se ellers nærmere på nævnets hjemmeside, hvor der 
gives eksempler på gode/mindre afgørelser. Nævnet har også  
telefontid dagligt, hvor de tilbyder generel rådgivning. 

Dialog er vigtig, og det er altid vigtigt, at skolelederne redegør 
for og begrunder de tilbud skolen har og den praksis, der ligger 
til grund for afgørelsen så overbevisende som muligt. Antallet af 
klager ligger dog kun på ca. 200 årligt, hvor der igen kun gives 
klagerne medhold i ca. 17 %, så det er et meget lille antal, der 
når så langt. Så med en god sagsstyring lykkes det altså også at 
gøre flest mulige tilfredse. 

Men det er et meget grundigt og tidskrævende arbejde, fx  
når nogle forældre fx indhenter en second opinion fra fx en  
privat psykiater. Sager kan gå frem-og-tilbage, og hvis ikke af-
gørelsesgrundlaget er fuldt oplyst – så inddrag psykologer og 
andre sagkyndige, hav styr på dokumentationen. Og i øvrigt 
foretages der på skolerne i dag mange flere afgørelser end for 
7-8 år siden, uden at nogen i øvrigt har de nøjagtige tal …

Skab en (inkluderende) kultur
Mette Molbæk, lektor, phD fra VIA har dykket ned i både forsk-
ning og praksis, om hvad skal der til for at lykkes for skabe en 
pædagogisk platform for at øge inklusionen i folkeskolen. Hen-

des hovedbudskab er at skabe en ’undersøgende skolekultur’ i 
feltet mellem at være definerende og analyserende. Herunder 
afklare de – også organisatoriske – grænser, der kan være for in-
klusion/fællesskab. 

Hun har udviklet en analyseramme, der er en konkretisering 
af viden om inklusion og klasseledelse. Analyserammen funge-
rer som en guide til at analysere og reflektere over egen praksis 
ved at sætte fokus på områder, man kan gå i dybden med. Det 
er en hjælp til – gerne sammen med kolleger - målrettet og på 
baggrund af egne observationer og eksisterende forskning at 
udvikle undervisningen og på den baggrund justere undervis-
ningen og skabe bedre læringsbetingelser for alle.

Budskabet er, at der er meget viden at hente: Men at den 
også peger i mange retninger. Og så er der næsten ikke to kom-
muner og skoler, der gør tingene på samme måde. Hovedbud-
skabet er derfor: Opbyg egen kultur på skolen, der er undersø-
gende, åben, villig til at diskutere sit vidensgrundlag, tilgange 
og metoder ikke mindst egen praksis – så man sammen får 
skovlen under inklusionen og de mange dilemmaer, som ikke 
mindst personale, teamene står i.

Dilemmaerne er fx, at man som professionel ofte har sin egen 
forståelse af, hvad der virker / ikke virker over for de ofte eks-
ternt låste krav til undervisning – det, der SKAL læres. Sikre 
kontinuitet over for fleksibilitet. Fællesskabet over for individet, 
det didaktiske, det relationelle… ledelsens opgave er at opfor-
dre til analyse og diskussion, tage hånd om de kritiske røster og 
skabe tydelighed i skolens praksis.

Mette Molbæk skrev sidste år bogen ”Inkluderende klassele-
delse” med tillige små 4 små film fra hendes arbejde på skole/
klasseniveau, der med fordel kan læses/ses. Hun henviste også 
til ”Inkluderingshåndbogen”, der kan give trædestene for god 
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undervisning for at få flest mulige børn til at deltage. Så skolen i 
alt i får fastere grund under fødderne, når den pædagogiske 
platform skabes.

Organisatorisk overbygning som overlevelse
Inklusionsopgaven er så kompleks og krævende, at skolen ikke 
kan løfte den alene – ellers bliver vi tabere. Det understregede 
udviklingskonsulent Camilla Termansen i Egedal Kommune, 
der har specialområdet som hovedopgave. Den enkelte skole 
skal bygge sin kultur op, men ikke som en overlevelsesstrategi. 
Man kan ikke gøre det alene, man får aldrig det fulde overblik, 
men man kan lære at navigere i kompleksiteten, og her er det 
nødvendigt for skoler og skoleledelser at være del af en større 
organisationsstruktur. 

Hun blev suppleret af Line Arnmark, konsulent, Professions-
højskolen VIA, der pegede på, at der til forvaltning, PPR, visita-
tionsråd, eksperter, i MED/TRIO m.m. derfor skal være gode 
professionelle relationer. Man må fokusere på inddragelse,  
viden og kompetencer i skolens udvikling.

Så når man fokuserer på at få skabt en stærk tillidsbåret,  
samarbejdskultur på skolerne, gælder det ikke mindst mellem 
skole og forvaltningsniveau samt øvrige institutioner: At få lavet 
strukturer, der gør inklusionsindsatsen bæredygtig. Så alt det 
der med fordel burde gælde på skolen gælder bredt i kommu-
nen i et fælles ejerskab, et stærkt værdigrundlag, men også en 
retningssættende og prioriterende ledelse bidrager til, at inklu-
sionsopgaven lykkes.

At lægge en fælles linje, skabe en stærk VI-følelse er det aller-
vigtigste for trivsel, faglighed, hvor individuel autonomi afgives 
til fordel for at få et stærkt beslutningsgrundlag og mere åbent 
kunne  koordinere praksis, metoder etc. og kunne håndtere 

professionel uenighed i team, på skolen og i den større organi-
satoriske sammenhæng er den absolutte kerne i succes … 

Det er en helhedsorienteret indsats, som understøtter den  
pædagogiske platform og succes. En kompleks offentlig opgave-
varetagelse, som peger ind på skoleledelsen som primær omdrej-
ningsfaktor. Og her pegede begge oplægsholdere på, at ansvars-
fuldheden bare ikke må havne her alene. Ikke fordi man kan skille 
sig at med ansvaret, men for at kunne håndtere det, kan man fx 
vælge at se sådan på det: Jeg har ikke præcist svaret på, hvad vi 
skal gøre … men jeg vil gerne stå spidsen for at lede efter det.

Hvad er der så i kikkerten?
Et stærkt stigende antal elever med specialpædagogiske behov 
er en realitet på mange skoler. Samtidig skal skoleledelsen tage 
hensyn til besparelser og effektiviseringer, hvilket betyder, at 
man som skoleledelse bevæger sig i et krydspres og modsatret-
tede interesser. Nu var økonomi som sagt ikke kursets hoved-
tema, men det er et fællestræk, at økonomien halter, og at pen-
gene ofte må tages fra almenundervisningen. 

