
s ko l e l e d e r f o r e n i n g e n s  m ag a s i n  •  n r .  5  •  AU G  2 0 1 9

 Jeg kan ikke huske  
en dag i mit liv, hvor 
jeg ikke har tænkt på 
undervisningspolitik
Pernille Rosenkrantz-Theil har taget turen fra venstrefløjsaktivisme 
og helt ind for bordenden i Børne- og Undervisningsministeriet. 
Med hende på ministerposten og ved roret for skoleområdet vil hun 
sætte fokus på præstationskulturen, trivsel og inklusion. Og så har 
hun annonceret et opgør med unødvendigt bureaukrati. I stedet vil 
hun give mere frihed til skolerne.
s. 10
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Elever i  
vanskeligheder
Hvordan kan man lukke hullet, 
når antallet eksploderer?
S. 22

Skoleudvikling
Processerne i skolenedlæggelser 
og sammenlægninger…
S. 32

Tættere på 
 lokalforeningerne
Sønderjyske skolelederformænd 
taler ud om stort og småt!
S. 42
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S. 06: Folkemødet. Parterne i 
FVHL-samarbejdet satte fokus på 
Danmarks vigtigste fællesskab

S. 08: Tal folkeskolen OP! 
Nyt kursus i hvordan du synligør/
profilerer din skole!

S. 10: Ny minister. Stikordene 
er bl.a. mindre styring, frihed, tillid, 
samarbejde og lydhørhed…

S. 22: Inklusion. Odder kom-
munes skolevæsen har taget et 
 U-turn i inklusionsarbejdet. Hvor-
dan gør man det?

S. 32: Strukturer. Vi dykker ned 
i en skolesammenlægning kombi-
neret med besparelser i Allerød

S. 42: Lokalt. Mojn. Turen rundt 
til lokalforeningerne er denne gang 
nået til Haderslev og Tønder

S. 50: Musikalske venner. 
Flere folkeskoler er med i projekt 
OrkesterMester, hvad skal der til  
for at deltage?

S. 60: AULA. Den nye skole-
platform er på vej, og får du nogle 
gode råd til at kommunikere…

S. 38: Klumme  

S. 48: Har fået nyt job

S. 49: Pensionister – se her!

S. 59: Hverdagsledelse 

S. 64: Anmeldelser

OBS: Skolelederjob.dk

s. 10 s. 60s. 32s. 06

S. 20
YES, vi ses til års-
mødet i København! 
Husk at bestille 
transport, hotel, 
frokost og fest…
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SPAR 25%
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Der tages forbehold for trykfejl i  
såvel tekst som priser, mål, farver mv.                                                                                                                                              
                                                   

TIL SKOLER

Kontorartikler Fødevarer & køkkenMøbler LagerElektronik Rengøring

Tilbuddene gælder til og med den 1. oktober
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Tilbuddene gælder til og med den 1. oktober

 I ønskes alle velkommen tilbage efter en forhåbentlig god som-
mer. Der er helt sikkert masser at tage fat på, og med det sædvanlige fokus 
på folkeskolen, vores nye regering og nye børne- og undervisningsminister, 
vil det også blive et år med spændende nytænkning.

Sammen med næstformand Dorte Andreas havde jeg før ferien et rigtigt 
godt møde med Pernille Rosenkrantz-Theil, præget af lydhørhed og ønske 
om et godt samarbejde. Så udgangspunktet er særdeles lovende. Vi er dog 
ikke glade for den ghettopakke, som S gik i forlig om inden valget, der bl.a. 
indebærer sprogprøver i 0. klasse, fjernelse af børnechecken og statsover-
tagelse af folkeskoler med vedvarende dårlige resultater. Måske vil ministe-
ren kigge på det igen?

Den form for sanktioner, straf og trusler giver ikke bedre børn eller sko-
ler. Så før, under og efter valget peger vi i Skolelederforeningen på mulig-
heden af at gå en anden vej. Vi siger: Lad folkeskolerne og lederne få større 
frihed til at kunne tilrettelægge og løse udfordringerne lokalt. Giv os og de 
ansatte vores professionelle råderum tilbage, og skær ned på de mange 
kontrolforanstaltninger, der kommet til. 

Det kan vi håbe på. Pernille Rosenkrantz-Theil har for nylig i et brev til sko-
lerne peget på, at der skal gøres op med unødigt bureaukrati, og at der er be-
hov for en handlekraftig og kvalificeret ledelse, der har fokus på at lede frem 
for at styre. Foreningen har desuden noteret sig, at det i forståelsespapiret 
for regeringen og dens støttepartier R, SF og Enh fastslås, at regeringen vil 
sikre folkeskolen de nødvendige rammer og resurser. Tak for det.

Nationale test, vikardækning, uddannelsesparathedsvurdering m.m. er 
også til debat, og vi har – ikke mindst i formandskabet – brug for 

input og dialog om skolen til vores interessevaretagelse. Der-
for har vi besøgt en del skoler ved skolestart, men vi vil 
også gerne i bredere dialog med jer, der dagligt arbejder 
som ledere i skolen. Så jeg håber, at I møder op til de regio-

nale dialogmøder for alle medlemmer, som her i august 
og start september holdes rundt i landet! 

PS: Husk også at booke dig på ÅRSMØDE 2019  
i  København, download den nye APP: SKLmøde2019
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Formanden ønsker
den nye minister 
tillykke og har 3 
ønsker til hende…

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen

fÆLLeS OM  
fOLkeSkOLeN
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På Folkemødet talte vi igen i år folkeskolens, skoleledelsens og elevernes sag!  
Claus Hjortdal og Dorte Andreas deltog i en lang række debatter om børn, unge, skole, 

uddannelse og samfund. Og sammen med parterne bag ”Folkeskolen. Vores. Hele livet” 
inviterede vi til debat med fokus på folkeskolen som den altafgørende sammenhængskraft  
i vores samfund. Her blev det understreget, hvorfor vi har brug for en folkeskole til at samle 

os på tværs af sociale skel, holdninger, etnicitet og meget andet. 

Af Malene Lieberknecht  •  Foto:  Henrik Sloth og OTW AS

Danmarks  
vigtigste  

fællesskab

Stolthed, fællesskab  

og ambitioner!

Det skal der til fo
r at tale folke-

skolen op, blev de tre borgmestre, 

Christina K. Hansen, Holbæk, Jens 

Ive, Rudersdal, og Tonni Hansen, 

Langeland, enige om, da vi i Skole-

lederforeningen inviterede til debat 

om folkeskolen som det centrale 

samlingspunkt lokalt. 

”Den danske folkeskole kitter os 

sammen,” sagde Jens Ive. 

”Folkeskolen gør, at vi har 

et fælles udgangspunkt, at vi 

lærer at tage hånd om hin-

anden at vi lærer at forstå 

samfundsstrukturen og 

meget mere.” 

Næstformand Dorte 

Andreas indledte og 

afrundede debatten.

6 plenum – aug 2019
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Tal folkeskolen op …… det fortjener den, opfordrede Claus Hjortdal, formand Skolelederforeningen. "Vi har en rigtig god folkeskole, men folkeskolen er sårbar - blandt andet overfor de negative fortællinger, der er om den.”
I den fælles debat deltog formænd, næstformænd og repræsentanter fra parterne bag ”Folkeskolen. Vores. Hele livet” (BUPL, BUPL's Lederforening, Børne- og Kulturchefforeningen, Danske Skoleelever, Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Skole & Forældre, samt Skolelederforeningen).

Stolthed, fællesskab  

og ambitioner!

Det skal der til fo
r at tale folke-

skolen op, blev de tre borgmestre, 

Christina K. Hansen, Holbæk, Jens 

Ive, Rudersdal, og Tonni Hansen, 

Langeland, enige om, da vi i Skole-

lederforeningen inviterede til debat 

om folkeskolen som det centrale 

samlingspunkt lokalt. 

”Den danske folkeskole kitter os 

sammen,” sagde Jens Ive. 

”Folkeskolen gør, at vi har 

et fælles udgangspunkt, at vi 

lærer at tage hånd om hin-

anden at vi lærer at forstå 

samfundsstrukturen og 

meget mere.” 

Næstformand Dorte 

Andreas indledte og 

afrundede debatten.

Den samlende kraft
Hvad betyder folkeskolen for sam-menhængskraften i vores samfund. Lokalt og centralt? Det kom der mange gode bud på, da vi og de øv-rige parter bag ”Folkeskolen. Vores. Hele livet” inviterede til debat.

I panelet var (fra venstre) Mona Striib, formand FOA, Emil Rigstad, folkeskoleelev på Bornholm, Maria Blankensteiner, formand Brug Fol-keskolen, samt Thomas Adelskov, borgmester Odsherred Kommune. Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken, var moderator.

Tak til alle, 

der deltog i vores debatter 

– tak for lån af teltplads – 

og tak for invitationerne  

til de mange spændende 

og opbyggende debatter, 

vi deltog i.

Flere elever i folkeskolen,  

JA TAK!Foreningen Brug Folkeskolen 

var igen i år med på Folkemødet 

med en opfordring til at benytte 

folkeskolen. De havde medbragt 

bannere.
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TAL FOLKESKOLEN

Nyt kursus om:

OP!

Indhold på kurset
·  Få værktøjer, som kan forenkle,

fremme og forstærke skolens
kommunikation

·  Veje til at fortælle om det gode,
der sker på din folkeskole

·  Indsigt i strategisk kommuni-
kation med udgangspunkt i de
udfordringer, skolen har

·  Gode råd til den personlige
fremtoning som skoleledelse

·  Arbejde med målgrupper, kon-
taktpunkter og kommunikative
prioriteringer

·  Udarbejdelse af en kommunika- 
tionsplan for skolen

·  I sidste ende at påvirke skolens
image, elevernes læringsmiljø og
udbytte positivt

Læs mere om kurset 
OG BLIV SKREVET OP:  
www.skolelederforeningen.org/
kommunikationskursus

Kommunikation, 
relationer og ledelse
Bliv klog på, hvordan folkeskolen synliggøres, 
og hvordan du som ledelse øger din gennemslags-
kraft! Så vi i fællesskab sikrer, at folkeskolen 
fortsat er det naturlige førstevalg.

Deltagerprofil
Er du en del af skoleledelsen og nysgerrig på kommunikation, 
vil kurset være relevant for dig. 

Kurset er både for dig, som er langt med overvejelser om skolens 
kommunikation og for dig, som mere har det i tankerne. 

Og jo flere, desto bedre: Hvis I samlet i skoleledelsen og med andre 
skoleledelser i en kommune deltager i kurset, vil I kunne få en fæl-
les ramme, som er en styrke.  

Kursusforløb
De 3 kursusdage (2+1 dag) afholdes med underviserne Heidi 
Jønch-Clausen og Henrik Dresbøll. Begge er dygtige og erfarne 
kommunikationseksperter som har stor viden om folkeskolen og 
det daglige arbejde med kommunikation og ledelse.

Inden kurset, får du tilsendt forberedende materiale, der vil give 
dig det bedste udgangspunkt for at arbejder med skolens 
kommunikation. Desuden laves en plan fremadrettet.

3 DAGES KURSUS FOR SKOLELEDELSER

“Jeg blev opmærksompå nogle helt centrale problemstillinger i vores organisation, vi skal havestyr på for at kunne kommunikere præcist.”— Deltager fra kursus på Fyn
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Annonce

®

Garderobesystemer 
til indskoling

STINA GARDEROBELØSNINGER SIDEN 1979
MMA har videreudviklet og fornyet det klassiske STINA garderobesystem for 
indskoling og børnehaver. Garderobesortimentet er skalerbart og tilpasses til 
jeres lokaler og behov. Løsninger inkluderer fx særlig safetyboks med og uden 
eludtag til mobiltelefoner samt garderobe til personale.

MMA Møbler A/S er en danskejet producent med 30 års brancheerfaring. Vi er 
specialiseret i inventar og møbler til undervisnings- og børnemiljøer.

Ring på telefon 86 15 11 22, hvis I har behov for et servicetjek af jeres inventar.

*) stina system inventar er et varemærke ejet af mma møbler a/s

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

THE ORIGINAL

SINC E 1979
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  ”Jeg er praktisk talt vokset 
op på et lærerværelse.” 

Sådan har Pernille Rosenkrantz-Theil 
sagt i adskillige interviews. Hendes nye 
fagområde som minister er ikke helt 
fremmed for hende. Hendes far er tidli-
gere fællestillidsmand og skoleleder, og 
hendes mor har været speciallærer. Inte-
ressen for undervisningspolitik har hun 
båret med sig længe. Og det har også 
præget hendes politiske karriere.

Hun har været aktiv i Elevbevægelsen, 
hun har været børne- og socialordfører 
og uddannelsesordfører, hun har været 
formand for Folketingets Børne- og Un-
dervisningsudvalg, og hun var i den for-
rige regeringsperiode bisidder ved en 
lang række forhandlinger i Undervis-
ningsministeriet.

”Jeg kan ikke huske en dag i mit liv, 
hvor jeg ikke har tænkt på undervis-
ningspolitik,” sagde hun til DR1 på dagen 
for ministerudnævnelser.

Her gav hun også udtryk for, hvor stor 
og bærende en samfundsrolle, hun me-
ner børne- og undervisningsområdet har.

”De tidlige barneår og ens skolegang 
lægger fundamentet for det fællesskab, vi 
har som samfund, men også for en som 
menneske. Med en god og mindre 
bumlet start i livet, er rigtig meget 
vundet senere i tilværelsen. Så meget 
bliver grundlagt i Børne- og Under vis-
ningsministeriet,” sagde hun.

Hun fremhævede også, at undervis-
ningsområdet er et område, der har tra-

Skifte 
tid

Som ny børne- og undervisningsminister står  
Pernille Rosenkrantz-Theil nu i spidsen for skoleområdet.  

I en række nedslag zoomer vi ind på hendes karriere  
og vej i livet – som person og politiker. Fra opvæksten  

på et lærerværelse og et Robin Hood-ordførerskab  
i Folketinget til hendes første politiske pejlemærker  

som ny minister.

Tekst Martin Leer Scharnberg

Foto Steen Brogaard,  
Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix 

Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

plenum – aug 2019 11

Plenum_5_19_NY_2.indd   11 16/08/2019   10.32



dition for et bredt samarbejde, og at det er noget, 
hun vil værne om.

“Det ligger mig meget på sinde som minister at 
sørge for, at der vil være et bredt politisk samar-
bejde om området. Noget, der måske har manglet 
de seneste år. Jeg glæder mig til at genoptage det 
brede samarbejde. Danske børn i den danske folke-
skole har forældre med mange holdninger til, hvad 
den gode skole er. Og det skal afspejle sig i de aftaler, 
vi laver på området.”

Fra ble til ph.d.
Det er ikke kun ministeren, der er ny. Ministeriet er 
også fornyet. For hvor Merete Riisager udelukkende 
var undervisningsminister, er Børneministeriet igen 
lagt ind under Undervisningsministeriet, som det 
også var tilfældet, før Riisager tog over for Ellen 
Trane-Nørby. 

Dermed får Pernille Rosenkrantz-Theil et større 
stofområde end sin forgænger. Det betyder, at hun 
skal favne bredere og ikke kan dedikere alt sit mini-
sterarbejde til det undervisningspolitiske. Til gen-
gæld giver det mulighed for større helhedstænkning, 
da hun kan samle, skabe sammenhæng og tænke 
børneområdet sammen fra daginstitution til og med 
skolegang. Hun kan nærmest følge børn på vej »fra 
ble til ph.d.«, som den tidligere socialdemokratiske 
børne- og undervisningsminister Christine Antorini 
udtrykte det. 

De første ministergerninger 
På trods af langstrakte regeringsforhandlinger og 
sommerferietid efter regeringsdannelsen har Pernille 

Rosenkrantz-Theil allerede markeret sig i sin nye mi-
nisterpost i både udskolingen og indskolingen.

I udskolingen foretog hun i august et lynindgreb 
for at hjælpe elever, der er blevet ramt af et omstridt 
optagelseskrav for gymnasier, som den tidligere re-
gering indførte for elever på prøvefri fri- og eftersko-
ler. Det optagelseskrav har Pernille Rosenkrantz-
Theil nu lempet med øjeblikkelig virkning, så man 
kigger på et gennemsnit af elevens prøveresultater 
frem for at se på karaktererne i de enkelte fag. 

”Jeg er ikke sat på jorden for at forhindre unge 
mennesker i at komme i gang med en uddannelse, 
alene fordi de har klaret optagelsesprøven dårligt i 
et fag. Hvis de samlet set er blevet vurderet egnede 
til at komme i gang, og i øvrigt har klaret de andre 
fag fint, kan jeg ikke se, hvorfor de ikke skal have 
chancen,” sagde hun til Politiken.

I juli skrev Pernille Rosenkrantz-Theil som ny mi-
nister under på en aftale, der effektuerer tiltag fra 
den tidligere regerings ghettopakke i indskolingen, 
selvom kommuner, skoleledere, lærere, m.fl. havde 
bedt om at få sløjfet eller som minimum udskudt til-
tagene. Det ene tiltag indebærer, at børn i skoler 
med over 30 procent tosprogede elever skal bestå 
en sprogtest i 0. klasse for at gå videre til 1. klasse.