For 6-7 år siden kom den såkaldte inklusionsreform. Kurven 
skulle knækkes, færre børn skulle henvises til specialskoler, og 
det kunne ikke blive ved, at 40 % af pengene gik til 5-6 % af ele-
verne i folkeskolen. På den baggrund fik vi inklusionsreformen 
af økonomiske men også pædagogiske grunde. Målet med inklu-
sion er de fleste enige om er rigtig, og der er ydet en god, mål-
rettet indsats. Ja i en grad, at man for at fastholde fællesskabet 
næsten holdt op med at tale om inklusionsbørn.

MEN problemerne forsvandt aldrig rigtig. Dels blev der sam-
tidig rørt mange andre ting ned i gryden: Skolereformen, en  
arbejdstidsreform og strukturændringer med ned- og sammen-
lægninger af skoler, hvor elever og forældre, personale og le-
delse har oplevet store forandringer. I den anden ende ser vi,  
at der i næsten alle kommuner er knaphed på resurser, så der 
gennemføres gentagende sparerunder på skolerne. Som be-
kendt har der lige været en stor runde med bl.a. lærerfyringer.

Og nu er balancen ved at vende igen … der er blandt unge 
0-17 årige sket en forøgelse af antallet af psykiatriske diagnoser 
på 27 %. Flere børn har ikke kun én men adskillige diagnoser,  
og man kan måske ikke i så høj grad se, hvem der har det dår-
ligt – de kan sagtens komme fra velstillede familier, men allige-
vel have angst og depression. Dysleksi og autisme er i vækst. 
Samlet set betyder det, at økonomien i specialtilbuddene i sti-
gende grad presses på kryds og tværs. 

Resursetildelingsmodellen er forskellig fra kommune til kom-
mune, men det er klart reglen mere end undtagelsen, at økono-
mien er et problem. I pauserne hører Plenums udsendte om 
den ene efter den næste skole/kommune, hvor det fx bekymrer, 
hvis der bare flytter en familie med 2 børn med særlige behov 
til ens distrikt. Overordnet set er økonomien på specialområdet  
et samfundsmæssigt problem, som skolerne ikke kan holde til, 
og som i sidste ende går ud over børnene. 

 Michael Diepeveen  er redaktør
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Mellemledelse 
som skolens ’black box’

Af  Figurer OTW AS

 Mellemledelse er på dagsordenen – i sko-
len såvel som i andre offentlige institutioner. Og godt 
for det. Dels er det en udbredt erfaring, at mellemle-
delse er svært, og at mellemledere ofte har det svært. 
Dels peger meget forskning på det samme (Moos, Ko-
fod og Brinkkjær, 2011; Hansen og Bøje, 2016; Klaudi, 
Michelsen og Nielsen, 2011; Kelchtermans, Piot & Bal-
let, 2011; Courtney and Gunter, 2015). 

En ’lus mellem to negle’, ’servicestation’ og ’nik-
kedukke’ er blot nogle af udtrykkene, der bruges til 
at beskrive vanskelighederne med at udøve mellem-
ledelse og at være mellemleder. Udfordringen opstår 
grundlæggende, fordi mellemledelse sker fra en 
fluktuerende position mellem topledelsen på den 
ene side og medarbejderne på den anden.

Det betyder, at mellemledere ofte selv må finde ud 
af at udfylde deres rolle, baseret på tidligere erfarin-
ger og identitet samt ønsker og forventninger til frem-
tiden. Det betyder også, at mellemledelse er lidt af en 
’black box’ i skolen; en del af maskinrummet, som 
kan have stor betydning for, hvordan skolen klarer sig 
og fortolker reformer, men som også er noget usikker 
og tilfældig. 

I denne artikel vil jeg forsøge at komme denne 
’black box’ lidt nærmere. På den måde skal artiklen 
ses som et bidrag til at forstå og samtidig understøtte 
mellemledernes arbejde. Baggrunden for artiklen  
er et større projekt om kvalificering af lederskabet i 
Odense Kommunes folkeskoler (Hjort, 2018). I dette 
projekt har vi indsamlet kvantitative og kvalitative 
data om de pågældende skolers – særligt ledernes – 
måde at indgå i en kvalificeringsbestræbelse iværksat 
af Odense Skolelederforening og den kommunale for-

valtning1). Herunder har vi beskæftiget os med mel-
lemledelse i form af bl.a. pædagogisk ledelse. 

Mellemledernes krydspres
Til at starte med vil jeg præcisere, hvad det er for 
krav og forventninger, mellemledere skal navigere 
imellem og forsøge at få til at mødes.  

På et overordnet plan kan man tale om, at mellem-
ledere er underlagt et krydspres mellem forskellige 
typer af fornuft: Forvaltningsfornuft, forretningsfor-
nuft og faglig fornuft ( jf. figur 1). Dette gælder også for 
skoleledere og medarbejdere, men i særdeleshed for 
mellemledere. Mellemlederes arbejde handler i høj 
grad om at forstå, oversætte, forhandle og prioritere 
imellem disse former for fornuft.

Figur 1  Krydspres-modellen  
baseret på Hjort (2012:87)
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Forvaltningsfornuften hænger sammen med de 
krav og forventninger, som Folketinget og den kom-
munale forvaltning stiller til skolerne. Som udtryk 
herfor kan mellemledere blive bedt om at realisere 
bestemte mål om inklusion, løfte trivslen i særligt 
problematiske klasser eller få udskolingen til at fun-
gere bedre, målt på andelen af elever der kommer 
videre i uddannelsessystemet. 

Forretningsfornuften har for længst gjort sit ind-
tog i skolen og i andre offentlige institutioner. Mel-
lemledere kan bl.a. møde denne fornuft, når/hvis 
forældre begynder at opføre sig som ’kunder’. I  
vores projekt så vi et eksempel på dette omhand-
lende en såkaldt shitstorm, hvor en gruppe forældre 
brugte Facebook til at ’brokke sig’ over den service, 
deres børn ikke fik. Her hjalp mellemlederne til med 
at oversætte, mildne og forhandle krav og forvent-
ninger fra henholdsvis skolen og forældrene – og 
dermed lægge shitstormen ned.  