”Det er afgørende for børn, at de kan begå sig på 
lige fod med deres klassekammerater, når de er i 
skole. Det kræver, at børnene kan klare sig sprogligt, 
når de begynder i 1. klasse. Sprogprøverne skal 
hjælpe til at sikre netop det, og vi risikerer derfor, at 
børn kommer i klemme, hvis vi ikke indfører prø-
verne. Jeg sætter prøverne i gang velvidende, at det 
kan blive en bumlet start, for de er simpelthen for 

bAggrUnden For ministerportræt
 
Plenum har siden valget den 5. juni søgt at få et interview i stand med Pernille Rosenkrantz-Theil, men des-
værre uden held. Og man må selvfølgelig respektere, at den nye minister har travlt, selv om det første gang 
i bladets snart 25-årige historie, at det ikke er lykkedes at lave et tiltrædelsesportræt af ministeren.

Vi har derfor også søgt at fremsende nogle få spørgsmål til børne- og undervisningsministeren til skriftlig 
besvarelse, men det har desværre heller ikke kunnet lade sig gøre – spørgsmålene er:
 
• Hvordan vil du sikre, at folkeskolen fortsat er et attraktivt tilbud for elever og forældre?
• Er det vigtigt, at folkeskolen er det foretrukne skolevalg, uanset børns herkomst og baggrund?
• Vil du sikre, at folkeskolerne får mere selvbestemmelse og skolelederne øget fleksibilitet?
• Skal der sættes ind for at styrke folkeskolen, og hvad skal der i givet fald konkret til?
• Hvad kendetegner en god folkeskole, og hvad håber du især på, eleverne vil tage med sig i livet?

Denne præsentation er derfor baseret på klip fra øvrig medieomtale og de meldinger, der er kommet fra 
ministeriet i løbet af den sidste tid og længere tilbage.
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vigtige til, at jeg vil udskyde dem et helt år,” har Per-
nille Rosenkrantz-Theil udtalt til BT.

Derudover har ministeren ved skolestart udsendt 
breve til skolens ansatte, borgmestre og politikere i 
kommunernes børne- og ungeudvalg. Her giver hun 
udtryk for, at hun som minister vil give folkesko-
lerne mere selvbestemmelse:  

”Folkeskolen sammen med daginstitutionerne, 
sundhedsplejen og den øvrige tidlige og løbende 
børneindsats løser den efter min mening vigtigste 
opgave i vores samfund. Den allervigtigste del af den 
opgave er tiden med børnene, undervisningen, om-
sorgen, fagligheden og pædagogikken. Tiden og pen-
gene må aldrig forsvinde i for meget papirarbejde og 
formålsløs dokumentation. Derfor har vi i den nye 
socialdemokratiske regering sat som ambition, at 
den offentlige sektor skal ledes på en ny måde, hvor 
vi gør op med kortsigtet styring, kontrol og for 
mange krav om dokumentation. Vi skal vi gøre op 
med unødvendigt bureaukrati og i stedet give mere 
frihed til skolerne. Det kræver en handlekraftig og 

kvalificeret ledelse. En ledelse, der rent faktisk har 
fokus på at lede frem for at styre,” skriver hun.

Det er her tydeligt, at skoleledelse også har en vig-
tig plads i den nye ministers bevidsthed, hvis man 
ellers skulle være i tvivl.

Pernille fra Korsør
En helt almindelig kernefamilie i et parcelhuskvarter 
i Korsør. Det er dér, Pernille Rosenkrantz-Theil kom-
mer fra. Det var Pernille, hendes forældre, en søster 
og bror, en gul Opel Rekord og en golden retriever. 
Det var et nybygget parcelhuskvarter, hvor der var 
masser af unger og leg på de stille veje. 

”Det var trygt. Men Korsør er også en by med 
store sociale problemer og børn, der vokser op med 
misbrug og vold. Jeg var ikke bevidst om det, før jeg 
blev 10-11 år, og da jeg blev ældre, prægede det min 
opfattelse af velfærdsstaten. Når du står i et parcel-
hus og kigger lige ind i sociale problemer i kvarte-
rerne lige overfor, virker kontrasten meget stor,” har 
hun sagt i et interview med Alt for Damerne.

Efter regeringsdannelsen overdrages ministerierne fra VLAK-regeringen til den nye S-regering, og her  overtager Pernille Rosenkrantz-Theil 
Undervisningsministeriet i København, torsdag den 27. juni 2019. 
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Børnene er 
 samfundets spejl. 

Det er på børnene, vi kan 
se, om vi gør det godt nok, 
og om vi gør det på den 
rigtige måde.
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Hvor barndommens rammer var kernefamilien, 
har Pernille Rosenkrantz-Theils voksenliv formet sig 
anderledes. Hun har sine to børn Vito og Vigga med 
sin eksmand, som hun blev skilt fra i 2014. Og så har 
hun sin plejesøn Haben, som flygtede som 15-årig fra 
militærtjeneste i Eritrea.

”Det har overrasket mig, hvilket specielt forhold 
man kan få til et barn, man ikke selv har født. Hvor 
hjemmegroede teenagebørn løsriver sig, har jeg 
med ham oplevet det modsatte. Han havde behov 
for at knytte sig til mig. Så kommer man tæt på hin-
anden. Jeg er overrasket over den følelse. Det er ikke 
de samme følelser, som du har for dine egne børn, 
men det er tæt på. Du får en helt speciel slags kær-
lighed til et menneske, du har ansvaret for,” har hun 
sagt til BT.

I dag er hendes plejesøn flyttet hjemmefra, men 
hendes familieliv er stadig indrettet anderledes end 
de flestes. Tidligere i år flyttede Pernille Rosen-
krantz-Theil nemlig ind i et hus i Brønshøj sammen 
med sine to børn – og hendes forældre.

blÅ bog

•  Pernille Rosenkrantz-Theil
•  Født 17. januar 1977 i Skælskør.  

Opvokset i Korsør
•  Er fraskilt og har to børn  

og et plejebarn
•  Bachelor i statskundskab  

fra Københavns Universitet
•  Konsulent og rådgiver i FOA i 2008 

og ledelseskonsulent i 3F’s for-
mandssekretariat fra 2009-2011

•  Har været medlem af Folketinget 
siden 2011 for Socialdemokratiet 
og fra 2001-2007 for Enhedslisten

•  Valgt i Københavns Storkreds og 
fik 12.998 personlige stemmer ved 
valget i 2019

•  Forfatter til bøgerne ’Det betaler 
sig at investere i mennesker’ og 
’Hvilket velfærdssamfund?’, der er 
udgivet i hhv. 2018 og 2019

•  Har i mange år været paneldelta-
ger i det populære radioprogram 
Mads & Monopolet

•  Er brugt som forlæg for karakteren 
Anne-Sofie Lindencrone, der er i 
spidsen for det fiktive parti Solida-
risk Samling i tv-serien ’Borgen’

Tre generationer under samme tag. Familierne 
har dog separate husholdninger, Pernille og børnene 
i underetagen og forældrene på overetagen. For Per-
nille har et stort behov for at være alene med sine 
børn, når de er hos hende. Familiekollektivet hand-
ler i stedet om fællesspisning, kaffeslabberas og at 
børnene kan løbe op ad trappen, når de savner mor-
mor og morfar. 

”Det handler om, at der altid er nogen at komme 
hjem til,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil, der sand-
synligvis selv får meget lange arbejdsdage i den næ-
ste fremtid.

Regeringens og Rosenkrantz’ 
retningsangivelser
Det bliver Pernille Rosenkrantz-Theil, der skal for-
søge at løfte en af statsminister Mette Frederiksens 
store mærkesager, nemlig børnene. Men hvilken po-
litisk kurs har den nye regering varslet på skoleom-
rådet?

I forståelsespapiret ’Retfærdig retning for Dan-
mark’, som den nye socialdemokratiske mindretals-
regering har udarbejdet sammen med Radikale Ven-
stre, SF og Enhedslisten, står der, at de senere års 
årlige besparelse har forringet kvaliteten af uddan-
nelserne. I stedet skal der nu satses på uddannelse, 
og regeringen vil ved den førstkommende finanslov 
foreslå at afskaffe omprioriteringsbidraget og der-
med stoppe de årlige nedskæringer på uddannelses-
området.

”Et af de enkeltstående mest betydningsfulde for-
hold for vores børns muligheder her i livet er, om de 
er omgivet af dygtige og engagerede voksne. Og om 
der er nok voksne, så der er tid og plads til at se det 
enkelte barn. Det vil tage tid at uddanne og derpå 
ansætte mere pædagogisk personale og flere under-
visere, men det er af afgørende betydning, at vi går i 
gang. Der er brug for et tæt samarbejde om at sikre 
folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer, så 
lærerne kan give alle elever en undervisning af høj 
kvalitet,” står der i forståelsespapiret. 

Derfor bakker regeringen også op om den aftale, 
som Danmarks Lærerforening og Kommunernes 
Landsforening har indgået om en ’Ny Start’, hvilket 
understøttes af det brev, som Pernille Rosenkrantz-
Theil ved skolestart sendte til folkeskolens ansatte.

”Jeg har som socialdemokratisk undervisningsmi-
nister et håb om at kunne genopbygge den tillid, der 
led et knæk, sidst Socialdemokratiet havde rege-
ringsmagten. Forløbet var uskønt, og det kommer 
ikke til at gentage sig. Men her ved jeg, at ord ikke 
rækker. Tillid skal genvindes gennem handling,” 
skriver hun.

Regeringen giver i forståelsespapiret udtryk for, at 
der er brug for et opgør med den kortsigtede styring 
af den offentlige sektor, hvor for meget bureaukrati 
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Det var simpelthen 
mig, der alt for tidligt 

i livet traf en beslutning  
om, hvad for et parti jeg 
skulle være medlem af.

og kontrol og for mange krav om dokumentation 
fjerner tid fra kerneopgaverne og mindsker medar-
bejdernes arbejdsglæde. Det er derfor en ambition 
for regeringen, at den offentlige sektor omfattes af 
færre mål, at gevinster ved effektiviseringer kan 
gavne lokalt, og at det overvejes, hvordan der kan 
indføres flerårige budgetter, der kan skabe større 
stabilitet i planlægningen. 

Derudover sættes der i forståelsespapiret fokus på 
at fremme børn og unges trivsel. Den politiske plan 
på området er, at en national handlingsplan for 
mental sundhed og en gennemgang af særligt ud-
dannelsessystemet skal identificere tiltag, der frem-
mer børn og unges trivsel og mindsker ’præstations-
kulturen’. Det skal blandt andet omfatte en 
vurdering af, om karakterer kan fylde mindre i ud-
dannelsessystemet, om karakterskalaen skal æn-
dres, om der skal indføres andre prøveformer samt 
færdiggøre den igangsatte evaluering af optagelses-
systemet.

Røde Pernille er på 
talerstolen på Enheds-
listens landsmøde 
tilbage i 2001.
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Regeringen ønsker desuden at afskaffe de natio-
nale test i de mindste klasser og generelt nytænke 
anvendelsen af test, give bedre muligheder for se-
nere skolestart, afskaffe uddannelsesparathedsvur-
deringen i 8. klasse samt styrke vejledningsindsat-
sen. Regeringen vil også afsøge muligheden for at 
sætte de nationale test i bero indtil de er blevet mere 
retvisende for elevernes færdigheder. 

Og så er det et mål for den nye regering, at skoler 
og ungdomsuddannelsers elevoptag bedre afspejler 
befolkningssammensætningen. Blandt andet derfor 
vil regeringen undersøge muligheden for, at indføre 
et socialt taxameter på det statslige tilskud til fri- og 
privatskoler, som vil sikre, at flere skoler i Danmark 
påtager sig et større samfundsansvar.

Fra aktivist til minister
Det politiske engagement blev hjulpet på vej af en 
tilfældighed. Hun kom i elevrådet i starten af 1.g, 
fordi hun ikke var i lokalet, da der skulle stemmes 
om det, og ingen andre gad. Hurtigt bed det politi-
ske arbejde dog på hende. Og snart brugte hun de 
fleste af sine vågne timer på at tænke, debattere og 
arbejde politisk.

Første gang, Pernille Rosenkrantz-Theil gjorde sig 
politisk bemærket, var allerede i 1994, da hun fra 
Folketingets tilhørerloge kastede levende høns ned 
på sine senere kolleger. Hun var bestyrelsesmedlem 
i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, og akti-
onen var en protest mod planlagte nedskæringer på 
uddannelsesområdet, der angiveligt medførte bur-
hønslignende tilstande, som de studerende efter 
hendes opfattelse ville blive udsat for. 

I 1998 blev hun 1. suppleant for Enhedslisten og 
var i 1999 midlertidigt folketingsmedlem. Hun blev 
første gang valgt til Folketinget i 2001 og blev udpe-
get som Enhedslistens såkaldte Robin Hood-ordfø-
rer, der skulle tage fra de rige og give til de fattige.

Som folketingsmedlem for Enhedslisten nægtede 
hun at tage afstand fra malingangrebet på Christi-
ansborg i 2003, hvor statsminister Anders Fogh Ras-
mussen og udenrigsminister Per Stig Møller blev 
overfaldet og overhældt med rød maling som pro-

test mod regeringens deltagelse i Irak-krigen. Selvom 
de to malingkastere ellers oprindeligt var to af Per-
nille Rosenkrantz-Theils gæster på Christiansborg, 
beklagede hun ikke. I stedet støttede hun i årevis op 
om aktionen.

”Det kunne ligeså godt have været mig,” sagde 
hun dengang.

Først i 2013 beklagede hun sin støtte til aktivi-
sterne i Jyllands-Posten.

”Jeg er grundlæggende flov over, at jeg støttede 
den aktion. Jeg var en del af et meget råt miljø på 
venstrefløjen, hvor vi var ret ligeglade med vores 
modstandere. Jeg er blevet voksen. Nu kan jeg se, 
hvad det betyder for vores samfund. Det kunne jeg 
ikke dengang.”

Før det havde hun i 2008 meldt sig ud af Enhedsli-
sten og ind i Socialdemokratiet. 

”Det var simpelthen mig, der alt for tidligt i livet 
traf en beslutning om, hvad for et parti jeg skulle 
være medlem af. Som ung blev jeg enormt fanget af 
den der meget direkte tale. Og det kan jeg stadig rig-
tig godt lide. Jeg har det bare fundamentalt set så-
dan, at det skal følges op af nogle politiske aftaler. 
Og der er jeg meget mere kompromissøgende og 
pragmatisk end det, der er linjen i Enhedslisten. Jeg 
var bare det forkerte sted, et fejlcast. Jeg har et tem-
perament til at forhandle og indgå kompromisser. 
Skulle jeg så kunne leve med et parti, som ikke for-
handler? Hele mit DNA ligger ved forhandlingsbor-
det.” har hun sagt til TV2.

Siden 2011 har hun været Folketinget for Socialde-
mokratiet. Hun har taget turen fra venstrefløjs akti-
visme og helt ind for bordenden i Børne- og Under-
visningsministeriet. Og hun har ry for at være et af 
socialdemokratiske folketingsmedlemmer, der er 
tættest på Mette Frederiksen i partiets inderkreds.

Af sine politiske kolleger karakteriseres hun som 
ærlig, hurtig og skarp. Og det får hun brug for, hvis 
Mette Frederiksen skal leve op til den selvvalgte titel 
og ditto succeskriterium: børnenes statsminister. 

 Martin Leer Scharnberg er freelancejournalist
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noter

Opdatér dine kontaktoplysninger!

I Skolelederforeningen har vi meget, 
som vi rigtig gerne vil fortælle dig om.

Derfor er det bl.a. vores ønske, at vi 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 kon-
taktoplysninger, håber vi, at du vil gøre 
det nu. Tjek derfor gerne dine medlems-
oplysninger på MIN SIDE om mail-
adresse, stillingsbetegnelse, fysisk 
adresse, telefonnummer mv. 

Både i foreningens sekretariat og i lokal-
foreningerne har vi stor gavn af korrekte 
medlemsoplysninger. Til gengæld lover 
vi at holde dig opdateret om, hvad der 
rører sig i foreningen – målrettet dig 
som medlem.

du finder min side her: skoleleder-
foreningen.org > for-medlemmer/
min-side

Har du spørgsmål til dit medlemskab og 
opdateringen af medlemsoplysninger, er 
du velkommen til at kontakte Gitte Niel-
sen på gn@skolelederne.org eller tele-
fon 4062 5223.

Tak for hjælpen!

Hjælp os! 

DialOg
 
Så er det tid for de årlige dialogmøder, hvor 
formanden og næstformanden drager landet 
rundet for at mødes med medlemmerne og 
drøfte foreningens indsatser og den aktuelle 
politiske dagsorden. 

Formålet med dialogmøderne er at styrke for-
eningen centralt, regionalt og lokalt ift. ledel-
sesvilkår og indflydelse, at styrke dialogen 
centralt, regionalt og lokalt – og at styrke fæl-
lesskabet i foreningen.

Mød op og se girafferne: Formand Claus 
Hjortdal og næstformand Dorte Andreas 
samt repræsentanter fra HB … og giv din me-
ning til kende. Alle medlemmer velkomne!
Kontakt foreningen for evt. ændringer.

regionale dialogmøder

Tidsrammen for møderne er  
kl. 14.30-16.30, og møderne finder  
sted efter følgende plan:

Mandag d. 26. august
Aalborg, Gl. Lindholm Skole,  
Lindholmsvej 65, 9400 Nørresundby

Tirsdag d. 27. august 
holstebro, Nørre Boulevard Skole,  
Nørre Boulevard 57, 7500 Holstebro

Onsdag d. 28. august 
kolding, Sdr. Bjert Skole,  
Engløkken 5c, 6091 Bjert

Mandag d. 2. september 
københavn, Skolen på Strand-
boulevarden, Strandboulevarden 47,  
2100 København Ø

Tirsdag d. 3. september 
ringsted, Ådalskolen,  
Eriksvej 4, 4100 Ringsted

Mandag d. 9. september
odense, Agedrup Skole,  
Brolandsvej 16, 5320 Agedrup

Tirsdag d. 10. september 
Aarhus, Tovshøjskolen,  
Janesvej 2, 8220 Brabrand

tilmelding sker via skolelederforeningen.
org > regionale-dialogmoeder-2019

Kamp-
valg
På DLF’s kongres 1.-3. oktober i København 
skal der bl.a. være valg til formands- og 
næstformandsposten. Og fakta er, at An-
ders Bondo – der med snart 17 år på posten 
har rekorden som længst siddende formand 
i DLF – stiller op til endnu en periode som 
lærerformand.

Han har dog samtidig ladet vide, at ”han 
kun kan levere det nødvendige engage-
ment, hvis det bliver i team med den nuvæ-
rende næstformand Dorte Lange”, som 
også genopstiller. Begrundelsen er, at netop 
dette makkerpar er den bedste konstella-
tion til at forberede OK’21 og genforhand-
lingerne af lærerarbejdstid.

Men det bliver ikke uden kamp, da Morten 
Refskov, formand for Ballerup Lærerfor-
ening, også stiller op til posten som næst-
formand. Skolelederforeningen har 4 dele-
gerede på kongressen, men deltager kun i 
behandlingen af relevante punkter og blan-
der sig i øvrigt ikke i valghandlingen.

fahrenheit 451
 
Endnu en gang var det den varmeste 
sommer i mands minde. Samtidig er glet-
sjere og indlandsis i Grønland svundet 
voldsomt ind, og et areal på størrelse 
med Mexico er over de sidste år afsmel-
tet fra Antarkis. 

Studier viser, at hele 97 procent af for-
skerne enige om, at sådanne klimaforan-
dringer er menneskeskabte. 

Dlf
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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
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Skolelederforeningens årsmøde
31. oktober til 1. november 2019

Bella Center, København

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 børne- og uv-minister  
Pernille Rosenkrantz-Theil

• 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
• Tidl. minister Søren Pind
• Stjernekok, iværksætter 

m.m. Claus Meyer
• Og flere overraskelser …

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/Fest …

hent nY 

program-App:

sklmøde2019 
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InklusIon
I Bevægelse

En stigning i antallet af visitationer til specialtilbud i Odder Kommune fik 
politikerne til at bevillige 20 mio. ekstra over tre år. Pengene skulle være 

med til at få styr på inklusionsområdet og give luft til nye måder at tænke 
på. Det har blandt andet resulteret i en ny visitationsmodel, en ny struktur 

på specialområdet samt en lang række øvrige inklusionstiltag.

Af Helle Kjærulf  •  Foto Frederik Maj
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 En øget udskillelse af børn  
til specialklasser, endda ret markant, 
gjorde, at politikerne i Odder Kommune 
for tre år siden fokuserede på inklusions-
området.

”Det var byrådets ønske, at vi skulle 
lave en omstilling, så flere børn har mere 
af deres skoletid og børnehavetid så tæt 
på almenområdet som muligt,” fortæller 
direktør for Børn, Unge og Kultur i Od-
der Kommune, Karsten Poulsen.

En hel del år er ca. 4 procent af bør-
nene i Odder kommune kommet i spe-
cialtilbud, men i 2017 var det steget til  
6,5 procent. 

”Målsætningen er, at det skal halveres 
hen over de næste år, og det kan også lade 
sig gøre. Men det kræver, at almenområ-
det styrkes, og at vi har nogle stærkere in-
kluderende fællesskaber,” fortæller Kar-
sten Poulsen, der også er formand for det 
nye visitationsudvalg i kommunen og des-
uden har en fortid som skoleleder.

Skoleleder for Vestskolen, Erik Møn-
ster fortæller, at både han og skoleleder 
Dan Søgaard, der er leder på Parkvejens 
Skole samt Odder Ungdomsskole, har en 
forhistorie i to andre kommuner, hvor 
man måtte klare det inden for ens eget 
budget, hvis sådan noget skete.

”Men her sagde politikerne, at det vil 
gøre det rigtig svært for skolerne. Og de 
bevilgede pengene til at lukke hullet for 
den ekstra udgift og til at betale for ana-
lysen for hele området med det inklude-
rende fællesskab og sårbare børn. Det 
skulle give luft til nye idéer. Vi kunne så 
arbejde med det på en anden måde og 

forhåbentlig bringe tallet ned på det 
gamle niveau. Det har været tilgangen,” 
siger Erik Mønster. 

Man kaldte det en investering i en om-
stilling for at få antallet ned på et tilfreds-
stillende niveau med en mere inklude-
rende tilgang, så man kunne håndtere at 
have flere børn i almenområdet. 

”Der har været en tydelig generel stig-
ning over en periode. Da jeg kom til kom-
munen for fem et halvt år siden, var der 
32 børn i specialtilbuddene på Parkvejens 
Skolen. På nuværende tidspunkt har vi i 
omegnen af 90 børn,” siger Dan Søgaard. 

”Børn med generelle indlæringsvanske-
ligheder er der ikke ret mange tilbage af. 
De bliver i højere grad inkluderet. Det er 
også den gruppe, som er nemmest at give 
et tilbud på almenområdet. Man kan 
rumme dem, men samtidig giver det også 
et endnu større pres på differentierings-
kravet på almenområdet, og det er i for-
vejen der, hvor lærerne bliver pressede,” 
siger han. 

Temaer sat på spil
På baggrund af anbefalingerne fra analy-
sen er der nedsat en række arbejdsgrup-
per i dette skoleår under fem temaer: 
børneperspektivet/forældresamarbejdet/
specialklasser, visitation og økonomimo-
del/sammenhæng og systematik/vejled-
ning og medarbejderkompetencer.

De mange arbejdsgrupper er kommet 
med idéer til tiltag, som de skal bruge 
næste skoleår på at implementere. 

Dan Søgaard påpeger, at analysen har 
haft mest betydning for at få lavet en ny 

AnAlYse AF inklUsion

Analysen blev færdig i 2018. Den ligger til grund 
for både en ny måde at visitere på og de andre 
tiltag med inklusion, som Odder Kommune ar-
bejder med. 

Analysen er lavet af psykolog, ph.d. og ekspert i 
inklusionsforskning Camilla Brørup Dyssegaard 
suppleret af professor Niels Egelund og bygger 
på interview med forældre, elever, medarbej-
dere, ledere og forvaltningen på almen og spe-
cialområdet i dagtilbud og skoler.  

I alt har 144 personer deltaget i 30 fokusgrup-
peinterview.

Rapporten peger på, at der er en række op-
mærksomhedspunkter, det er vigtigt at tage  
op i det kommende arbejde i Odder Kommune. 
Et par eksempler ud af rækken er: 

•  Der er behov for at udarbejde strategier og 
målsætninger for inklusionsindsatser både på 
den enkelte institution og på det overordnede 
kommunale niveau. I 2015 blev der udarbej-
det en handleplan for 0-18-årsområdet for 
udviklingen af inkluderende fællesskaber, 
som ikke er effektueret.

•  Det er nødvendigt at styrke tidlig opsporing 
og indsatser, for at børn og elever hurtigst 
muligt kan få iværksat den støtte, de har brug 
for i almenmiljøet. Det vil være en styrke at 
inddrage sundhedsplejen mere i dette ar-
bejde.

rapporten: Analyse og afdækning af nuvæ-
rende praksis i forhold til rammer, vilkår og  
organisering af indsatser for sårbare børn og 
unge i dagtilbud og skole i odder kommune. 
ren viden/April 2018. 

bAggrUnden om ArbeJdet  
med inklUsion i odder

Byrådet investerede 20 mio. kr. i 2017 over en  
treårig periode for at få færre børn i specialklas-
ser og samtidig styrke almenområdet, så alle 
børn trives og udvikles. 

Det begyndte med, at kommunen fik lavet en 
analyse af, hvorfor de så en stigning med segre-
gering. Ved samme lejlighed fik de lavet en sta-
tus på, hvordan det står til med det inklude-
rende arbejde i daginstitutioner og skoler. 

På baggrund af den analyse, som kommunen 
havde ekstern hjælp til at få lavet, har de arbejdet 
videre i en anbefalingsfase. Over et års tid har 
Odder Kommune i en bred inddragende proces 
med ledere og medarbejdere fundet fem temaer, 
som de vil udvikle på. 

1.   Børneperspektivet
2.   Forældresamarbejdet
3.   Specialklasser, visitation og økonomimodel
4.   Sammenhæng og systematik
5.   Vejledning og medarbejder kompetencer.

Det var byrådets ønske, at  
vi skulle lave en omstilling, 

så flere børn har mere af deres  
skoletid og børnehavetid så tæt  
på almenområdet som muligt.
Karsten Poulsen, direktør for Børn, Unge og Kultur i Odder Kommune

Kilde: Børn, Unge og Kultur i Odder Kommune

plenum – aug 2019 23

Plenum_5_19_NY_2.indd   23 16/08/2019   10.32



struktur på specialområdet og for at få 
kigget på de tværgående samarbejder i 
kommune.

Analysen satte en stor streg under, at 
systematik, sammenhæng og tværgående 
samarbejder ikke har været optimal. At 
der er manglede sammenhæng i de ind-
satser, der er sat i gang. Man kan komme 
ud for, at man i et område ikke ved, at et 
andet område eksempelvis har noget i 
gang med samme børn. Eller ligefrem 
også inden for samme område, forklarer 
han.

”Som de skrev i analysen: I behøver så-
dan set ikke at hente kompetencer andre 
steder, I har nogen, der kan det hele. I 
ved bare ikke, hvem de er, så derfor kom-
mer I ikke til at trække på dem, der fak-
tisk har kompetencerne. Det er meget si-
gende i virkeligheden. Det er også det, vi  
oplever, når vi sætter os sammen. Vi er i 
gang og meget af det, vi sætter ind med 
nu, er beskrivelser af tiltag, som har væ-
ret i gang i forvejen,” siger Dan Søgaard.

Nu bliver det gjort fælles og synligt, at 
det er den måde, man arbejder med fra-
vær eller med systematik i forbindelse 
med børn med særlige vanskeligheder i 
Odder Kommune.

Indsatskatalog
Nye tildelingsmodeller, en ny måde at vi-
sitere på og en helt ny specialklassestruk-
tur var noget af det, de skulle i gang med. 
Ledelsesopgaven for specialområdet bli-
ver lagt under Parkvejens Skole, dvs. 
med Dan Søgaard som leder, og den pæ-
dagogiske leder skal løse opgaven på de 
fire forskellig matrikler.

”Ud af arbejdet med temaerne er der 
kommet et indsatskatalog. Det er en bred 
vifte af indsatser, som vi kommer til at 
lave hen over de næste to-tre år. Det væ-
sentlige er, at implementeringen sker 
gennem dygtig ledelse ud fra en ledelses-
forståelse om, at ledelsen går forrest i at 
sikre implementeringen af disse ting. Det 
er bl.a. også derfor, at alle skoler og dags-
institutioner har lavet lokale inklusions-
handleplaner, fordi det er i den hverdag, 
børnene er i, at forandringerne forank-
res,” siger direktør for Børn, Unge og Kul-
tur i Odder Kommune, Karsten Poulsen.

”Vi skruer lidt ned for unik-knappen og 
op for fælles-knappen, så vi kan gøre ting 
på en mere ens måde, end vi har gjort hid-
til,” siger han.   

I mange år har de haft en decentralise-
ringsmodel i Odder Kommune, bredt ud på 
både skole- og dagtilbud. Det har udviklet 
forskellige systematikker og kulturer for, 
hvordan man bedst muligt understøtter hel-
hed og sammenhæng. 

”Det bliver ofte lidt sårbart, fordi det kan 
blive personafhængigt at få stillet samarbej-
det rigtigt an. Derfor laver vi flere fælles sy-
stematikker, men stadigvæk med stor plads 
til lokale forskelle. Der ligger en større fælles 
systematik ind over, fordi det også er det 
tværgående samarbejde, der skal styrkes. Så 
det ikke er den enkelte skole eller daginsti-
tution, som kan løbe med det hele,” forkla-
rer Karsten Poulsen. 

Danmarks største styregruppe
Sideløbende med inklusionsarbejdet har po-
litikerne i Odder lavet en ny børn- og unge-
politik. 

”Politikken og indsatskataloget til inklu-
sion matcher hinanden godt. Den nye børn 
og unge-politik bliver en rettesnor for det im-
plementeringsarbejde, vi laver. Det er en væ-
sentlig del af arbejdet, at vi har fået byrådet 
til at give det retning og de rammer, som vi 
skal arbejde indenfor,” siger Karsten Poul-
sen.

Han kalder de 26 mennesker, bestående 
af alle de overordnede ledere på børn og 
unge-området samt medarbejderrepræsen-
tanter, for Danmarks største styregruppe

”Det har været et bevidst valg at tage alle 
ledere med ind i hele processen med ar-
bejdsgrupper og holdt fast i det i en styre-
gruppe. Fordi at have lederne med i beslut-
ningsprocessen er den bedste måde at sikre 
god implementering af de forandringer, der 
skal ske,” siger Karsten Poulsen.

I det nye skoleår bliver flere af de plan-
lagte initiativer sat i gang. 

”Vi har taget godt hul på det med omor-
ganisering af vores specialklasser, visitati-
onsudvalg og økonomimodel på specialom-
rådet. Det kræver ikke en masse politiske 
beslutninger for at sætte det i gang, det er i 
meget høj grad ændrede arbejdsmåder og 
øget systematik.” 

Helle Kjærulf er freelancejournalist
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Skolelederne Erik Mønster og Dan Søgaard sidder begge i det nye visitationsudvalg i 
Odder Kommune. De ser gode takter i den nye måde, hvorpå pengene fordeles, men er 
ikke helt enige i, om der skal være en kattelem til visitationer uden for åbningstid.

Af Helle Kjærulf  •  Foto Frederik Maj

Ny MOdeL fOR 
ViSitAtiON tiL 
SPeciALtiLbud

 I april vedtog byrådet i Odder 
en ny måde at fordele penge og inklusi-
onsindsatser på i kommunens skoler. En 
model, der over tid gerne skal give færre 
børn i specialklasser, fordi man bliver 
bedre og hurtigere med forebyggende 
indsatser. 

Den tidligere model, hvor hver enkelt 
skole skulle betale for inklusionsindsat-
ser og sende penge efter et barn, der har 
brug for et specialtilbud, har givet uens 
vilkår for skolerne. Især de små skoler 

har været meget sårbare. Derfor har man 
fremover en central pulje, der skal admi-
nistreres af et visitationsudvalg.

Det nye visitationsudvalg består af di-
rektøren for Børn, Unge og Kultur, tre 
skoleledere samt lederen af Børne-og 
Familiecenteret, der også indeholder 
PPR. De tre skoleledere i visitationsud-
valget dækker alle skolerne i Odder 
Kommune. 

”Vi lægger de penge, der er sat af til in-
klusion, på bordet. Først får skolerne 12 

procent af deres budget, derefter får man 
betalt for alle de børn, der skal placeres i 
forskellige segregerede tilbud, både kom-
munale og uden for kommunen. De re-
sterende penge kan vi så byde ind på 
med de idéer, vi kan afprøve og udvikle,” 
siger Erik Mønster.

”Det har betydet, at ingen skoler får 
overskud eller underskud på de segrege-
rede elever. Fordi vi i udvalget i fælles-
skab er blevet enige om, hvor pengene 
skal flyde hen, hvor der er brug for 

plenum – aug 2019 25

Plenum_5_19_NY_2.indd   25 16/08/2019   10.33



penge, og hvad der er tilbage, som vi kan 
bruge til at arbejde med de gode idéer.”

Erik Mønster mener, at det er en fanta-
stisk måde at gøre det på. Man får, hvad 
man har brug for, pengene følger barnet, 
og ingen skoler kommer i klemme, fordi 
der pludselig flytter en familie med tre 
diagnose-børn til skolen. 