Den faglige fornuft stammer fra de fagprofessio-
nelles uddannelse og praksis. Den handler om at få 
uddannelse og læring til at lykkes – ikke om at nå 
eksternt definerede standarder eller forbedre sko-
lens økonomi. Mellemledere er ofte tæt knyttet til 
denne fornuft, idet de selv er lærere eller pædago-
ger – på halv tid, kvart tid eller i krop og sjæl. I vores 
projekt så vi bl.a. dette komme til udtryk omkring 
en skoles koordinatorer, som beskrev, hvordan de 
udførte ledelse ’opad’ qua den faglige fornuft. I et  
interview udtalte de: ”Vi er dem, der kan få tingene 
til at ske”, hvilket kan oversættes til: Topledelsen  
beslutter, men uden os sker der intet. 

Ud over dette krydspres relateret til henholdsvis 
forvaltningsfornuften, forretningsfornuften og den 
faglige fornuft stødte vi også på et andet og mere 
konkret krydspres i vores projekt. Det drejede sig 
om relationen til skolelederen og hans eller hendes 
forventninger og krav til mellemlederne.  

Vi så en tendens til, at skolelederne, når de blev di-
rekte adspurgt i interview, udtrykte sig meget positivt 
om deres mellemledere, at de beskrev, hvordan de 
forventede ”med-ledere” forstået som konstruktive 
sparringspartnere og netop ikke ’nikkedukker’. Imid-
lertid udtalte skolelederne sig noget mere direktivt 
om mellemlederne, når de ikke direkte blev adspurgt 
om deres forhold til dem. Så begyndte de f.eks. at 

fremsætte krav om at ”være med på den ledelses-
mæssige linje”, eller at mellemlederne skulle vide, 
hvad skolelederen ville tænke og gøre i enhver situa-
tion – så de kunne gøre det samme. På den måde var 
mellemlederne altså fanget i et krydspres mellem 
bløde forventninger og hårde krav fra skolelederne.

Mellemledernes identitet og rolle  
Som nævnt er mellemlederes position i udgangs-
punktet fluktuerende, dvs. bevægelig mellem rollerne 
’leder’ og ’medarbejder’. Det er det, der gør mellem-
ledere til nogen, som eksisterer mellem andre (Han-
sen og Bøje, 2016). Men hvordan er eller gør man så 
denne rolle? Det kan der være stor forskel på fra per-
son til person og fra skole til skole. Det er nemlig her, 
identiteten kommer på arbejde, som en erfaring der 
hjælper en til at orientere sig i nutiden og mod fremti-
den. Identiteten udfylder så at sige rollen. 

Tidligere forskning har peget på, at mellemledere  
i skolen primært orienterer sig mod deres forhenvæ-
rende kolleger i form af lærerne, og de som sådan 
ikke forlader deres tidligere professionsidentitet 
(Moos et al., 2011). Rollen som mellemleder bliver 
’bare’ en forlængelse af identiteten som lærer. I vores 
projekt ser vi visse tegn på, at dette har forandret sig, 
at mellemlederne i højere grad identificerer sig med 
lederne over dem end med kollegerne under dem. 

I de spørgeskemaundersøgelser, vi udførte i for-
bindelse med projektet, spurgte vi alle ledere og alt 
pædagogisk personale til henholdsvis deres forvent-
ninger og erfaringer med projektet. I disse undersø-
gelser udtrykte mellemlederne mindst lige så store 
forventninger til projektet som skolelederne, og  
deres erfaringer var også lige så positive som skole-
ledernes (se tabel 1). Til gengæld skilte lærerne sig 
ud som de mest kritiske. Dette kunne tyde på, at 
mellemlederne i højere grad var ’på bølgelængde’ 
med skolelederne end med lærerne. 

Imidlertid kan man diskutere, hvad sådanne svar 
er udtryk for. Følte mellemlederne sig presset til at 
tage ja-hatten på og svare positivt? Var de bange for  
at blive identificeret i den forholdsvis lille population, 
som skolerne i Odense udgør? Eller er disse svar må-
ske udtryk for den selvstændiggørelse og begyndende 
professionalisering af ledelsesarbejdet, som man har 
talt om i en årrække (se f.eks. Moos et al., 2000; Bøje 
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and Frederiksen, 2019). Det ved vi ikke præcist, men 
det kunne være interessant at udforske nærmere.    

Mellemledelse i praksis
Som led i vores projekt gennemførte vi også obser-
vationer af det, man kan kalde mellemledelse i prak-
sis. En sådan praksis vil til en vis grad være i over-
ensstemmelse med, hvad de observerede kan finde 
på at udtale i interview, men den kan også adskille 
sig herfra på en række punkter, fordi handling og 
praksis ofte forekommer på et før-bevidst plan. Det 
gør det ikke mindre væsentligt at observere mellem-
ledelse i praksis. 

I vores projekt har vi observeret en bred vifte af for-
skellige måder at udøve mellemledelse. Disse stræk-
ker sig fra mellemledelse nedad i form af f.eks. imple-
mentering af læringsmålsstyret undervisning henover 
oversættelse og forhandling af samme imperativ til 
mellemledelse opad i form af grundlæggende stillen 
spørgsmålstegn ved læringsmålsstyret undervisning 
eller andre af nutidens koncepter (jf. figur 2). 

Rent hypotetisk kan man også forestille nogle 
mere subtile måder at udøve mellemledelse, f.eks. i 
form af hykleriet, hvor man siger én ting og gør no-
get andet for at tilfredsstille flere parter på samme 

tid. Dette hykleri skal ikke forstås som noget negativt 
eller moralsk forkasteligt, men som en nødvendig 
handlemåde, der karakteriserer de fleste aktører i 
moderne organisationer (Brunsson, 2003).

Hvad ved vi ikke om mellemledelse 
Som sagt er mellemledelse i skolen lidt af en ’black 
box’. I modsætning til den øverste skoleledelse er mel-
lemledelse gået et stykke under radaren, hvad gælder 
både den politiske og forskningsmæssige opmærk-
somhed. Det kan undre, eftersom mellemlederne i høj 
grad er dem, der skal forsøge at realisere reformer og 
forbinde nye mål med eksisterende rutiner. 

Skolelederforeningen og KL har dog selv forsøgt at 
skabe opmærksomhed omkring mellemledernes vil-
kår, rammer og muligheder for at lykkes med deres 
ledelse. Ved henholdsvis OK15 og OK18 afsatte de to 
parter midler til projekter, som skulle/skal afdække 
og understøtte mellemledernes arbejde. Det første 
projekt resulterede i nogle overordnede konklusioner 
og forslag om bl.a. at afklare og tydeliggøre roller og 
arbejdsfordelinger mellem skoleledere, mellemledere 
og personale (Skolelederforeningen og KL, 2017). Det 
kommende projekt vil forsøge at afdække mere kon-
kret, hvad der er udfordringerne med hensyn til at 
lykkes med den faglige ledelse og at understøtte kapa-
citetsopbygning i kommuner og skoler. 

I denne artikel har jeg forsøgt, fra en forsknings-
mæssig vinkel, at kaste mere lys over mellemledelse i 
skolen. Jeg har bl.a. diskuteret mellemlederes kryds-
pres, forholdet mellem identitet og rolle og konkrete 
måder at udøve mellemledelse. Fremadrettet kan det 
være relevant at skabe yderligere viden om: 

Hvem mellemlederne i skolen er – ud over de for-
melle mellemledere i form af afdelingsledere og 
souschefer. Hvem udøver en mere uformel form 
for mellemledelse – og med hvilke konsekvenser? 
Hvordan mellemlederne egentlig har det. Dette 
kan det være svært at få et præcist billede af, ef-
tersom mellemledere kan føle sig tvunget til at 
svare på bestemte måder – enten som deres øver-
ste ledere eller som deres lærer- og pædagogkolle-
ger ønsker det. 
Hvordan mellemlederne konkret udøver mellem-
ledelse. Hvordan udfylder de rollen, på baggrund 
af hvilke (lærer/pædagog)identiteter og i retning 
mod hvilke mål?
Hvordan man politisk, uddannelsesmæssigt og  
lokalt kan støtte op om mellemlederne. 

Jakob Ditlev Bøje er lektor på Institut for  

Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Noter

1) Kvalificeringsbestræbel-
sen rummede bl.a. coaching 
af ledere, netværksdannelse 
og arbejde med indsatsteo-
rier. Projektet var støttet af 
A.P. Møller-fonden. 
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Figur 2  Måder at udøve mellemledelse

Implementere
Med-ledelse
Oversætte og forhandle
Hykle
Overhøre/undlade at handle
Stille spørgsmålstegn ved
Afvise/blokere

Tabel 1  Forventninger til projekt ”Kvalificering af skolernes 
lederskab”. Gennemsnit er udregnet på en 6-punkts Likert-
skala strækkende fra ”helt uenig” til ”helt enig”, hvor 
førstnævnte kodes til 1 og sidstnævnte kodes til 6.

Jeg forventer, at projektet vil bidrage til  
at kvalificere vores skoles lederskab

N Mean

Skoleleder 24 5,08

Afdelingsleder 32 5,09

Souschef 26 4,58

Lærer 981 4,16

Pædagog 255 4,66

Pædagogisk assistent 12 4,83

Pædagogmedhjælper 31 4,23

Andet 24 4,54

Total 1385 4,31
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Forfatteren har fået mulighed for skrive under pseudonym for at kunne udtrykke sig friere.

Ledelse fra hævesænkebordet
Man kunne tydeligt mærke frustrationen hos Peter, der er ny leder på na-
boskolen:

”Er jeg den eneste med lærere, der er helt umulige at lede?”
Vi var samlet til lokalt skoleledernetværk, hvor vi er tre skoleledere, der mødes og 

sparrer med hinanden i fortrolighed.
”Jeg får stort set ingen respons, når jeg beder lærerne om at melde ind. Sidste gang 

bad jeg om, at tre ville melde sig til at være med at vores nye pædagogiske udvalg. Jeg 
har hørt fra én.”

Hvordan beder du dem om at melde ind?” spurgte jeg.
”Jeg skriver ud over intra. Jeg plejer ovenikøbet at markere beskeden som vigtig.”  

Peter så opgivende ud. 
”Hvorfor går du ikke bare ned på lærerværelset og spørger?” ville Hanne, der er den 

sidste i vores netværk, vide.
”Alle skal have buddet. Alle skal med!”
”Det er en god tanke,” sagde jeg og nikkede for mig selv. 
”Jeg vil have en skole, hvor jeg inviterer lærerne til samskabelse, og hvor vi sammen 

finder innovative løsninger, som konsoliderer en god udvikling,” sagde Peter med stor 
overbevisning i stemmen. 

”Hvor tit kommer du på lærerværelset?” spurgte Hanne undrende. 
 ”2-3 gange,” svarede Peter.
 ”Om dagen?”
 ”Om ugen.” Peter blev lidt rød på halsen. ”Der er så mange opgaver, jeg skal tage 

mig af. Mails der skal besvares, ting der skal registreres. Det strategiske overblik skal 
holdes. Jeg har ikke tid til at gå på lærerværelset”. 

”Man kan altså ikke lede en skole fra et hævesænkebord,” sagde jeg strengere, end 
jeg egentlig selv ville. ”Gå ned på det lærerværelse og få den dialog, du efterspørger.” 

”Jamen tiden …,” forsøgte Peter.
”Du sparer meget tid ved at tale med lærerne direkte.” Hanne så insisterende på Pe-

ter. ”Prøv at tælle sammen, hvor mange mails du sendte i sidste uge. Gå så på lærervæ-
relset i alle pauser og tæl sammen, hvor mange mails du derefter sender. Jeg vil gætte 
på, at du sparer halvdelen, og du finder medlemmer til dit nye pædagogiske udvalg.” 

En uge fik jeg mail fra Peter:
”Kære Hanne og Jens. 
 Tak for jeres råd om at gå på lærerværelset. Det virker. 
 Vi ses! – Peter”

 
Jens Blom 
Skoleleder på Strandskolen

HVERDAGSLEDELSE En skoleleder skriver om sine tanker, tro og tvivl om stort og småt, når man udøver ledelse i folkeskolen ...
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FÆLLES 
UDVIKLING

Co-teaching
Samarbejde om  

undervisning

Andy Højholdt
Hans Reitzels Forlag

170 sider, 225 kr.

 Er et inkluderende  
læringsmiljø vigtigere end at 
tænde for en 3D-printer?

Inklusion er et område, 
som til stadighed optager de-
batten i og om folkeskolen. 
Co-teaching, som betyder kol-
laboratør-undervisning, er et 
meget omtalt metodisk greb, 
fordi forskningen i denne me-
tode peger på, at det har en 
positiv effekt på børns læring 
og trivsel i det inkluderende 
fællesskab.

Andy Højholdt er en af de 
forskere i Danmark, som har 
fulgt denne evidensformel og 
ligeledes - med bogen ”Co-tea-
ching – samarbejde om under-
visning” - bidraget til, hvor-
ledes skolerne i praksis kan 
udvikle metoden.