”Jeg tænker, at vi kan gøre det, fordi vi 
er så få involverede. Og vi er forholdsvis 
tæt på hinanden i rigtig mange sammen-
hæng og tager det som et fælles ansvar at 
få penge fordelt. I en stor kommune med 
f.eks. 40-50 skoleledere, ville man nok 
blive nødt til at dele det op i mindre enhe-
der for at gøre noget lignende,” siger han.

Dan Søgaard er enig i, at de er nået 
frem til en model, der vil virke.

”Men der er stadig for få penge i syste-
met. Hvis opgaven skal lykkes, kan det 
ikke nytte noget, at hver gang man laver 
en strukturændring, hiver man f.eks. tre 
mio. kr. ud af budgettet igen, fordi man 
skal spare,” siger han. 

Kattelem
Drøftelserne om en ny model for visitati-
onen var i gang, før analysen om inklu-
sion blev præsenteret i foråret 2018.

”Jeg har i mange år været utilfreds med 
den måde, visitationen er foregået på. Vi-
sitationerne er sket løbende og helt hen 
til august. Den skole, som har haft spe-
cialklasserne, har derfor haft svært ved 
at vide, hvor mange medarbejdere de 
skulle bruge, fordi de ikke vidste, hvor 
mange elever der ville komme. Vi har 
haft brug for en proces, der var mere en-
tydig i forhold til det,” siger Dan Søgaard. 

Han har været med til at lave det nye 

erik mønster
Skoleleder på Vest - 
skolen, der består af  
to geografisk adskilte  

afdelinger, Skovbakken  
og Vestermarken med 

godt 900 elever.  

dan søgaard
Leder af Parkvejens Skole 

og Ungdomsskole med 
ca. 720 elever, og  

Vivian Anditz er leder af 
landsbyordningen, som 

indeholder dagpleje, dag-
tilbud og skole for fire 

skoledistrikter med  
ca. 470 elever.

vi skruer lidt ned for unik-knappen 
og op for fælles-knappen, så vi kan 

gøre ting på en mere ens måde, end vi har 
gjort hidtil.
Karsten Poulsen, direktør for Børn, Unge og Kultur i Odder Kommune

forslag, som bygger på tanker om, at de 
skal i gang med visitationsprocessen så 
tidligt som muligt. Og at den skal være af-
sluttet på et tidspunkt, hvor det er muligt 
at agere. 

”De fleste diskussioner har handlet 
om, hvor mange kattelemme, man må 
lave,” fortæller Dan Søgaard. 

Erik Mønster indskyder, at han har talt 
for en kattelem, som kan komme i brug, 
hvis der opstår et behov for at visitere til 
et specialtilbud i løbet af et skoleår. 

”Man kan have en elev, som er udfor-
dret, og som sætter hele systemet i gang 
med en udredning. Det er ikke sikkert, 
det er på plads, når det passer med visi-
tationen. Det er lang tid at vente et år 
mere, hvis et barn mistrives. Vi vil væk 
fra løbende visitation, men vi er nødt til 
at have en kattelem til de helt specielle si-
tuationer,” siger Erik Mønster.

”Vi var tidligere oppe på 20 ekstra visi-
tationer om året, og jeg gjorde mig til 
talsmand for at sige, at der er jo ingen 
børn, der helt akut er dukket op ud af 
det blå, medmindre de er tilflyttere, som 
aldrig har haft problemer før. Derfor skal 
vi samle alle dem, hvor vi ser, der er en 
problematik, som det kunne være rele-
vant at få drøftet. Det har vi ikke været 
helt gode nok til endnu, men vi er jo også 
i gang med at øve os i processen,” siger 
Dan Søgaard.

Han foreslår, at man allerede i decem-
ber går i gang med at spørge ledere, PPR-
medarbejdere osv., om hvilke elever 
kunne være relevante at drøfte om en el-
ler anden form for støttefunktion eller 
særligt tilbud. 

”Så man ikke sidder i marts og er for 
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sent ude. Så kan man også finde ud af, 
om det er en rapport, man venter på, el-
ler om det er inddragelsen af forældrene, 
der er afgørende. Det kan jo godt være, 
at de professionelle synes, der skal et 
specialtilbud til, men det er ikke sikkert, 
at forældrene synes, det er en god ide,” 
forklarer Dan Søgaard. 

”Når vi i det nye visitationsudvalg har 
fået lidt flere løse midler, i hvert fald i te-
orien, som vi ikke bruger på specialtil-
bud, har vi måske muligheden for, i ste-
det for at sende barnet i specialklasse, at 
iværksætte en understøttende funktion 
på en anden skole. Og man begynder at 
drøfte sagen tidligere, hvilket giver en 
større chance for at få lukket visitations-
processen tidligere,” pointerer Dan Søga-
ard.

”En kattelem kræver, at man er nødt til 
at køre med en kapacitet, der gør, man 
rent faktisk er i stand til at have flere 
børn i specialtilbuddene. Som det er nu, 
reguleres økonomien måned for måned. 
Hvis der rejser to børn i specialtilbud-
dene, skal vi fyre en medarbejder.” 

Dan Søgaard foreslår, at man i stedet 
for at regne takster ud på enkelte børn, 
burde regne taksten ud pr. klasse eller 
gruppe.

”Hvis vi lader være med at fylde klas-
sen helt op, har vi måske en mulighed for 
at placere børn i løbet af året,” siger han.

Fagperson med i processen
Ifølge Erik Mønster er det gode ved den 
nye måde at visitere på, at de, der har 
børn, som evt. skal i et tilbud, sidder 
sammen, ser hinanden i øjnene og tager 
stilling til i fællesskab, hvor det er vigtigst 
at kanalisere pengene hen. 

”På den måde undlader vi at sende 
nogle i specialtilbud af økonomiske 
grunde. Man kan sige, at vi mister vores 
incitament for at holde dem ”hjemme”, 
men vi er stadig medansvarlige for de 
samlede udgifter,” siger Erik Mønster. 

”Vi har jo i fællesskab fået en bunden 
opgave: vi skal ned i antal af segregerede 
elever. Vi skal have 120 ned på 98. Og det 
har vi to-tre år mere til,” indskyder Dan 
Søgaard.

Han fortæller, at de for nyligt fik en for-
varsel om, at der kommer et barn til 

kommunen, som skal i specialtilbud. 
”Alene det, at vi bliver varslet, og at vi 

ved, det ikke kommer til at berøre den 
enkelte skoles økonomi, er et stort skridt. 
Fordi det er en fælles opgave. Det er en 
god løsning, men det vil kræve en stær-
kere facilitering af processen. Det kræver 
en person, der kan være vores papirhol-
der,” siger Dan Søgaard.

”Der følger centimetertykke beskrivel-
ser med mange af de børn, vi har på 
dagsordnen i udvalget. Nogle gange har 
vi skullet læse 150 sider til dagen efter. 
Det er naturligvis krævende, og det skal 
struktureres på en eller anden måde, så 
det bliver mindre tidskrævende for os 
skoleledere,” siger Erik Mønster.

”Der er desuden en kritik fra en faglig 
organisation, som jeg synes, man skal 
tage alvorlig. De er bekymrede for, at det 
alene er skolelederne sammen med PPR, 
der sidder i rådet. Man bør inddrage den 
konkrete psykolog, som har været inde 
over det enkelte barn og kan vurdere 
det. I stedet for at vi sidder med den 
samlede sagsmappe, er det bedre, at vi 
får en vurdering fra den fagperson, som 
kender barnet,” siger Dan Søgaard.

Erik Mønster mener, at de nogle gange 
kunne klare sig med et resume eller en 
opsamling på de enkelte sager. 

”Vi er ikke altid dem, der er tættest på 
problemstillingen, og det er PPR heller 
ikke. En måde at strukturere det på, er 
en psykolog, der er med til at et møde i 
visitationsudvalget med f.eks. fem af sine 
sager, ” siger Erik Mønster.

Ifølge direktøren for Børn, Unge og 
Kultur, Karsten Poulsen er det kommu-
nens plan at kigge på hvilke faglige eks-
pertise, der skal tilknyttes de enkelte be-
slutninger i forhold til de konkrete børn.

”Det er den mulighed, der ligger i visi-
tationsudvalget, at vi kan kalde på faglige 
eksperter, som kan give det besyv med 
ind i beslutningen i visitationsudvalget,” 
siger Karsten Poulsen.

”Ja, vi er kompetente, men kender ikke 
den enkelte sag ud over, hvad vi bliver 
klædt på til,” siger Dan Søgaard.

”Når pengene er brugt om tre år, skulle 
vi gerne være der, hvor det kører. Det har 
været en hård proces at være i. Vi har 
bygget mange ting op fra bunden. Det ta-

ger tid.  Mange møder. Men tænkningen 
er god, og folk føler sig trygge ved det,” 
siger Erik Mønster.

Eksempler på tiltag
Nogle af de midler, som er tilbage i inklu-
sionspuljen, er allerede ude at arbejde. 

I dette skoleår har Vestskolen f.eks. ar-
bejdet med det, de kalder Ressourcen. 
De tager nogle af de børn, som er på vej 
til at blive segregerede til et specialklas-
setilbud, ud fra klassesammenhængen. 
De fokuserer specifikt på børnene i må-
ske nogle timer om dagen i en periode. 

”Mange af dem er faktisk blomstret op 
i kraft af den indsats, så det ikke længere 
er nødvendigt at segregere dem. Flere af 
dem, som vi havde tænkt skulle i special-
klasse, er kommet til at fungere bedre. 
Jeg har det håb, at vi kan forebygge og 
ikke segregerer så mange ved at udbygge 
Ressourcen, så vi kommer længere ned i 
antal,” siger Erik Mønster. 

Dan Søgaard indskyder, at det er et ek-
sempel på et af de tiltag, som er taget ud 
af de fælles midler i visitationspuljen.

”Vi er ikke pludselig begyndt at ar-
bejde med inklusion. Når vi har skullet 
skrive en ny inklusionshandleplan, har vi 
først lavet en lang liste over de tiltag, vi 
har i forvejen, og den fylder 28 sider ude 
hos os. Så det er ikke fordi, der er ikke er 
nogen tiltag i forhold til inklusion, der er 
faktisk rigtig rigtig mange gode ting, som 
vi arbejder med i forvejen,” siger Dan Sø-
gaard.

Et andet eksempel er, at der i næste 
skoleår starter en 0.+ klasse med nogle 
autistbørn, det er inspireret af NEST. 
NEST kører i Aarhus Kommune som for-
søg, hvor man har fire autistbørn i en 
klasse sammen med 12 almene børn, der 
undervises ud fra nogle specialpædagogi-
ske principper. 

”Det kommer vi til at køre hos os i lidt 
mindre omfang, med lidt færre autist-
børn, lidt mindre økonomi og lidt mindre 
opbakning fra PPR, fordi de har hverken 
tid eller kompetencer. Hvis vi kan undgå, 
at børnene kommer i et specialtilbud, er 
det en måde at tænke dem ind i almen-
området,” fortæller Dan Søgaard. 

Helle Kjærulf er freelancejournalist

plenum – aug 2019 27

Plenum_5_19_NY_2.indd   27 16/08/2019   10.33



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. 

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…

SKOLER 
BØRNENE 
IKKE VIL 
VÆK FRA

Vil du vide mere?
Kontakt Adapteo på +45 70 90 90 40, og lad 
os uddybe, hvordan vi kan løse jeres udfordring 
eller besøg os på adapteo.dk

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

Karsten Rudbeck, Skoleleder,  
Sønder Otting skole, Haderslev
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DIGITAL GENIAL 
Aktiviteter til forældremødet
Nyt, gratis materiale styrker dialogen om 
børnenes online-liv på forældremødet  
i indskoling og mellemtrin.

DIGITAL GENIAL er en online-værktøjskasse  
med aktiviteter, der kan gennemføres på  
20 minutter.

Find materialet på digitalgenial.dk

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

noter

En praktikant fik påtale af kommune ef-
ter kritisk Facebook-opslag, men om-
budsmand frikender hende. Det er den 
korte version af en ny afgørelse fra Fol-
ketingets Ombudsmand, der samtidig 
har benyttet lejligheden til at påpege, 
at offentligt ansatte har vidtgående 
ytringsfrihed.

Det lå således inden for rammerne af 
ytringsfriheden, da en praktikant i 
Odense Kommune i et Facebook-op-
slag var stærk kritisk over for en tale, 
en leder holdt på en medarbejderdag i 
forvaltningen.

Opslaget gav anledning til, at prakti-
kanten blev indkaldt til en tjenstlig 
samtale og fik en skriftlig påtale af 
kommunen, fordi ledelsen mente, at 
hun var illoyal og havde gengivet talen 
forkert. Men det burde ledelsen have 
afholdt sig fra, lyder det fra Folketin-
gets Ombudsmand.

Ombudsmanden fastslår, at ’offentligt 
ansatte har vidtgående ytringsfrihed’. 
Det betyder bl.a., at de er berettigede 
til at bruge skarpe og polemiske ven-
dinger og overdrevne udtryk, så længe 
de fx ikke kommer med åbenbart urig-
tige oplysninger eller at tonen er uri-
melig grov. 

Han peger på, at kommunen kunne 
tage til genmæle over for Facebook- 
opslaget ved at fortælle, hvad der var 
ment i talen. Det er dermed ikke illoyalt 
at udtale sig offentligt i en demokratisk 
debat, så længe ytringerne ikke er 
overdrevet grove eller ulovlige. Kom-
munen tager afgørelsen til efterretning. 

F r i e  F U g l e  
De frie grundskoler har godt fat i eleverne, viser tal i 
perioden 2010-2018 fra Rådet for Børns Læring 
med hjælp fra analyse instituttet Epinion:
 
•	 I	indskolingen	er	andelen	af	elever	på	frie	 

grundskoler gået fra 13,6 pct. til 16,8 pct.  
(3,2 pct. point)

•	 På	mellemtrinnet	er	andelen	af	elever	på	frie	
grundskoler gået fra 13,9 pct. til 17,4 pct.  
(3,5 pct. point). 

•	 I	udskolingen	er	andelen	af	elever	på	frie	 
grundskoler gået fra 16,4 pct. til 20,8 pct.  
(4,4 pct. point).

Der er altså ikke blevet mindre brug for at vise alt 
det gode, folkeskolen også kan!

kommission
Sig nærmer den afsluttende rapport fra den uaf-
hængige lærerkommission med Per B. Christensen 
i spidsen. Og så alligevel ikke, da den først ventes 
offentliggjort med udgangen af december måned.

Ved OK’18-forliget mellem KL og Lærernes Central-
organisation foråret sidste år blev aftalt en Ny Start 
for samarbejdet. Og så blev den nævnte kommis-
sion nedsat, som skal komme med input en ar-
bejdstidsaftale for lærerne – herunder skabe størst 
mulig kvalitet i undervisning, understøtte et godt 
arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital.  

I løbet af i år har kommissionen indhentet viden og 
interviewet relevante aktører fra hele landet med 
fokus på: Individ/fællesskab, tilstedeværelse/flek-
sibilitet, ledelse/professionelt råderum og andre te-
maer, som synes filtre sig i sammen til noget, der 
ligner en gordisk knude. 

Bliver man i det sprog, skal knuden hugges over. 
Det forløb vil udspille sig i forhandlinger på grund-
lag af rapporten over næste år og skal senest være 
afsluttet i forbindelse med OK’21.

Skolelederforeningen søger at bidrage til en løsning 
og har hele tiden understøttet, at der opnås en af-
tale. Som ledelse har man dog også nogle syns-
punkter på indholdet og den binding af resurser, 
der kan blive resultat af en ny central aftale. Emnet 
tages på lokalformandsmødet i januar.

To fakta her-og-nu er også med til at sætte en 
ramme. Dels er der allerede indgået lokale aftaler og 
lavet forståelsespapirer om lærerarbejdstid i ca. 9 ud 
af 10 kommuner. Dels fremgår det af det fælles ar-
bejdsgrundlag for S sammen med R, SF og Enh., at 
den nye regering vil bakke op om Ny Start.

input? kommissionen kan kontaktes på  
info@laererkommissionen.dk

frit  
fOrUm 

Pr. 1. september indtræder Marianne Kipker i 
hovedbestyrelsen i stedet for Lene Burchardt, 
der har valgt at valgt at stoppe som skole-
leder – for at søge andre græsgange. 

Marianne Kipker, som har været 1. suppleant i 
HB, har i en årrække været skoleleder i Ring-
købing og er også næstformand i foreningens 
lokalafdeling i Ringkøbing-Skjern.

Velkommen til Marianne! Og god vind til 
Lene med tak for en mangeårig indsats i HB!

Hertil flotte placeringer på mange andre 
para metre. Så vi kan roligt rette ryggen og 
sige: Vælg folkeskolen. Den er beviseligt i 
topklasse!

#voreshelelivet

Ny I HB

går godt
Nyeste Talis-rapport viser, at den danske  
folkeskole ligger i EU’s top, fx: 

97%

af lærere har styr  
på undervisningen.

99%

af lærerne kommer  
godt ud af det med  

eleverne. 