Bogen er inddelt i seks me-
get velskrevne, informative  
og praksisorienterede kapit-
ler, som alle har en refleksiv 
dimension til sidst. Denne af-
sluttende refleksion bidrager 
til, at læseren kan gøre sig 
overvejelser om, hvorledes 
denne skal gribe det hele an i 
praksis. Man fristes til at sige, 

at denne refleksion bør gøres 
i forskellige fagprofessionelle 
teams, fordi det i sidste ende 
er nøglen til co-teaching: At 
der udvikles, aftales, afvikles 
og evalueres i teams omkring 
den konkrete undervisning og 
læring i klasserne.

Andy Højholdt starter med 
at fortælle lidt overordnet om 
co-teaching, hvorefter han ta-
ger hul på, hvorfor co-tea-
ching og inklusion er bragt 
sammen. Det er kort fortalt 
sådan, at co-teaching, når det 
praktiseres i læringssituatio-
ner, har den effekt, at flere 
børn bliver i stand til at forstå 
og udfolde deres læringspo-
tentiale i klasserummet. 

Co-teaching har det af og til 
med at fare vild i snakken om 
inklusion, og det er også lige 
før, at det sker i dette kapitel. 
Der følges op af et kapitel om 
co-teaching i Danmark, hvilket 
er et forsøg på at simplificere 
co-teachingens snak om spe-
cial og almen fra det ameri-
kanske skolesystem og sætte 
det ind i en folkeskolekontekst.

Det kan virke forvirrende, 
men heldigvis kan man som 
leder sætte sig ud over denne 
opdeling, og i stedet tænke 
over mulighederne for at bru-
 ge co-teaching i den kommen-
de reducerede skoledag. Det er 
også her, vi kan finde arbejds-
metoderne til at komme i gang 
med co-teaching i klasserum-
met, så der kan tages fat på de 
forskellige former for co-tea-
ching, som præsenteres i det 
efterfølgende kapitel. 

De seks forskellige former 
for co-teaching bliver præsen-
teret i små, overskuelige og 
visuelt meget brugbare afsnit. 
Det er oplagt, at man som 
skole tager udgangspunkt i 

disse afsnit og afprøver de 
forskellige former i teams og 
klasserum én efter én. Nogle 
af formerne vil man måske 
kunne genkende fra skolens 
egen praksis, men der er en 
afgørende forskel, som vi ofte 
glemmer, når vi anvender 
disse metoder i dagligdagen: 
Planlægning og evaluering. 

Netop disse to ting er af-
gørende for alle former for 
co-teaching. At der er tid til 
planlægning, udførelse og 
evaluering er – ikke så over-
raskende – et anliggende for 
skolens ledelse. Denne orga-
nisatoriske del gør det natur-
ligvis ikke alene, for det at  
co-teache kræver samarbejds-
kompetencer hos de fagpro-
fessionelle. 

Andy Højholdt skriver: 
”Selve samarbejdet og kvalite-
ten af samarbejdet er afgø-
rende for, om det får betyd-
ning for udviklingen af skolen 
til gavn for eleverne.” 

Der ligger således også en 
opgave for ledelsen i at sikre 
kvaliteten af samarbejdet i de 
respektive teams. Det er ikke 
altid en let opgave, det med-
giver jeg gerne, men det er en 
afgørende faktor for, at alle 
teams kan lykkes i dagligda-
gen.

Her skal man samtidig holde 
sig for øje, om der er en kultur 
på skolen, hvor man gennem 
dialog også er i stand til at ud-
vikle sig ved at være kritisk 
konstruktive, samtidig med  
at man har gode relationer i 
teamet. Og her peger Andy 
Højholdt på forskellige ni-
veauer for samarbejde, hvor 
der ikke gives deciderede 
værktøjer, men nærmere te-
matikker, man som leder kan 
bruge til at reflektere over de 

forskellige teams’ kommunika-
tions- og samarbejdsevner. 

Bogen afsluttes med et lille 
historisk tilbageblik, som fø-
rer os frem til brugen af co-
teaching i dag, hvilket kan 
være interessant for læsere, 
som ønsker kendskab til me-
todens ophav. 

Der er ingen tvivl om, at 
dette er en af de bedste og 
mest overskuelige bøger at 
bruge til at komme i gang 
med co-teaching. Den giver 
gode bud på co-teachingsfor-
mer, som alle kan gå ud og af-
prøve i praksis. Der fasthol-
des samtidigt et fokus på, at 
det er de fagprofessionelle, 
som ved ændret pædagogik 
og didaktik, gennem planlæg-
ning, prøvehandlinger og eva-
luering, kan udvikle inklude-
rende læringsmiljøer i alle 
klasser i folkeskolen.

Folkeskolerne bliver kon-
stant udsat for pres, iderige 
forslag og aktiviteter, som  
giver børnene 21st Century 
skills, men man kan jo spørge 
sig selv, om ikke det er vigti-
gere, at børnene har et sundt 
praksis fællesskab, hvori de 
kan lære og udvikle sig, end 
at de kan tænde for en 3D-
printer?

Co-teaching er ikke redskab, 
man praktiserer efter et år;  
det skal også gøre sig klart som  
leder. Co-teaching tager sam-
arbejdstid, men her er spørgs-
målet måske, om man egent-
ligt har tid til at lade være?

Michael Heiselberg Flarup
Skoleleder
Brattingsborgskolen SDI
Viborg Kommune

ANMELDELSER
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KARAK-
TERER
I SKOLEN

Om karaktergivning
Hvorfor og hvordan

Signe Holm Larsen og  
Niels Plischewski
300 sider, 335 kr.

Dafolo Forlag

 Debatten for og imod 
karakterer blusser op med 
jævne mellemrum, og aktuelt 
er flere skoler i færd med at 
indføre forsøg med karakterfri 
klasser og årgange. Der er der-
for god grund til at gøre sig 
klart, hvorfor der er karakter-
krav, hvilke karakterkrav der 
er, hvad man skal overveje, 
når man giver karakterer 
o.m.m. Signe Holm Larsen og 
Niels Plischewski, der begge 

har årelang erfaring i arbejdet 
med karaktergivning, har i bo-
gen ”Om karaktergivning” sat 
sig for at give en håndsræk-
ning til alle, der er involveret  
i karaktergivning.

Om karaktergivning er op-
delt i tre dele: Første del dre-
jer sig om karaktergivning ge-
nerelt, anden del omhandler 
karaktergivning i folkeskolen 
og sidste del hedder opslags-
ord. Det er forklaringer og 
præciseringer af ord og begre-
ber, der er væsentlige at 
kende, når man giver og dis-
kuterer karakterer.

Afsnittet om karaktergivning 
tager generelt set fat på karak-
tergivningens grundlæggende 
problemstillinger som elevens 
retsstilling, karaktergivningens 
formål, bedømmelsens validi-
tet og reliabilitet, bedømmer-
nes upartiskhed, tydelig  
sammenhæng mellem under-
visning og eksamen m.m.   
Det er lykkedes forfatterne at 
skrive om disse komplicerede 
spørgsmål på en meget nuan-
ceret vis, så det efter læsnin-
gen står lysende klart, at der 
er mange gode grunde til at 
give karakterer, men at der 

lige så mange grunde til, at  
det kan mislykkes!

Bogens andet afsnit om  
karaktergivning i folkeskolen 
tager udgangspunkt i, at der 
grundlæggende er tre delmål 
for at give karakterer i grund-
skolen, nemlig at motivere ele-
verne, at informere elever og 
forældre samt at dokumentere 
elevens standpunkt ved folke-
skolens prøver. Delmålene kan 
kun nås, hvis der er sammen-
hæng mellem undervisning-
ens indhold, fagenes mål  
og en entydig karakterskala. 

Det er en krævende proces 
at skabe denne sammenhæng, 
og i bogens anden del er der 
nogle skematiske opstillinger 
af, hvordan der kan mangle 
stringens i formuleringen af 
Fælles Mål, prøvevejledning, 
opgaveformulering og karak-
terskala. Det er forfatternes 
opfattelse, at når det alligevel 
lykkes at skabe sammenhæng, 
er det på baggrund af lærer-
nes mangeårige tradition for  
at sikre en helhedsorienteret 
karaktergivning.

Undervejs kommer forfat-
terne omkring de uklarheder 
om karaktergivning, der op-

står, når de politiske ønsker til 
anvendelsen af karaktererne 
kommer i spil. Kan karakterer 
bruges til at skabe sund kon-
kurrence mellem skolerne, vil 
det føre til en stærkere opde-
ling i A- og B-skoler, vil det 
medføre flere demotiverede 
elever, vil det føre til teaching 
to the test, eller …?

Bogen kan varmt anbefales 
til alle, der arbejder med ka-
raktergivning, idet bogen lever 
op til sit ønske om at skabe 
baggrund for refleksion over, 
hvordan man gør sin karakter-
givning bedre funderet med 
respekt for elevens retsstilling.

Dafolo har oprettet en 
hjemmeside, hvor man kan 
hente yderligere oplysninger, 
opdateringer og forslag til 
skabeloner til notater ved ek-
saminationer. Skabelonerne 
er meget anvendelige, mens 
jeg vil anbefale, at man hen-
ter eventuelle opdateringer  
af prøvebestemmelser fra Un-
dervisningsministeriets sider.

Niels Petersen
Skoleinspektør
Sølystskolen og Kaløvigskolen
Aarhus Kommune

Folkeskolen
Det naturlige 

førstevalg Folkeskolen
Den vigtigste

samfundsdannende 
institution

Folkeskolen
Det lokale 

samlingspunkt 

SKOLELEDERFORENINGEN
i samarbejde med skolens øvrige parter
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VI KAN 
GØRE DET 
BEDRE
 

Færre forandringer, 
flere forbedringer

Serien: Ledelse ligetil

Viviane Robinson
162 sider, 225 kr.

Dafolo Forlag 

 Denne lille bog i 
serien ’Ledelse ligetil’, som 
forlaget udgiver i samarbejde 
med Skolelederforeningen, og 
hvor medlemmer af forenin-
gen får 15% rabat, er en meget 
anvendelig og nyttig bog fra 
Viviane Robinsons hånd.

Efter at have læst lidt i bo-
gen, er du på intet tidspunkt  
i tvivl om sigtet: Det handler 
om at gøre det bedre for børn 
og unge i skolen! I forordet af 
Henrik Stockfleth Olsen fra 

Københavns Professionshøj-
skole, trækkes 4 centrale 
pointer fra Viviane Robinsons 
tilgang til skoleudvikling 
frem: 

Balance mellem forsknings-
resultaterne og deres an-
vendelse i konkrete kontek-
ster.
Forbedringstiltag der kon-
strueres som forskningsin-
formerende forandrings-
projekter kan efterfølgende 
vurderes mere præcist.
Vi må ikke undervurdere 
den kompleksitet, der er 
forbundet med at ændre  
en praksis og indføre en ny.
For at kunne lede forbed-
ringstiltag må skolens le-
delse aktivere de profes-
sionelle på skolen med 
udgangspunkt i praksis.

Bogen har i alt 6 kapitler, som 
omkranses af ovenstående 
forord og et eftertænksomt  
efterskrift. Dette efterskrift, 
som er skrevet af prodekan 
Stephen Dinham, kan måske 
med fordel læses først, for at 
få en bedre platform for for-
ståelse af bogens kapitler.

Således skriver Dinham: 
”Robinson advokerer for og 

demonstrerer i særdeleshed, 
hvor vigtigt det er, at uddan-
nelsesledere forholder sig di-
rekte til, monitorerer og eva-
luerer forandringer” – altså 
underforstået, at der skal 
være tale om forbedringer! 
Kapitlerne i bogen har flg. 
indhold: 

For mange forandringer og 
for lidt forbedring.
Forstå den udfordring, der 
er forbundet med forbed-
ring.
To tilgange til ledelse af for-
bedringer: Tilsidesættelse 
og inddragelse.
De fire faser i inddragelse af 
teorier.
At lære, hvordan man leder 
forbedringer: Coaching der 
inddrager skolelederne.
At lære, hvordan man leder 
forbedringer: Professionel 
læring der aktivt inddrager 
deltagerne.

I alle kapitler redegøres for 
hver enkelt undertemas be-
tydning for opnåelsen af for-
bedringer. Hvert kapitel af-
sluttes med et refleksions- og 
handlingsafsnit, hvor læseren 
tilskyndes til forbedring i 
egen ledelse. Bogen er let-

læselig og meget anvendelig. 
Fx  skildres let og elegant  
4 faser i teorianvendelsen: 

Fase 1: Nå til enighed om 
det problem, der skal løses.
Fase 2: Afdæk den rele-
vante handlingsteori eller 
de relevante handlingsteo-
rier.
Fase 3: Evaluer den relative 
fordel ved de nuværende 
og alternative handlings-
teorier.
Fase 4: Implementer og 
monitorer en ny tilstræk-
kelig delt handlingsteori.