5%

af lærerne oplever  
mobning i klassen.

af tiden går med  
undervisning.

82%
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DIGITAL GENIAL 
Aktiviteter til forældremødet
Nyt, gratis materiale styrker dialogen om 
børnenes online-liv på forældremødet  
i indskoling og mellemtrin.

DIGITAL GENIAL er en online-værktøjskasse  
med aktiviteter, der kan gennemføres på  
20 minutter.

Find materialet på digitalgenial.dk

Udgivet i samarbejde med Facebook, Legebranchen LEG, Microsoft,  
Stofa/SE, TDC Group, Teleindustrien, Telenor, teleselskabet 3 og Telia.
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 For tre år siden besluttede 
kommunalbestyrelsen i Allerød, at der 
skulle ske besparelser på skoleområdet 
pga. faldende elevtal og konkurrence  
fra en ny privatskole. Det betød, at de  
to tidligere naboskoler Lillerød skole og 
Skovvang skole blev lagt sammen. Som ny 
distriktsskoleleder for den nye skole, som 
fik navnet Lillevang skole, blev det Mads 
Ingvardsens første opgave at finde ud af 
den smarteste udnyttelse af de to matrik-
ler med en kilometers afstand imellem.

”For tre år siden havde vi to forskellige 
skoler med to spor fra 0. til 9. klasse på 
den ene skole og tre spor på den anden. 
Men da politikerne krævede besparelser 
på 5-7 procent, var der ikke råd til at drive 
den samme skole som hidtil,” forklarer 
Mads Ingvardsen, der har stået i spidsen 
for at tegne rammerne for den nye skole.

Den lette løsning var at sætte nogle stre-
ger på kortet midt mellem de to gamle 
skoler og dele økonomien i to i et excel-
ark. Men for at finde den rigtige model – 
og ikke mindst sikre medarbejdernes en-
gagement i forandringsprocessen – valgte 
han og den nye ledergruppe at invitere de 
ansatte ind i planlægningsrummet. Der 

blev arrangeret udviklingsdage, hvor alle 
bidrog med ideer og input til, hvordan be-
sparelserne kunne løses organisatorisk. 
Mange foretrak at samle alle elever fra 0. 
til 9. klasse på én matrikel. Men den prag-
matiske løsning, som skolebestyrelsen 
godkendte i januar 2017, blev at ”knække 
skolen over på midten” og placere 0. til 5. 
klasse på den tidligere Skovvang skole og 
6. til 9. klasse på Lillerød-afdelingen en ki-
lometer væk. 

Sammensplejsning af kulturer
Så i forbindelse med sommerferien 2018 
blev alle indskolingslærere flyttet til den 
nye indskoling på Skovvang-afdelingen, 
mens udskolingslærerne blev samlet i Lil-
lerød-afdelingen. Det første år gik med at 
få den nye struktur til at fungere, placere 
medarbejdere og opbygge nye teams, 
samtidig med at dagligdagen skulle køre.

”Alle har fået nye kolleger, og omkring 
50 medarbejdere har skiftet matrikel in-
den for det seneste år. For halvdelen var 
det som at skifte arbejdsplads. Mange skif-
tede jo også leder. Og selvom de to afdelin-
ger kun ligger en kilometer fra hinanden, 
så var det to meget forskellige medarbej-

føRte tiL Ny SkOLe
Da Allerød kommune for tre år siden skulle spare på skoleområdet, 
betød det sammenlægning af skoler og ny ledelsesstruktur. På den nye 
Lillevang Skole blev det distriktsskoleleder Mads Ingvardsens opgave 
at stå i spidsen for at skabe en ny skole på tværs af to matrikler.

Af Malene Mølgaard  •  Foto Jacob Nielsen

sPareøvelse
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dergrupper, som skulle splejses sammen,” 
siger Mads Ingvardsen og tilføjer:

”Vi prøvede at køre så højt et kommuni-
kationsniveau, som vi kunne. Men der var 
da mange, der udtrykte træthed efter de 
første uger, fordi der var så mange nye 
indtryk, så der trak vi store veksler på hin-
anden,” erkender distriktsskolelederen.

Heldigvis havde ledelsen personalets 
opbakning fra begyndelsen, fortæller 
Anne Gundlund, der er afdelingsleder  
på Lillevang Skoles afdeling Skovvang.

”Både elevgrundlaget og samarbejds-
kulturen var meget forskellig på de to tid-
ligere skoler, og særligt teamsamarbejdet 
var en udfordring, fordi på den ene skole 
har man arbejdet i trin med indskoling, 
mellemtrin og udskoling, og på den an-
den skole arbejdede man i årgangsteams. 
Det er to meget forskellige måder at ar-
bejde på, og hvordan finder man lige 
midten i det?” siger Anne Gundlund.

For at få teamsamarbejdet på plads var 
det nødvendigt med en plan for, hvordan 
teamene skulle samarbejde, og det var 
især nødvendigt i den proces, at ledelsen 
var mere til stede.

”Det var en udfordrende proces for de 
nye teams fra de to kulturer at klare det 
selv, så jo mere vi var der sammen med 
medarbejderne, jo bedre. Det har vi for-
søgt at prioritere og har generelt fået et 
teamsamarbejde, hvor rigtig meget fun-
gerer godt,” siger Anne Gundlund.

En ting var at få medarbejderne på 
plads. Lige så vigtigt var det at få kittet  
lederne sammen, og derfor havde også 
ledelsesgruppen behov for at mødes  
ofte i starten.

”Jeg tror, at mange i det første år havde 
en oplevelse af, at ledelsen hele tiden var 
samlet om alting,” fortæller Mads Ing-
vardsen om sin nye ledergruppe, der 

skulle genopfinde sig selv efter at være 
barberet fra 10 ledere på de to skoler ned 
til det nuværende niveau på syv.

Det kan lade sig gøre, fordi organisatio-
nen nu kun har én indskoling, ét mellem-
trin, én udskoling og én SFO.

”Samlet set er der færre opgaver til le-
delsen, men omvendt kræver det meget 
stram koordinering, fordi vi ikke mødes 
fysisk hver dag i de to afdelinger. Der er 
også forskel på at drive en indskoling og 
en udskoling med fire spor i forhold til 
kun to-tre spor før. Nu er der dobbelt så 
mange elevsager, forældrehenvendelser 
og medarbejdere, der skal holdes MUS 
og teamudviklingssamtaler med på år-
gangene,” understreger Mads Ingvard-
sen, som stadig pendler mellem de to 
matrikler for at give de to afdelinger lige 
meget opmærksomhed.

Alting blev diskuteret
Som tidligere skoleleder på Lillerød skole 
blev Mads Ingvardsen i starten opfattet 
som bærer af en Lillerød-kultur i leder-
gruppen – eksempelvis da det blev be-
sluttet at gå videre med årgangsteams, 
som der før var på Lillerød skole.

”I ledergruppen har vi heller ikke været 
fuldstændig enige og var nødt til at bruge 
tid på at snakke os frem til den rigtige mo-
del med hinanden. Vi har forsøgt at sige, 
at vi har en ny fælles ’Lillevang-model’, 
forklarer han. En anden dimension var at 
beslutte, hvilke ledelsesfora og mødefor-
mer den nye organisation skulle have, og 
hvad der skal diskuteres hvor. 

”Det første år havde vi enormt mange 
møder, hvor vi egentlig sad og diskute-
rede det samme flere steder både i MED-
udvalget, pædagogisk udvalg og det afde-
lingspædagogiske udvalg, fordi vi ikke 
var skarpe nok på mødestrukturen,” si-

Alt har skullet kastes op i luften, redefineres 
og vi har måttet finde en ny orden – ikke 

mindst for mærkedage og traditioner …

Distriktsskoleleder Mads Ingvardsen, Allerød Kommune

tidslinJe For sAm-
menlægningen til  
lillevAng skole

AUgUst 2016 
blev de to skoler Skovvang 
skole og Lillerød skole lagt 
sammen til Lillevang skole. 
Målet var at finde økono-
miske besparelser, der sva-
rede til at gå fra 47 klasser 
til 42 klasser. Ledelsesti-
den blev skåret fra 10 le-
dere til 8 ledere, og antal-
let af medarbejdere blev 
reduceret fra 135 til 115. 

AUgUst 2017 
organiserede Lillevang 
Skole sig i ny teamstruktur 
med 0.-5. klasse på en ma-
trikel og 6.-9. klasse på en 
anden matrikel, og gik fra 
to SFO’er til én med 500 
børn. Samtidig blev med-
arbejderne placeret i kolle-
giale fællesskaber på år-
gangsteams. 

mAJ 2019 
pædagogisk dag, hvor sko-
lens overordnede visioner 
skulle formuleres til kon-
krete pædagogiske hand-
linger.
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nYe visioner

For at sikre fællesskab og fæl-
les fodslag har ledelse, skole-
bestyrelse og medarbejdere 
sammen formuleret fire fælles 
visionspunkter for Lillevang 
skole:

1. Bæredygtige og miljøbe-
vidste børn ud fra FNs 17 
verdensmål

2. Børnene tager ansvar for  
sig selv og hinanden

3. Børnene skal blive nysger-
rige, innovative, kreative

4. Børnene skal opleve de-
mokrati som ret og pligt

Nu er økonomien 
ved at være stabil og 
 organiseringen på 
plads, og nu skal vi 
snakke pædagogik, 
fortæller distrikts-
skoleleder på Lille-
vang skole, Mads 
 Ingvardsen. 

lillevAng skoles  
ledelsesteAm

•  distriktsskoleleder  
Mads Ingvardsen 

•  Afdelings-skoleleder 
Afdeling Skovvang  
Leder af 1.-3. årgang:  
Tue Bach Andersen 

•  Afdelingsleder 
Afdeling Skovvang  
Leder af 4.-5. årgang  
og specialklasser:  
Anne Gundlund 

•  Afdelings-skoleleder 
Afdeling Lillerød 
Leder af 8. og 9. årgang:  
Michael Krebs Bach 

•  Afdelingsleder 
Afdeling Lillerød  
Leder af 6. og 7. årgang: 
Hanne D. Pedersen 

•  1 sFo leder samt 2 daglige 
sFo-ledere.

•  skolen har 115 ansatte og 
godt 1000 elever fordelt  
på de to afdelinger.
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KL’s FOLKESKOLEKONFERENCE 2019
LEDELSE, DIALOG OG DATA 
MED MENING

ANNONCE

NYHED

Dato: 
25. september 2019 

kl. 9.30-16.00

Sted: 
Odense Congress Center 

Ørbækvej 350, 
5220 Odense

KL afholder for første gang en årlig Folkeskolekonference. Skoleledelser og forvaltninger får her et forum, hvor man sammen 
kan hente ny inspiration 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 skoleledelser og forvaltninger kan styrke 
vores fælles folkeskole. Konferencen vil desuden stille skarpt på, hvordan nuanceret brug af data kan styrke den faglige ledel-
se og udvikling. Formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen, er vært.

Færre Forandringer, Flere Forbedringer
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.

Line Arnmark, chefkonsulent, Københavns Professionshøjskole

Styring der forstyrrer – fokus på kerneopgaven
Justine Grønbæk Pors, lektor, Copenhagen Business School

Skoleledernes afgørende rolle
David Woods, professor i spidsen for London Challenge. 
Oplægget afholdes på engelsk

Data mellem læring og styring – kompleksiteter i databrug
Helene Ratner, lektor, koordinator (Master i Ledelse af Uddannelsesinsti-
tutioner), DPU, Aarhus Universitet

Dataledelse med omtanke
Helle Bjerg, ph.d., souschef, Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg 
Kommune og Dorthe Staunæs, professor, DPU, Aarhus Universitet

Du kan læse mere om og tilmelde dig KL’s nye Folkeskolekonference på: https://tilmeld.kl.dk/Folkeskolekonference2019

ger Mads Ingvardsen, som indså, at det var 
nødvendigt med mere stringens omkring, 
hvilke dagsordener, der skulle tages op 
hvor – eksempelvis motionsdag, juleafslut-
ningen, fordybelsesuger, venskabsklasser 
på tværs, sidste skoledag og på hvilken år-
gang, de skulle placere gallafest, teater og 
svømmeundervisning. 

”Altså der er jo et hav af traditioner på 
en skole, hvor der er enormt mange for-
skelligheder, selvom de to afdelinger kun 
ligger en kilometer fra hinanden. Det tog 
lige noget tid, før vi fandt en formel på det, 
men det er vi blevet mere skarpe på. Så i år 
har vi haft mange færre, men også bedre 
møder,” siger distriktsskolelederen og un-
derstreger, at der efter to-tre år stadig ikke 
er noget ’plejer’ i den nye organisation, 
men at der efterhånden så småt vokser nye 
traditioner frem på Lillevang skole.

Efter et par år med den nye organisation 
er der stadig udfordringer, fortæller Anne 
Gundlund, som er leder for 4. og 5. klas-
serne på afdeling Skovvang.

”Med en indskoling og en udskoling på to 
fysisk adskilte matrikler, er udfordringen, at 
der altid vil være lidt forskel på de to kultu-
rer, og at man ikke føler sig tæt på alle kolle-
ger. Men vi prøver at have fokus på, hvordan 
vi skaber sammenhængskraft, og der synes 
jeg især, det er vigtigt at finde linjer, der for-
binder os,” siger hun og nævner, at skolen 
for nylig har startet et stort projekt op om 
rettighedsskole, som gerne skulle blive et 
fælles skoleprojekt for de to matrikler.

”Et fokus er også overgange, fx hvordan 
vi sikrer en god overgang for eleverne mel-

lem 5. og 6. årgang. Det er en rigtig spæn-
dende proces. Men også svær,” understre-
ger Anne Gundlund.

Tid til pædagogik
De første to år gik med at snakke meget 
økonomi og organisering. Distriktsskole-
leder Mads Ingvardsen har hele tiden haft 
den pragmatiske tilgang, at økonomi og or-
ganisering skulle på plads, før det gav me-
ning at tage fat på en fælles pædagogisk 
retning for Lillevang skole.

”Og nu er vi så der, hvor der er ’organisa-
torisk båndbredde’ til at genoptage den pæ-
dagogiske diskussion. Men vi er kun i den 
spæde start,” siger Mads Ingvardsen, der 
hele tiden har haft fokus på at skabe en ny 
skole sammen med medarbejderne.

”Lillevangs tilgang til at drive skole er, at 
vores børn og voksne udvikler sig i fælles-
skaber,” siger distriktsskolelederen, som 
endnu engang inviterede sine medarbej-
dere med ind i idé-værkstedet på en pæda-
gogisk udviklingsdag i maj for at formulere 
fælles pædagogiske handlinger for hvert år-
gangsteam for det kommende skoleår.

”Mange ting er lykkedes, men meget er 
stadig ikke på plads. Det lette ledelsesmæs-
sigt var at få organiseret os og få dét pusle-
spil til at gå op. Men nu tror jeg, det bliver 
sværere, når vi skal have værdierne til at 
have samklang og finde ud af de pædagogi-
ske retninger, som vi indtil nu har overladt 
til de enkelte årgangsteams at operere i,” 
 siger Mads Ingvardsen.  

Malene Mølgaard er freelancejournalist

nÅr en nY hverdAg  
bliver til

Kun 30 procent af forandringer 
lykkes, fordi værdier og visioner 
ikke bliver oversat til adfærd og 
hverdagshandlinger, ifølge konsu-
lent Henrik Dresbøll. 

Han hjælper offentlige institutio-
ner og virksomheder med at opnå 
bedre effekt med forandringspro-
cesser og giver her nogle anbefa-
linger til den gode forandringspro-
ces: 

•  Oversæt abstrakte ord til hand-
linger. Hvad betyder agil, læ-
ringskultur eller innovationspa-
rat helt konkret i handlinger i 
dagligdagen hos jer? 

•  Lethed trumfer motivation! Ofte 
vil ledere gerne komme med 
store visioner for en proces for 
at vise handlekraft. Men prøv at 
skrumpe forandringen til små 
skridt, som er lette at gøre til 
handlinger nu og her. 

•  Konteksten er kongen! Ved at 
ændre i omgivelserne, kan man 
skubbe til adfærden. Vil man fx 
ændre mødekulturen, så prøv at 
holde hyppige små 15 minutters 
møder med fast struktur, der 
styrker opfattelsen af, hvem I er 
sammen, og hvilke handlinger 
den nye kultur skal være båret 
af. 

•  Kom med eksempler. Fremlæg 
en vifte af eksempler på hand-
linger I som ledelse gerne ser, at 
den nye kultur er kittet sammen 
af. Tal med medarbejderne om 
dem og lad dem vurdere, vælge 
imellem dem eller komme med 
bedre forslag. 

•  Aha! Wauw! Juhu! Enhver for-
andringsproces skal indeholde 
de tre elementer. Aha! betyder, 
at I skal sørge for at forklare, 
hvad forandringen fører til af 
mening og værdi. Wauw! hand-
ler om at gøre forbedringen 
nærværende, interessant og 
spændende og vække begej-
string hos medarbejderne. Juhu! 
går ud på at formulere de første 
skridt en forandring indebærer, 
så det er let at komme i gang.

vi søger målrettet at styrke 
samarbejdet både i forhold  

til det kollegamæssige og ved at  
skabe fælles værdier på tværs.
Anne Gundlund, afdelingsleder, afdeling Skovvang 
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KL’s FOLKESKOLEKONFERENCE 2019
LEDELSE, DIALOG OG DATA 
MED MENING

ANNONCE

NYHED

Dato: 
25. september 2019 

kl. 9.30-16.00

Sted: 
Odense Congress Center 

Ørbækvej 350, 
5220 Odense

KL afholder for første gang en årlig Folkeskolekonference. Skoleledelser og forvaltninger får her et forum, hvor man sammen 
kan hente ny inspiration 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 skoleledelser og forvaltninger kan styrke 
vores fælles folkeskole. Konferencen vil desuden stille skarpt på, hvordan nuanceret brug af data kan styrke den faglige ledel-
se og udvikling. Formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen, er vært.

Færre Forandringer, Flere Forbedringer
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.

Line Arnmark, chefkonsulent, Københavns Professionshøjskole

Styring der forstyrrer – fokus på kerneopgaven
Justine Grønbæk Pors, lektor, Copenhagen Business School

Skoleledernes afgørende rolle
David Woods, professor i spidsen for London Challenge. 
Oplægget afholdes på engelsk

Data mellem læring og styring – kompleksiteter i databrug
Helene Ratner, lektor, koordinator (Master i Ledelse af Uddannelsesinsti-
tutioner), DPU, Aarhus Universitet

Dataledelse med omtanke
Helle Bjerg, ph.d., souschef, Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg 
Kommune og Dorthe Staunæs, professor, DPU, Aarhus Universitet

Du kan læse mere om og tilmelde dig KL’s nye Folkeskolekonference på: https://tilmeld.kl.dk/Folkeskolekonference2019
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Af JOHANNE SCHMIDT-NIELSEN
GENERALSEKRETÆR FOR RED BARNET

klumme

 Børn, der er blevet sek-
suelt krænket på internettet – har 
fået taget billeder i smug, modtaget 
seksuelle kommentarer til et billede 
eller fået delt et nøgenbillede uden 
samtykke – fortæller os om en hver-
dag med frygt. Aftener, hvor de græ-
der sig selv i søvn. Nætter, hvor de 
stirrer søvnløst op i loftet. De for-
tæller om fremmede mennesker, 
der møder dem med kommentarer 
om, at de er klamme og billige. 

Den slags bekymringer har konse-
kvenser. Børnenes frygt for at vise 
sig i skolen får dem til at isolere sig, 
de mister koncentrationen, deres ka-
rakterer falder og vennerne forsvin-
der. De går med opfattelsen af, at det 
er deres skyld. At det er dem, der 
har gjort noget forkert. Værst af alt 
beretter krænkede børn om, at de 
går med tankerne om at ende deres 
eget liv.

En undersøgelse, som Red Barnet 
har lavet blandt danske børn på 13-17 
år, viser, at digitale krænkelser er 
blevet en normal del af mange børns 
liv. En ud af 20 har inden for det se-
neste år fået intim- eller nøgenbil-
lede delt uden tilladelse, mens næ-
sten en tredjedel har oplevet, at 
andre i det skjulte har taget seksuelle 
billeder af nogen og delt dem på net-
tet. Krænkende materiale kan leve 
videre på nettet for evigt, og derfor 

føles et digitalt overgreb som et, der 
bliver ved og ved. 

Digitale sexkrænkelser kan være 
lige så traumatiserende som et fysisk 
seksuelt overgreb, og det er lige så 
tabubelagt og svært at tale om. Ifølge 
undersøgelsen taler børn ikke med 
voksne om digitale sexkrænkelser. 
Kun lidt over halvdelen ville tale 
med deres forældre om det. Endnu 
færre, 15 procent, ville tale med en 
lærer. Børnene forklarer, at digitale 
sexkrænkelser er for pinlige at tale 
om, og at de selv føler sig skyldige. 

Det er stærkt bekymrende, at så 
mange børn ikke forventer at få 
hjælp og støtte fra deres forældre, 
lærere og ledere. Her ligger der i høj 
grad en opgave for både forældre og 
fagpersoner. Vi skal interessere os 
for vores børns liv på nettet og turde 
stille ’de pinlige’ spørgsmål. Men 
mange forældre og lærere oplever, at 
de ikke har redskaberne til at tale 
med børn om deres digitale liv. Vi 
har svært ved at guide børnene, 
fordi den verden og hverdag, de vok-
ser op i, er så anderledes end den, vi 
selv voksede op i. 

Der er sket en voldsom udvikling i 
samfundets brug af digitale under-
holdnings- og kommunikationsfor-
mer. Særligt brugen af sociale me-
dier er steget blandt børn. Hver 
femte dreng og mere end hver fjerde 

pige bruger mindst fire timer om da-
gen på sociale medier. Det betyder, 
at det digitale liv er lige så vigtigt og 
virkeligt som livet offline for børn. 
De skelner ikke mellem det fysiske 
liv og det digitale liv. 

Derfor er det ikke overraskende, 
at mobning også i højere grad sker 
digitalt end i skolegården. Digitalise-
ringen kan endda medføre en for-
værring af problemet, fordi konflik-
ter ofte eskalerer, når vi ikke mødes 
fysisk og kan se og mærke den 
smerte, vi påfører hinanden.

Red Barnet lancerede tidligere på 
året et undervisningsmateriale, som 
skal lære børn at genkende digitale 
sexkrænkelser og mobning, at sige 
fra og få fortalt om det, som de eller 
deres kammerater har været udsat 
for. Samtidig skal det klæde skoler på 
til bedre at håndtere sagerne, for 
hvis vi ikke sætter ind nu, står vi 
med generationer af danske børn 
med digitale ar på sjælen. Børn der 
føler, de står alene i en digital hver-
dag uden hjælp til at navigere i den.

Det må ikke ske. Vi skal hjælpe 
børnene, og i Red Barnet tror vi på, 
det kræver politisk handling og en 
massiv og bred indsats i børnenes 
nærmiljø. Derfor anbefaler vi, at der 
udarbejdes en helhedsorienteret, 
plan på tværs af ministerier, regio-
ner og kommuner, som inddrager 

Hvad har du ”liket i dag?”
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Ofte er der ikke retningslinjer for at bruge digitale medier med fornuft og 
omtanke. Især i hjemmene, men også på skolerne kan det derfor være en 
opgave i at lave tydeligere regler og få diskuteret disse og tidspunkter for 
brug af de mange muligheder – så der er fællesskab og opbakning.

Et enkelt råd kunne bare være: SLUK! Men kunsten at fungere godt i en 
digital verden er ikke alene at lave rammer og strukturer, der er tydelige, 
relevante og lette at følge. Det dannelsesmæssige aspekt skal også med.

Det er baggrunden for, at Skolelederforeningen - sammen med special-
læge og forfatter til bøger om i digital sundhed Imran Rashid - har lavet 
en guide til skoler, børn, unge og deres forældre om få styr på deres vaner 
og især uvaner med nye digitale medier …

Den nye ”Guide til forældre om børns digitale vaner med bl.a. ”9 gode 
råd” til forældre og folkeskolens elever er tænkt som et oplæg til landets 
folkeskoler og deres ca. ½ mio. elever, og 1 million forældre samt ansatte, 
skoleledere og skolebestyrelser o.a. i kontakt med børn og unge.

Læs HELE pjecen – den kan hentes på hjemmesiden

Der er også udarbejdet en video ’Sunde digitale vaner starter i hjemmet’,  
som hentes samme sted

plenum – aug 2019 39

børn og forældre, fagpersoner og ci-
vilsamfund, så alle får redskaber til at 
handle både forebyggende, og når ska-
den er sket.

Vi opfordrer til lovpligtige anti-mob-
bestrategier i daginstitutioner og på 
skoler, som kommunerne skal tage an-
svar for, efterleves. Alle grundskoler og 
ungdomsuddannelser skal udarbejde 
digitale spilleregler for det sociale liv på 

nettet, og der skal ligge en beredskabs-
plan klar, hvis der opstår krænkelsessa-
ger. Og så skal der afsættes ressourcer 
til at udvikle, opdatere, udbrede og for-
ankre værktøjer til både forældre og 
fagfolk.

Digitale krænkelser er ikke det en-
kelte barns problem. Det er et fælles 
ansvar. Vi forældre, lærere og ledelse 
skal tage det ansvar på os og åbent og 

nysgerrigt tale med vores. Ligesom vi 
dagligt spørger, ”hvad har du lavet i 
dag?”, skal vi vænne os til også at 
spørge, ”hvad har du liket i dag?” Og 
lytte til børnene uden fordomme og 
frygt for den ’pinlige’ samtale. Vi skal 
turde bryde tabuerne og bane vejen i 
den digitale trafik. 
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ledelsesvilkår Gia Schultz
Lokalformand/leder-TR

T ØN DE R

ledelsesvilkår

tæt PÅ  
De lOkale

fOreninger
Plenum besøger lokalforeningerne for

at høre, hvordan skoleledernes vilkår er i
forbindelse med reformens implementering,

strukturforandringer mv. Denne gang har
vi været i Haderslev og Tønder …

Af Michael Diepeveen  •  Foto Frederik Maj
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Steen Rosenberg
Lokalformand, leder-TR

KØGE

skoleledernes
ledelsesvilkår

Hvordan går det med den 
lokale skoleledergruppes 

sammenhold i kommunen, 
på skolerne, i forhold til 

 forvaltningen og  
de andre aktører?

Hvordan er udviklingen i 
valget af folkeskolen i for-
hold til frie/private skoler, 
hvad er udfordringerne,  

og hvordan arbejder lokal-
foreningen med dem?

Hvordan er skoleledernes 
ledelsesvilkår i forbindelse 

med reform, skolernes øko-
nomi, strukturændringer og 

andre udfordringer i det  
lokale skolevæsen?

Det er udfordringerne – og 
så er der jo som regel også 
mange positive ting at for-
tælle om det lokale skole-
væsen, særlige initiativer 

med mere. 

Vi giver et billede af  
situationen lokalt… 

Karsten Rudbeck Jessen
Lokalformand/leder-TR

H A DE R S L E V
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Karsten Rudbeck Jessen

Lokalformand, leder-TR

HADERSLEV

kolbøtternes tid
Folkeskolen arbejder med mennesker, 
uddannelse og dannelse. Men er samti-
dig underlagt skiftende måder at organi-
sere og strukturere skolevæsnet på. No-
get, der har det med at overrule fokus på 
kerneopgaverne og kan give en omskifte-
lig tilværelse for de ansatte og skolele-
dere. 

”Det kender vi bestemt til. En af de 
større kolbøtter, der er slået, rækker ef-
terhånden nogle år tilbage til 2007-11, 
hvor kommunen nedlagde forvaltnin-
gerne i deres gængse søjlestruktur. I ste-
det kom nogle vandrette fora, som har 
betydet, at vi ikke længere har en traditio-
nel skolechef”, fortæller Karsten Rud-
beck, der har været formand for Hader-
slev Skolelederforening i snart 5 år.

Børn/unge- og skoleområdet blev delt i 
3 distrikter med hver sin distriktschef 
med ansvar for 0-18 års-perspektivet. Det 
har der været ulemper og fordele ved. En 
fordel er, at de samarbejdsflader, man le-
delsesmæssigt og pædagogisk indgår i 
ikke alene tæller skoleledere, men også 
daginstitutionsledere m.fl. Og det giver 
en ekstra dimension - af den positive 
slags.

opbAkning ovenFrA 
Har den tværgående, mere helhedsori-
enterede tilgang til opgaverne været 
med at skabe tættere kontakt til det po-
litiske niveau i kommunen, og hvordan 
ser det ud med forståelsen og viljen til 
at støtte, at Haderslev fortsat har et 
godt folkeskoletilbud, herunder økono-
misk? 

”Vi har – ganske længe – haft et ping-
pong om, hvor vi ligger henne i forhold 
til gennemsnitlig udgift pr. elev. Der har 
vi i en periode ligget væsentlig under 
gennemsnittet, så lå vi over, og nu tror 
jeg, vi ligger en anelse over. Faktum er, 
at vi også har måttet spare, men det er 
primært begrundet i et faldende børne-
tal. Som jeg hører det, har vi over de 
næste 5-7 år en elevnedgang på op til 
900 børn – og det er mange”.

Som andre steder i landet får sko-
lerne i Haderslev en grundydelse og 
penge pr. barn. Det ligger der en sår-
barhed i, for en række grundlæggende 
opgaver skal løses, hvad enten man har 
40 elever på en årgang eller 23. Men 
det er der politisk lydhørhed overfor. 
Ifølge Karsten Rudbeck har man i flere 
omgange været inde og støvsuge bud-
getterne for at se, om man kunne tilføre 
folkeskolerne flere resurser.

”Det er ikke fordi, der er manglende 
vilje. Det gælder også med hensyn til at 
fastholde et godt kommunalt folkesko-
letilbud i forhold til fri/privatskoler. 
Omvendt har vi ikke mindst i hoved-
byen Haderslev en historik, der gør at 
det alternative tilbud på sin vis betrag-
tes som en distriktsskole. Hvis ikke det 
var der, kunne det kommunale tilbud 
tidligere ikke rumme opgaven”.

Så Haderslev har et bystyre, som sy-
nes, at der skal være plads til det frie 
valg, men dermed ikke være sagt, at de 
dyrker det. Fravalget af folkeskolen er i 
dag noget over landsgennemsnittet. Det 
er lige før, at hvert fjerde barn i kom-
munen går på fri-, privat eller efter-

”Det gør, at vi får skabt ledelsesmæs-
sige sammenhænge, der er væsentlige, 
for igen at få skabt større kontinuitet for 
børnene og de unge i deres dagligdag og 
på længere sigt. Det er spændende med 
det tværfaglige forum, hvor opgaverne 
ikke bare kan løses i et snævert perspek-
tiv, men kan behandles i dybden – i bar-
nets perspektiv”.

Karsten Rudbeck Jessen peger dog på, 
at det er vigtigt at bevare et monofagligt, 
mere rent skoleorienteret forum. Der er 
behov for at kunne holde fokus på sko-
lens opgaver – et samlet skolevæsen – 
hvilket ikke altid ligger lige for med di-
striktsopdelingen af kommunen med 
forskellige referencer til cheferne til 
følge. Også selv om en af distriktsche-
ferne er koblet mere på skoledelen.  

”Både organisationen og skolestruktu-
ren er lavet om, og det er ikke gnidnings-
frit ikke at have en skoleforvaltning i tra-
ditionel forstand. I dag har vi fået børne-, 
junior- og ungeuniverser i hvert distrikt, 
hvor indskoling, mellemtrin og udskoling 
er samlet mere på tværs. Der er også luk-
ket nogle få skoler, mens andre fx har mi-
stet overbygningen. Det gør jo noget ved 
skoleidentiteten”.

Karstens eget lod var at blive leder af 
en større byskole med hele paletten. Men 
fra dette skoleår bliver skolen delt i to. 
En forandring, hvor vilkårene for at drive 
skole ændres, og hvor ledelsesopgaver 
defineres anderledes, men hvor der sam-
tidig også åbnes for nye tanker om, hvad 
der er godt for børn – og for nye pædago-
giske indsatser.

”Enheder kan blive for små, men også 
for store – opgaven kan blive så kom-
pleks, at man som enkelt skoleleder ikke 
når ordentligt rundt omkring den. Det er 
primært barnets perspektiv, der er væ-
sentligt, og at vi nu i højere grad har det 
fælles blik med hver vores faglighed ind i 
det og den fælles forpligtelse – det synes 
jeg, egentlig giver god mening”, siger lo-
kalformanden.

HAderslev skolelederForeninG i TAl :

50 
medlemmer i alt

13
øverste  
skoleledere

33
mellemledere
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skole. Og det betyder, at der nu er poli-
tisk fokus og vilje til at tale folkeskolen 
op.

”I foråret har man fået lavet en kort-
lægning af elevernes skolevalg og van-
dring i øvrigt, og jeg synes, at vi i leder-
foreningen kan tage æren for, at det er 
lykkedes os at få en dagsorden sat om, at 
det er et problem, at en rigtig stor del 
den samlede kage til det at drive under-
visning i kommunen går til noget, som 
ikke umiddelbart er med til at sikre et 
lige skoletilbud for alle elever”, siger Kar-
sten Rudbeck. 

Åbenhed om vilkÅr
På et andet område er det også lykkedes 
Haderslev Skolelederforening at få op-
mærksomhed om vilkårene for at drive 
folkeskole. På baggrund af de lokale vil-
kårsundersøgelser, som hovedforeningen 
tilbyder at gennemføre, er der afholdt 
møder med kommunens chefer, hvor 
den regelmæssige dialog er omdrejnings-
punktet.