Bogens indhold er alt i alt vel-
underbygget bl.a. af velvalgte 
illustrationer og uddrag af vir-
kelige case-historier om for-
andringsaspekterne. I denne 
danske udgave bruges begre-
bet inddragelse af medarbej-
dere. Mon ikke involvering 
ville være mere dækkende? 

Bogen anbefales varmt til 
læsning og anvendelse i ledel-
sesarbejdet med forbedringer 
for vores børn og unge i skolen!

 
Knud Nordentoft
Senior Advisor
Cphfacilitation
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Didaktiske ambitioner 
Alle elever med
Per Fibæk Laursen
Hans Reitzels Forlag

Spørgsmål og interaktion  
i klasserummet
Emilia Andersson-Bakken
Dafolo 

Hvordan man effektivt  
når ud til eleverne
David Mitchell
Dafolo

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

Styrken ved professionel  
læring
Helen S. Timperley
Dafolo 

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

Ulighed, fattigdom, og  
sociale problemer
Morten Ejrnæs
Dafolo

Den modige leder
Ledelse for læring
Karsten, Mellon (red.) m.fl.
Dafolo

66 plenum – jun 2019



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

Elevens læring og dannelse
Fem læringspsykologiske  
forståelser af motivation,  
identitet, læring og dannelse
Søren Pjengaard
Dafolo

Pædagogisk engagement  
og relationel musikalitet
Kunsten at skabe trivsel og  

vitale læringsfællesskaber

Anne Linder, Jørgen Lyhne
Dafolo

Grib fremtiden
Teknologi, kommuner  
og bedre velfærd
Rasmus Bie-Olsen og  
Anders Hvid
People’s Press

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

Og hvad så med  
forvaltningen?
Hvordan forvaltningen  
kan understøtte skolens 
grundlæggende opgave
Mikael Axelsen
Dafolo

Bæredygtig undervisning
Suna Christensen
Aarhus Universitetsforlag

Anvendelse af forsknings-
baseret viden i skolen
Terje Ogden
Dafolo

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

Metakognition, selvregulering  
og konsolidering
Fra teori til praksis
Dorthe Geisnæs & Preben  
Olund Kirkegaard
Dafolo

Kodeknækkeren
Din vej ind i gymnasiet
Mette Louise Graah Rasmussen, 
Ronja Billum Skovsbøl
Turbine

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

Læringsrejsen
Målorienteret undervisning  
i indskolingen
Alice Olsen
Dafolo

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

Ledelse i politisk styrede  
organisationer
Peter Aagaard,  
Annika Agger (red.)
Hans Reitzels Forlag

Intensiv læring
Relationer, Mestringsople-
velser og transfer i det nye 
pædagogiske landskab
Frans Ørsted Andersen, Lise  
Mølgaard, Tine Wåst, Lisbet  
Nørgaard
Dafolo

Slå til!
Den effektive rådgivers DNA
Anne Katrine Lund,  
Helle Petersen
Gyldendal

Mål med mening
Mellem dannelse og målsty-
ring
Rasmus Godsk, Morten Stock-
holm Hansen, Thomas Iskov m.fl.
Hans Reitzels Forlag

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

En god (nok) leder
Professionalisering  
af skoleledelse
Katrin Hjort (red.), Jakob Ditlev 
Bøje, Peter Henrik Raae m.fl.

Werkstatt
Læringsglemsel
Lene Tanggaard
Klim

Relationskompetence
Louise Klinge
Aarhus Universitetsforlag

Nye veje mod professionelle 
læringsfællesskaber
PLF i en dansk skolepraksis
Mads Brandsen (red.)
Dafolo

Formålsdrevet uddannelse  
og undervisning
Thomas R. S. Albrechtsen,  
Søren S. E. Bengtsen m.fl.
Dafolo

Pædagogiske tænkere
Bidrag til empirisk  
dannelsesforskning
Thomas R. S. Albrechtsen,  
Nicole Balzer m.fl.
Hans Reitzels Forlag

Mål & formål
Didaktiske pejlemærker  
i dagtilbud og skole
Stig Broström
Samfundslitteratur

Livsduelighed
Fra Grundtvig til  
konkurrencestat
Pia Rose Böwadt
Hans Reitzels Forlag

Effektive sammen
Om at skabe tid,  
motivation og 
arbejdsglæde
Trine Kolding
Gyldendal

En designtilgang til  
teknologiforståelse
Ole Sejer Iversen, Christian  
Dindler, Rachel Charlotte Smith
Dafolo

Læring mellem udvikling  
og tilpasning
Kritiske og afklarede  
bidrag 2007-2018
Knud Illeris
Samfundslitteratur

På kanten af ledelse
Analyser af aktuelle kon-
struktive og destruktive  
ledelsesformer
Finn Wiedemann
Syddansk Universitetsforlag

15 aktuelle  
læringsteorier
Knud Illeris
Samfundslitteratur

Tegn mere sammen
Hvordan visualisering  
kan styrke måden, du 
tænker, kommunikere  
og samarbejder på
Ole Qvist-Sørensen,  
Loa Baastrup
Samfundslitteratur



ANMELDELSER

TRYGHED
FOR ALLE

Hvilket velfærdssamfund?
Pernille Rosenkrantz-Theil

Forlaget AXL

215 sider, 250 kr.

 Hvilket velfærdssam-
fund? Velfærdssamfund for 
hvem kunne man fristes til at 
spørge? For Pernille Rosen-
krantz-Theil er velfærdssam-
fundet ikke umiddelbart no-
get alle i det danske samfund 
har lige adgang til og oplever. 
Det er åbenlyst, at en stor an-
del af både børn og voksne le-
ver i omgivelser, hvor velfærd 

er et fremmedord og er di-
rekte fraværende for en del 
borgere.

Hendes hjerte banker for at 
alle børn skal have lige mulig-
heder i livet. Hun er især op-
taget af at gøre noget for de 
mange udsatte børn, der hver 
dag oplever at vokse op i fa-
milier hvor alkohol, vold, psy-
kiske sygdomme, hårde skils-
misser, fattigdom og seksuelt 
misbrug er dagligdag. Hun 
ønsker, at vi som samfund i 
langt højere grad tager an-
svar, handler og forebygger, 
fremfor at symptombehandle 
og i nogle tilfælde måske helt 
lade stå til.