”Vi gennemførte undersøgelsen to 
gange. Først var besvarelsesprocenten 
ufattelig ringe, og svarene kunne man 

næsten ikke gå videre med. Vi tog derfor 
en ekstra runde, som bl.a. viste, at vi 
havde brug for at finde samarbejdsflader, 
der gjorde, at vi både fik styrket vores 
dialog på leder/chef-niveau og dialogen 
skolelederne imellem, så ikke vi sidder 
der som små konger på hver vores decen-
trale enhed uden en klar fælles dagsor-
den”.

Karsten Rudbeck fortæller, det har væ-
ret en omfattende proces. Nedenunder 
ligger problemer med et stort arbejds-
pres og flere lederkollegaer, der har lig-
get underdrejet og sågar sygemeldt. Det 
valgte den lokale bestyrelse at lægge 
frem til drøftelse med distriktscheferne 
og her særligt den skoleordførende, som 
var ny på posten – og interesseret i at 
dykke ned i problemerne.

”Åbenhed og dialog er forudsætningen 
for, at vi kan forandre tingene til det 
bedre. I dialogen er der opnået enighed 
om, at der fremadrettet politisk, på besty-
relses niveau, i forvaltningsregi og på sko-
lerne sættes en fælles dagsorden gående 
på at tale folkeskolen op, og at folke-
skolen skal være det naturlige førstevalg.”

”Jeg synes, at skuden er ved at blive 
vendt. Alle er enige om at holde presset i 
ave og holde bedre øje med de måde op-
gaverne løses på, herunder hvordan man 
kommunikerer og opretholder de gode 
relationer. Det handler om at gå efter bol-
den og ikke efter dem, der spiller – og om 
en god folkeskole ikke mindst”.

                      For Fremtiden
Udfordringer med arbejdspres og ledel-
sesvilkår har som sagt også slået indad i 
skoleledergruppen. Hvordan er det med 
den lokale opbakning og sammenholdet 
her i skolelederforeningen i Haderslev? 
Her er jo både øverste ledere, mellemle-
dere og forskellige vilkår?

”Spørger du mig, så kører det godt lige 
nu. Vi har en rigtig god bestyrelse og en 
fin opbakning. Og jeg har bestemt ikke 
opfattelsen af, at vi sidder og er selvfede 

på vores møder. Vi har også i vores un-
dersøgelse dykket ned i, hvordan man 
egentligt som mellemleder, pædagogisk 
afdelingsleder m.m. oplever sine vilkår, 
og om man føler man har plads i forenin-
gen”, siger Karsten Rudbeck.

Det er ikke anderledes end, at før han 
blev formand, var lokalformanden en af-
delingsleder. Men Karsten peger også på, 
at der alligevel kan være noget om det, at 
oplevelsen af foreningen og den plads, 
den får, er anderledes, når det er en skole-
leder, der sidder som formand frem for en 
afdelingsleder. Principielt er det noget 
pjat, men stjernerne er lidt større…

”Vi ser også af vores undersøgelse, at 
de ting, som bliver italesat på skolerne og 
af skolelederforeningen, der er det mere 
de øverste ledere, der får pladsen og har 
taletiden – så vi har en opmærksomhed 
både på skolerne og på medlemsmø-
derne og generalforsamlingen i forenin-
gen på, at vi er fælles om at forholde os 
til, hvad vi oplever, og hvad der rører 
sig”. 

Det seneste års tid, hvor mange ting er 
kommet på bordet, mener lokalforman-
den afgjort har styrket fællesskabet 
blandt Haderslevs skoleledere. Der har 
også bogstaveligt talt være noget at være 
fælles om, og det betydet meget for frem-
mødet og engagementet. Samtidig søger 
lokalforeningen at kombinere det nyttige 
med det behagelige, idet det er koblet so-
ciale arrangementer på det faglige.

”Jeg synes, det fælles fylder. Vi søger at 
skabe et forum, hvor alle har mulighed 
for at tale højt og være med til at kvalifi-
cere og inspirere bestyrelsen til at gå vi-
dere med forskellige ting. Vi prøver også 
at tænke fremad. Hvordan får vi rekrutte-
ret nye til skolelederstillingerne, når man 
nu skal være så fanden gale mig robust. 
Det gør vi, hvis vi kan tilbyde rimelige vil-
kår…”, slutter lokalformanden.

3 
ledere af PPr, uuv og ssP

8 
lederkonsulenter + 
faglige konsulenter pt.

2 
specialskoler og 2 special-
tilbud ifm. distriktsskoler

1 
10. klasse  
Campus

samarbejde med 
ungdomsskolen
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Politikerne har villet lukke yderli-
gere tre filialer. Det gav sådan et 

røre, at de lod dem blive. og det er fint, 
når man tænker på konkurrencen, blot 
bør de så også bakke op om driften…
Lokalformand Gia Schultz, Tønder Skolelederforening

Gia Schultz

Lokalformand, leder-TR

tønder

tAg konkUrrencen op
Plenum møder lokalformanden på sin 
skole i udkanten af Tønder Kommune, 
men selvfølgelig stadig i det gamle græn-
seland. Som efternavnet antyder, har der 
sneget sig noget nordgermansk ind, men 
ellers alting ret så dansk her: Folkeskolen 
og ledelsen af den…

”Vores største udfordring er nok – synes 
jeg - at vi er en kommune, hvor vi har 
mange elever, som går i privat- og friskoler. 
Fx er nabobygningen en realskole, og vi har 
flere velfungerende bl.a. kristne friskoler, 
som har været her i mange år. Det mærker 
vi på elevtilgangen, og jeg synes det med ti-
den går ud over diversiteten, og at vi kan 
mærke lidt af, at vi får lavet et B-hold”.

Lokalformand i Tønder Gia Schultz pe-
ger på, at politikerne ændrede skole-
strukturen tilbage i 2011, hvor man la-
vede om på skolernes selvstændighed og 
organiserede dem i fire skoledistrikter.

”I den runde lukkede man 8 mindre 
folkeskoler. Det gav vind i sejlene for de 
eksisterende friskoler og grobund for at 
starte nogle nye. Det gjorde man så, og 
jeg tror Tønder Kommune er blandt dem 
i landet med flest elever i fri/privatskole, 
og selv om vi også har mange resurse-
stærke forældre, klumper de sig ligesom 
sammen på betalingsskolerne”.

Udviklingen går også ud over de kom-
munale skolers økonomi, når man får til-
ført midler pr. elev. Men så heller ikke 
mere klagesang. For Tønder Skoleleder-
forening er i fuld gang med sin lokale ud-
gave af Folkeskolen, vores hele livet; det 
nationale samarbejde blandt ALLE sko-

lens parter om at tale folkeskolen op som 
det vigtigste skolevalg.

”Startskuddet var, da næstformand 
Dorte Andreas sidste år var rundt i det 
sønderjyske og holdt oplæg om at promo-
vere folkeskolen. Oven i det holdt vi en 
innovationsuge i tre af de fire distrikter 
og med ungdomsskolen med fokus på, at 
afgangsklasserne har et projekt om at re-
klamere for folkeskolen, og at få flere til 
at vælge folkeskolen”.

Her skulle vinderne udpeges, hvor for-
manden og repræsentanter fra børn- og 
skoleudvalget var til stede sammen med 
skolebestyrelser, ansatte og lokalpressen. 
Her benyttede skolelederforeningen og 
Gia lejligheden til at give politikerne en 
kuvert med en skrivelse og foreningens 
folder fra FVHL-samarbejdet om, hvor 
vigtigt det er med en bred opbakning til 
folkeskolen.

”Det har ført meget med sig. Vi har væ-
ret inviteret til børn- og skoleudvalgsmø-
der og fået hul igennem til politikerne. 
Det samme gælder forvaltningen, hvor vi 
har fået mulighed for at få hjælp fra kom-
munens kommunikationsafdeling til at 
lave plakater og andet materiale. Og så 
har vi fået fat i DLF og BUPL, Skole & For-
ældre lokalt og også fået lydhørhed og 
opbakning herfra”.

bYg pÅ det gode
Træerne vokser ikke altid ind i himlen. 
Også i Tønder bliver skolevæsenet jævnt 
hen stynet som følge af besparelser. Og 
lige før sommeren kom kommunen med 
et nyt sparekatalog med en række forslag 
til nedskæringer, og hvor også folkesko-
len rammes. 

Det er klart, at det ikke er motive-
rende, at man bliver ved med at skære, 
men vi må forholde os til politikernes 

ledelsesvilkår

ageren. Så Gia slår fast, at også skole-
lederforeningen forbeholder sig ret til at 
udfordre politikeres beslutninger. Senest, 
da de har valgt at bygge helt ny skole til 
90 mio. en halv km fra hendes, frem for  
at bruge de sparsomme penge til at reno-
vere de eksisterende skoler. 

”Ikke at jeg ikke glæder mig til næste år 
at skulle over i helt nye faciliteter, og det 
viser også, at der er vilje til at investere. 
Men vi har brug for, at folkeskolerne bliver 
promoveret generelt, og det virker igen 
som en never ending story, at der skal spa-
res. Men igen, mener jeg, at vi bør undgå 
at havne for meget i selvmedlidenhed; vi 
må også prøve at gøre noget selv”.

”Vi skal kunne skille tingene ad og 
bygge på det gode. Og vi bliver nødt til at 
få gjort op med, at det næsten er blevet 
normen at tale negativt om folkeskolen. I 
stedet for at trække os ind os selv, må vi 
ud i vuggestuer, hos dagplejere og i bør-
nehaver og fortælle de gode historier, der 
vitterligt er. Og at selv om man ikke beta-
ler et rundt månedligt beløb for sit barns 
skolegang, kan kvaliteten godt være høj”.

Gia Schultz medgiver dog, at det kan 
være svært at argumentere konstruktivt, 
når de indeks, hvor skolerne bliver place-
ret alt efter deres også socioøkonomiske 
karaktergennemsnit, viser, at Tønder 
Kommunes folkeskoler ikke just ligger i 
toppen. 

Et ømt punkt er det, at der – igen på det 
seneste – meldes besparelser ud på skole-
ledelse i kommunen. Her har lokalforenin-
gen udtrykt sine bekymringer direkte til 
politikerne og via det kommunale MED-sy-
stem. Og det bliver da anerkendt og note-
ret, men beslutningen er truffet. Så det må 
man tage med og – ja - komme videre. 
Hvad de lokale medier angår, er det ikke 
dem, der involveres i de spørgsmål. 
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                         Åben diAlog 
Hvor økonomien selvfølgelig er afgø-
rende for skoleledernes vilkår, er der an-
dre ting på spil: Arbejdets omfang, relati-
oner, kommunikation, trivsel m.m. Også 
Tønder Skolelederforening har derfor 
med bistand fra sekretariatet gennemført 
en lokal vilkårsundersøgelse med nedslag 
på forskellige parametre.

”Her var der rigtig, rigtig mange inte-
ressante besvarelser om både godt og 
mindre godt, som vi arbejder videre 
med. Det har bl.a. betydet, at jeg nu sam-
men med min næstformand, har faste 
møder med forvaltningen, hvor vi ven-
der, hvad der rører sig. Og netop dialo-
gen og kommunikationen har vist sig ikke 
at være optimal for en del af vores med-
lemmer”.

Gia Schultz fortæller, at forvaltningen 
har taget mod dette positivt, og at der er 
gjort nogle greb for at forbedre dialogen. 
Bl.a. i form af kalendersatte eftermid-
dage, hvor alle ledelserne inkl. SFO-le-
dere er med, og hvor man prøver at være 
åben om, hvor skoen trykker. Og et af de 
områder, der faktisk bon’ede ud, er, at 
der var mange, som oplevede, at politi-
kerne ikke støttede nok op om folkesko-
len.

”Vores skoleledelser følte simpelthen 
ikke, at der var opbakning til deres ar-
bejde. Konkret var der nogle af vores le-
derkollegaer, der ikke følte sig godt til-
pas, selv om arbejdsmiljø og trivsel 
blandt os som ledere selvfølgelig er ligeså 
vigtigt som for andre. Men der synes jeg, 
at forvaltningen tager ansvar og søger at 
inddrage og ændre tingene til det bedre, 
herunder holder døren åben til politi-
kerne”.

En passant nævner Gia Schultz forde-
len ved, at skolechefen i Tønder kom-
mune er tidligere skoleleder, og at skole-
konsulenterne har lærerbaggrund. Det 
giver alt andet lige en bedre forståelse, at 
man taler samme sprog… og hun og 
næstformanden mødes fast med forvalt-
ningen tre gange årligt. 

TØnder skolelederForeninG i TAl

17 
medlemmer  
i alt

3
øverste  
skoleledere

14
mellemledere

0 
leder af PPr,  
uuv og ssP

0 
lederkonsulent  
+ faglige konsulenter

4
distriktsskoler

3
specialtilbud  
i tilknytning til 
distriktsskoler

1
ungdomsskole 
med egen 
ungdoms skole-
inspektør og 
mellemledere

1
10. klasse  
Campus

ingen tomme tønder 
Gia er afdelingsleder, primært for mel-
lemtrinnet og er derfor en af de relativt 
få lokalformænd, der ikke er øverste 
skole leder. Giver det problemer, når man 
jo fx hører, at de senere års strukturfor-
andringer kan øge skellet mellem øverste 
ledere og mellemledere?

”Jeg sidder på et niveau under kommu-
nens distriktsskoleledere, som også mø-
des i deres forum. Men som lokalfor-
mand føler jeg ikke, jeg bliver holdt uden 
for selskabet, men er med i beslutnings-
processer, bliver taget på råd eller har bi-
laterale møder. Og så har jeg bestyrelsen 
bag mig, hvor vi har forskellige lederjobs, 
og hvor jeg oplever et godt samarbejde”.

I hele skoleledergruppen er der fælles-
skab og opbakning til arbejdet, og der er 
godt fyldt op på generalforsamlingen. Gia 
Schultz oplever, at hvis medlemmerne 
har spørgsmål eller en bekymring, så 
henvender de sig til hende – eller giver 
input. Hun fortæller også, at foreningen 
vil arbejde mere på at koble det faglige 
med nogle sociale arrangementer.

”Vi vil højere grad bruge vores midler 
på at invitere til foredrag med fællesspis-
ning, fordi vi tror på, at det er vigtigt at 
lære hinanden at kende og føle sig som 
del af et netværk. Næste gang bliver her 
til november, hvor et foredrag med Susse 
Wold er på programmet, hvor vi håber at 
ALLE kommer”, slutter Gia Schultz. 

Hun er skolelederformand i Tønder  
på fjerde år og stiller sandsynligvis op 
igen til foråret. 

Michael Diepeveen er redaktør
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 Der er langt fra den københavn-
ske stenbro til det sydfynske natur. Det er 
den rejse, som Oliver Schulz har taget for  
at indtage stillingen som skoleleder på Issø-
skolen i Stenstrup og Kirkeby. Han er helt 
bevidst om, at skiftet giver mening både 
privat og arbejdsmæssigt. 

”Jeg befinder mig det sted, jeg gerne vil 
være. Jeg har senest været viceskoleleder 
på Lundehusskolen i København NV, og en 
øverste skolelederstilling var et naturligt 
skridt for mig,” siger Oliver Schulz.

Oliver Schulz er oprindelig økonomiud-
dannet og arbejdede i det private erhvervs-
liv, indtil han fandt ud af, at han ville gå læ-
rervejen. Først som 34-årig begyndte han  
at læse til lærer. De seneste syv år har han 
arbejdet med skoleledelse i København.

Han tænkte over, hvor karrieren skulle 
tegne sig, og kiggede på, hvad de forskel-
lige kommuner og skoler kunne tilbyde.

”Men også hvor min kæreste og jeg kunne 
tænke os at prøve noget nyt i vores voksen-
liv. Og vi har pejlet os ind på Svendborg, så 
det er ikke tilfældigt, at jeg gik i gang med at 
søge stilling her. Svendborg og Sydfyn har 
rigtig meget at byde på, jeg kan mærke det 
gode liv her. Der er masser af overskud”. 

Valget faldt på Issø-skolen, ikke mindst 
fordi den har en helt unik lokal forankring, 
fortæller Oliver Schulz. 

”Folk er helt vildt interesserede i, hvad 
der sker på skolen, ligesom vi på skolen 
også er meget interesserede i, hvad der 
sker udenfor i lokalsamfundet. Det sam-
arbejde er guld værd, når vi prøver på at 
komme hele vejen rundt om barnet.”

Det betød også meget for Oliver Schulz, 
at Svendborg Kommune arbejder ambitiøst 
med inklusionsdagsorden.

”Inklusion er en udfordring for alle, og 
uanset, hvad vi gør eller hvor vi befinder os, 
kommer det til at fylde mere. Vi vil få flere 
børn, der har det svært. Svendborg Kom-
mune har nogle rigtig gode tanker og idéer 
om, hvordan man kan gøre inklusionen mu-
ligt. Selvfølgelig kræver det et nyt mind-set, 
men det kræver også ressourcer,” siger han. 

”Kommunen har styrkebaseret ledelse 
som officielt ledelsesgrundlag. Det synes 

jeg, er en meget positiv måde at bedrive  
ledelse på. Når jeg oversætter de centrale 
indsatser til vores lokale situation, giver  
det mening for mine medarbejdere.”   