Bogen er bygget op i 5 dele, 
hvor hver del beskriver områ-
derne: Løn og fattigdom, psy-
kisk mistrivsel, sociale proble-
mer, de store rammer og 
sociale investeringer.

Det er en bog, som er let læ-
selig, og som byder på korte 
og klare beskrivelser af de ud-

fordringer, som vores samfund 
byder på for rigtig mange 
mennesker, og hvilken betyd-
ning udfordringerne har for 
de børn, som vokser op i om-
givelser med disse udfordrin-
ger. Pernille nøjes dog ikke 
med blot at beskrive udfor-
dringerne, men kommer med 
helt konkrete løsningsforslag 
og handleanvisninger til hvad 
man så kan gøre ved det.

I alle forslagene til løsninger 
peges der på forebyggelse og 
omprioritering, samt en ny 
måde at anvende de midler og 
ressourcer vi allerede i dag 
bruger i systemet. Det er ikke 
alle løsninger, der er lige lette. 
Det vil kræve politisk mod at 
turde investere på en ny måde.

Forfatteren ønsker, at vi løf-
ter folk ud af fattigdommen 
ved helt konkret at sikre tryg-
hed for alle gennem et nyt 
kontanthjælpssystem, ved at 
se på boligpolitikken, åbne 
sundhedshuse med samlet fa-

milieenheder i alle kommu-
ner, arbejde med stresspak-
ker på samme måde som vi 
har kræftpakker, afskaffelse af 
venteliste for børn af alkoholi-
kere m.m. Vi skal turde social 
investering – på sigt vil det 
ifølge hende give langt færre 
sygedage, færre på kontant-
hjælp – flere i uddannelse og 
helt sikkert flere i trivsel.

En interessant bog, der gi-
ver stof til eftertanke og som 
egner sig til debat om den 
førte socialpolitik og om vel-
færdssamfundets udfordringer 
generelt. En bog, der ikke bare 
belyser problemstillinger, men 
også peger på løsninger. Og så 
en forfatter, der brænder for 
at hjælpe de mest svage og ud-
satte mennesker i vores sam-
fund. Det gør ikke bogen rin-
gere. Så god læselyst!

Dorte Andreas
Næstformand
Skolelederforeningen

ROKERING I SEKRETARIATET

STILLINGER

Konsulent Helle Rasmussen, som 

har siddet i Skole leder foreningens 

medlemsrådgivning og forhandling, 

har fået nyt job pr. 1. juni 2019.

 

Skolelederforeningen indrykker 

derfor snarest en jobannonce, til  

en konsulentstilling i Skoleleder-

foreningens enhed for medlems-

rådgivning og forhandling. Vi håber 

at besætte stillingen snarest muligt 

og forventeligt pr. 1. oktober 2019.

Går du med tanker om at arbejde  

i Skoleleder foreningen, så hold  

derfor øje med skolelederjob.dk, 

skole leder for eningen.dk og vores 

nyhedsbrev.

Du er også velkommen til at kon-

takte forhandlingschef Peter Cort 

på 61 60 53 23 for nærmere infor-

mation om Skolelederforeningens 

tanker omkring stil lingen og profil.
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MØD DE 
ANDRE
SKOLE-

LEDERE

OG KOM I ØVRIGT  
IND I KAMPEN …

FØLG MED PÅ  

FACEBOOK > 

SKOLELEDERFORENINGEN  

OG PÅ  

TWITTER >  

#SKOLELEDERORG

KOM MED PÅ DE 

SOCIALE MEDIER!

OM MED PÅ 

CIALE MEDI

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.: 

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

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

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

DAGLIG LEDELSE
Sekretariatschef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org
 

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

POLITIK OG KOMMUNIKATION  
Michael Diepeveen
Kommunikationschef
midi@skolelederne.org
 
Malene Lieberknecht
Kommunikationskonsulent
mali@skolelederne.org

Jannick S. Mortensen
Konsulent
jamo@skolelederne.org

Søren Teglskov
Konsulent
sote@skolelederne.org

MEDLEMSRÅDGIVNING  
OG FORHANDLING
Peter Cort
Forhandlingschef
cort@skolelederne.org
 
Carsten Ancker
Konsulent
cava@skolelederne.org
 
Louise Z. Graugaard
Konsulent
loza@skolelederne.org
 
Henrik Sloth
Konsulent
hs@skolelederne.org

Nils Vilsbøl
Konsulent
nv@skolelederne.org

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

Lene Burchardt Jensen
Peter Nellemann
Torben Møller Nielsen
Lars Aaberg

HURTIG  
KONTAKT
Brug ved alle  

henvendelser venligst:
 

7025 1008 eller
 

skolelederne@ 
skolelederne.org
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Hogrefe Psykologisk Forlag A/S

Kongevejen 155

2830 Virum 

Tlf. +45 35 38 16 55

info@hogrefe.dk

De diagnostiske MAT-prøver og MAT-elevplaner fra Hogrefe giver konkret dokumentation for 

elevernes faglige niveau og progression i matematik.

Nu digitaliseres prøverne til overbygningen. 

Med de digitale prøver slipper man for den tidskrævende opgaverettelse, men man kan stadig 

følge elevernes faglige udvikling. Herudover kan man lade MAT-elevplaner understøtte indsatsen 

ved at generere træningsopgaver, der er skræddersyet til den enkelte elev. Derved styrkes elever-

nes læring, der hvor behovet er.

Måske er der behov for at justere i undervisningen? Måske er der behov for at differentiere under-

visningen til den enkelte elevs individuelle behov?

Uanset om man vælger prøverne som papir- eller digitale prøver, får man med MAT- 

prøverne og MAT-elevplaner, håndgribelig datadokumentation for klassens og den enkelte 

elevs niveau i matematik. 

Det giver dig som skole- eller pædagogisk leder mulighed for at vurdere og reflektere over under-

visningen ud fra et faktabaseret grundlag, og læreren får et stærkt værktøj til at tilrettelægge og 

understøtte elevernes læring.

Kontakt os i dag og hør mere 

om MAT-prøverne og 

MAT-elevplaner.

Sæt strøm til matematikken 
og spar tid!



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.

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

Et forsikringsfællesskab for dig,
der ved, at det ikke handler om det,

du siger, men det du gør.

Vores forsikringer er gang på gang kåret Bedst i test  
af Forbrugerrådets magasin Tænk Penge. 

Senest for vores indboforsikring. 