Oliver Schulz er sikker på, at hvis Issø-
skolen skal have succes fremover, bliver  
de nødt til at arbejde endnu mere seriøst 
med mangfoldige læringsmiljøer. 

”En måde er at skabe en ny struktur i  
lærersamarbejdet for at få mere plads til  
at tale om og afprøve mere pædagogisk  
nytænkning. Jeg er allerede nu i gang med 
at skabe rammer her på skolen, som giver 
mulighed for, at man i lærerteams kan ud-
vikle sin praksis. Vi vil herefter skemalægge 
PLF (professionelle læringsfællesskaber) og 
det er det, der skal til for at løfte en skole til 
at kunne tilbyde tidsvarende undervisning 
og den undervisning, som eleverne har be-
hov for,” pointerer skolelederen. 

”Dermed ikke sagt, at vi ikke tilbyder  
god undervisning nu. Det gør vi, vi skal 
bare blive endnu bedre. Vi bruger næste 
skoleår til at få denne PLF-struktur etable-
ret, og så skal vi arbejde med udvikling og 
mangfoldige læringsmiljøer. Vi går væk fra 
mainstreamundervisning og den undervis-
ning, hvor vi kun har en opgavetype, et  
oplæg og en tidshorisont for eleverne til at 
løse opgaverne, til at give lærerne redska-
ber til, hvordan de kan lave undervisning, 
der favner bredt. Det er et kæmpe felt. Det 
vil være stort, hvis jeg efter tre år kan se 
tegn på, at vi er gået fra en skole, hvor vi i 
stedet for at tale om skoleparate børn taler 
om en børneparat skole. Det skal ikke for-
stås som en kritik af min skole, men det er 
forbedringer, som skal til, for at vi kommer 
videre,” siger Oliver Schulz. 

ISSØ-SKoLEn i Svendborg Kommune har 
knapt 400 elever på to matrikler. I Kirkeby 
har de fra 0. til 3. Klasse samt SFo og i Sten-
strup fra 4. til 9. Klasse. Der er 46 pædagogi-
ske medarbejdere. Skoleledelsen består ud 
over øverste skoleleder af tre ledere: en afde-
lingsleder for SFo og indskoling, en for udsko-
ling og en leder for det inkluderende lærings-
miljø. Øverste skoleleder er også nærmeste 
leder for mellemtrinnet i Stenstrup.

HAr fået nyt joB
Af Helle Kjærulf • Foto Privat

vi kommer 
til at skema- 

lægge Plf (profes-
sionelle læringsfæl-
lesskaber) og det er 
det, der skal til for 
at løfte en skole til 
at kunne tilbyde 
tidsvarende under-
visning og den  
undervisning,  
som eleverne  
har behov for.

oliver schUlz
48 år, skoleleder på Issø- 
skolen, Svendborg Kommune, 
fra 1. marts 2019.
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er du pensionist eller tæt på? 
 foreningen inviterer til workshop 

om torsdagen på årsmødet  
i Bellacentret. Mød op!

læs også pjecen ’aktive pensionister’, find den på hjemmesiden

Hør mere om arbejdet! Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte en af os:

ST y r Eg r u p p E N  BAg  ’A k T I v E  p E N S I O N I ST E r ’ : 

Overskriften for workshoppen er: ”Du har en 
masse kolleger, som du ikke kender – mød dem 
her”, og på programmet er nedenstående temaer.

Det hele foregår som åbent hus træf på årsmødet i 
Bellacentret torsdag den 31. oktober fra kl. 15:00.                

Alle pensionister og kommende pensionister er 
velkomne! 

Fra Skolelederforeningen deltager repræsentanter 
fra hovedstyrelsen og sekretariatet, og så er den 
landsdækkende arbejds gruppe ’Aktive pensioni-
ster’ selvfølgelig også til stede.

På træffet skal vi drøfte følgende:

•	 Vi	er	godt	på	vej	–	og	hvordan	kommer	vi	det	
sidste stykke. v/ Annie og Claus, Aktive Pensio-
nister

•	 Fra	skoleleder	til	aktivt	seniorliv	i	Skolelederfor-
eningen. v/ Peter Hansen og Dan Christensen, 
Hovedbestyrelsen, der fortæller om forenin-
gens seniorpolitik

•	 Overblik	–	hvad	sker	der	i	landet	regionalt	og	
 lokalt på pensionistfronten. Status på, hvad og 
hvor der sker noget regionalt og lokalt 

Mødet giver også mulighed for kollegial snak og 
diskussion hen over bordene. Vi ses!

navn kommune mail telefon
Claus Holck Pape Hedensted  cogcpape@gmail.com 20585402
Birgitte Sonsby Odense  birgittesonsby@gmail.com 20665246
Ole Stavngaard Rudersdal  ole.stavngaard@gmail.com 50696729
Claus Heiredal Toftlund  heiredal@gmail.com 30532621
Annie Nielsen Frederikshavn  annie@nielsen.ws 21270544
Flemming Libner Skjern  f.libner@gmail.com 40268602

        PensiOnisttræf 
på årsmødet

kom  
til!
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”Det er jo en helt fantastisk gave til børnene rundt 
omkring på folkeskolerne. Dejligt, at vi nu kan fort-
sætte med fase to og udbrede OrkesterMester til andre 
børn og skoler også,” siger Dorte Andreas, Skoleleder-
foreningens næstformand. Hun er med i styre gruppen 
i partnerskab bag OrkesterMester.

”Det er skønt, at vi kan fortsætte med at give flere 
af landets skoleelever et musikalsk tilbud af høj kvali-
tet og opleve spilleglæde sammen med deres kamme-
rater. Det øger børnenes selvtillid og giver sammen-
hold,” siger Dorte Andreas. Hun mener også, at det vil 
give et løft til det tætte samarbejde mellem musiksko-
ler og folkeskoler, som udvikler sig landet over.

OrkesterMesters fire kodeord er skolestolthed, spil-
leglæde, selvtillid og sammenhold, og projektet sigter 
på at opbygge og forankre nye skoleorkestre på sko-
ler, der ikke i forvejen har orkester.

Vi har bedt nogle af de deltagende skoler om at for-
tælle om, hvordan de arbejder. 

Bent Hjort er projektmedarbejder i OrkesterMester

 Dette skoleår har 1.000 elever på 10 fol-
keskoler i 10 forskellige kommuner haft mulighed for 
at opleve suset ved at spille sammen i et stort orke-
ster, hvor alle skal bidrage med en vigtig musikalsk 
brik til den samlede orkesterklang.

Det sker som led i et stort projekt OrkesterMester, 
der strækker sig over en fireårig periode, og hvor der 
er er etableret skoleorkestre på skolerne. Projektet er 
støttet af Nordea Fonden og blevet til i et landsdæk-
kende samarbejde mellem Dansk Musikskolesammen-
slutning, DR SymfoniOrkestret, Danske Musik- og Kul-
turskoleledere og Skolelederforeningen.

Landets øvrige symfoniorkestre bakker også op om 
OrkesterMester, ligesom amatørorkestrenes landsfor-
eninger, Børne- og Kulturchefforeningen og Music in 
the Brain på Aarhus universitet gør det. 

Med en yderligere bevilling på 10 millioner til Orke-
sterMester via Kulturministeriets musikhandlingsplan 
over de kommende år får endnu flere elever får nu en 
unik chance for at få gratis instrumental- og orkester-
undervisning og spille sammen med andre. Yderligere 
20-30 nye skoler får hermed et løft til at kunne danne 
skoleorkestre.

NU ER DET MULIgT FOR NyE SKOLER AT BLIVE EN DEL AF DET 

LANDSDæKKENDE ORKESTERMESTER-PROjEKT. NyE ANSøgNINgER 

MODTAgES I EFTERåRET MED OPSTART I 2020.

Af Bent Hjort  •  Illustration Illustration OTW

StRyGeRe
OG SLAGtøj

bLÆSeRe,
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broskolen
Faaborg-Midtfyn

øger fællesskabet 
 På vores Orkester

Mester skole havde vi allerede in-
den projektets start et tæt samar-
bejde med musikskolen. Et sam  - 
arbejde som vi var glade for, men 
som vi også på skolen og i musik-
skolen havde et ønske om at udvikle 
og styrke. Vi så, at vi sammen gav 
eleverne noget, der var godt. Det 
har OrkesterMester været med til at 
udvikle, understøtte og skabe ram-
mer for.

Projektet er generelt taget godt i 
mod på skolen af såvel lærere som 
elever og forældre. Jeg tror, at det, 
at skolens lærerne har været vant 
til tidligere at arbejde sammen med 
musikskolens lærere, gav projektet 
liv fra start. Det er her på skolen vo-
res 3. årgang, der er Orkester-
Mester-klasser og fremover bliver 
det både 3. og 4. årgang.

Det ses og høres tydeligt da pro-
jektet gik i gang, at det fangede ele-
vernes interesse: At få ejerskab til 
et instrument, at må tage det med 
hjem og have mulighed for at for-
dybe sig og gøre sig dygtig – det ska-
ber motivation. Man motiveres af at 
være vigtig for et fællesskab. Samti-
dig har alle elever haft samme ud-
gangspunkt. Det er de færreste, der 
er rigtig dygtig til at spille f.eks. 
tværfløjte i 3. klasse. Vi lærer sam-
men fra start og har samme ud 

gangspunkt og forudsætning. Det 
er OK at fejle.

OrkesterMester giver rum til fag-
lig fordybelse på en måde, som vi 
ofte ikke har mulighed for i skolen. 
Mødet med musikskolens faglærere 
og skolens didaktik og pædagogik 
giver eleverne noget særligt.

Vi ser ofte børn i indskolingen, 
der har vanskeligheder ved udhol-
denhed og vedholdenhed. I projekt 
OrkesterMester har vi mulighed for 
at arbejde med netop det. Øvelse 
gør mester. Det så vi tydeligt, da vi 
var til fælles kordag på Fyn og se-
nere til OrkesterMester fest i DRs 
koncerthus i København. Et lille 
trut gav sammen med andres trut 
flotte stykker af musik. Stolte foræl-
dre, kuldegysninger og sammen-
hold. 

Det gør, at eleverne fortsætter, 
øver og stolt går ned af gangen på 
skolen med deres instrument. Alle 
har en fin taske til instrumentet. 
Det ses på måden tasken bæres på 
ryggen eller over skulderen, at ryg-
gen er rank – jeg er en del af noget 
større. Jeg kan, og jeg mestrer. 

Flemming Mortensen,  
skoleleder, Broskolen
Louise Holst Mortensen,  
afdelingsleder, afd. Bøgehøj
Maria Mygind,  
afdelingsleder, afd. Rolfsted

i dAnmArk hAr  
skoler orkestre

•	 	OrkesterMester	er	en	orga-
nisation, der sigter på at op-
dyrke skoleorkestre på sko-
ler, hvor der ikke i forvejen er 
et. Det er tale om hele klas-
ser, der spiller. 

•	 	Der	kan	opnås	finansiel	
støtte, men modellen forud-
sætter også en egen-investe-
ring i kommunen, som vil 
være estimeret 100.000 kr. 
pr. år. 

•	 	Musikskolens	ledelse	og	sko-
lens ledelse har fælles ansvar 
for, at OrkesterMester-forlø-
bet forankres i forvaltning og 
kommunalbestyrelse med 
hensyn til lærerlønstimer, 
undervisningsmaterialer og 
lokaler. 

•	 	Fra	2020-21	er	det	muligt	for	
nye skoler at blive en del af 
OrkesterMester-projektet.

•	 	Optag	kan	ske	ved,	at	folke-
skole, musik- og kulturskole 
og kommune går sammen og 
i fællesskab indsender en an-
søgning til Danske Musik- og 
Kulturskoler.  

•	 	Ansøgningskriterierne	mel-
des ud i starten af september 
2019 og ansøgningsfristen er 
1. december 2019.  

•	 	Den	3.	januar	2020	offentlig-
gøres ansøgere, der kommer 
med i OrkesterMester. Det 
anbefales alle interesserede 
at ansøge, herunder også 
tidligere ansøgere, som ikke 
kom med i projektets første 
fase. 
 

•	 	Spørgsmål	vedr.	Orkester-
Mester og ansøgningsrun-
den kan rettes til projekt-
medarbejder Bent Hjort: 
bent.hjort@orkestermester.
dk, telefon 5192 2684
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skolegades skole
Brønderslev

OPlevelser fOr livet
 Som en klassisk midtbyskole ligger 

Skolegades Skole i centrum af Brønderslev, uden 
meget udenomsplads, og sportspladsen ligger på 
afstand af skolen. Vi satser benhårdt på ting, der 
er mulige i de eksisterende rammer, f.eks. lærer 
alle elever at spille skak, der er stort fokus på na-
turfag – herunder Lego-robotteknologi – og med 
OrkesterMester får vi boostet musikken yderli-
gere. 

Samarbejdet mellem Skolegades Skole og Kul-
turskolen, som Musikskolen er en del af, har 
gennem de seneste fem år været om flere ting. 
Det har bl.a. givet vores 2-sprogede elever ekstra 
musik og sang, nuværende 3. årgang fik sidste år 
et forløb med strygermusik, og vores børnehave-
klassebørn får en ugentlig dosis fra en af musik-
skolens lærere.

Vi så OrkesterMester som en oplagt mulighed 
for at udvikle det eksisterende samarbejde, så 
der var ikke så lang betænkningstid. Og da Skole-
gades Skole og Kulturskolen, som musikskolen 
er en del af, ligger i en afstand på cirka 300 me-
ter; er det selvfølgelig en klar fordel for logistik-
ken. 

Generelt har vi stor fornøjelse af samarbejdet. 
Lærerne lærer af hinanden, de profiterer tyde-
ligvis af hinandens kompetencer og kvalifikatio-
ner, deres baggrunde – uddannelse og erfaring 
er vidt forskellige, hvilket ses som en styrke for 
projektet. Lærerne i OrkesterMester har i øvrigt 
fælles forberedelse skemalagt på ugebasis; det at 
brainstorme og tilrettelægge fælles ses også som 
en læring og udvikling for vores lærere.  

Med til historien hører vel også, at lederen af 
Kulturskolen, John Fuglsang, og jeg er uddannet 
samtidigt fra Hjørring Seminarium. Vi har begge 
en fortid som lærere i Hjørring Kommune og er 
efterfølgende blevet ledere i Brønderslev Kom-
mune. John Fuglsang har med sin fortid i Folke-
skolen, masser af relevant erfaring i forhold til at 
lave musik-forløb med hele klasser. 

En del af skolens elever ville formodentlig ikke 
frekventere musikskolen; med OrkesterMester 
får vi tilbudt disse elever læring og oplevelser 

med musik og vi får selvfølgelig også spottet 
nogle talenter. Man kan tillige se OrkesterMester 
som et inklusions- og integrationsprojekt; hvilket 
for netop vores skole har en betydelig værdi.

OrkesterMester er mere end musik! Eleverne 
lærer meget mere end musik i projektet. Når 
man spiller i orkester, bliver den enkeltes bidrag 
en det af en større sammenhæng, man bliver 
yderligere trænet i at tage hensyn til hinanden, 
og eleverne stifter bekendtskab med genre inden 
for musikkens verden, som de måske ikke ellers 
havde mødt på deres vej.

OrkesterMester som er det, indtil videre vores 
største projekt vi sammen har sat i søen, har be-
tydet et endnu tættere samarbejde mellem per-
sonale og ledelse på de to skoler. Projektet er 
helt i tråd med intentionerne om den åbne 
skole.

På skolen håber vi selvfølgelig på, at Orkester-
Mester på længere sigt bliver platform for etable-
ring af et skoleorkester, meget gerne i et fortsat 
samarbejde med musikskolen.Generelt har der 
kun været positive tilkendegivelser, det være sig 
fra elever, forældre, personale, ledelse og skole-
forvaltningen.

Senest i midt juni måned havde vi fornøjelsen 
af at være med i DR-byen til den store fælles Or-
kesterMesterkoncert. En kæmpe oplevelse for 
både elever, lærere og ledere. Hele dagen i DR-
byen var veltilrettelagt, eleverne øvede sammen 
med udvalgte medlemmer af DR’s symfoniorke-
ster, og dagen sluttede af med et brag af en kon-
cert.

Der er ingen tvivl om, at vi med Orkester-
Mester gør en forskel for vores elever. Vi taler 
om oplevelser ikke kun for deres skolegang, men 
for livet! For vores 400 elever - 75% pæredanske 
elever og 25% æbledanske - fordelt på to spor fra 
0.-9. er OrkesterMester et fantastisk ekstra til-
bud, udleves store dele af Folkeskolens formåls-
paragraf, § 1 stk. 1 og 2 på fornemste vis!

Jørgen Dyrskjøt Thorsen,  
skoleleder, Skolegades Skole
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lille næstved skole
næstved musikskole 
Næstved Kommune

man finDer hinanDen
 Vi var så heldige at komme med i den 

første bølge af OrkesterMesterprojekter. Forud 
for elevernes opstart i september 2018, lå en 
lang planlægningsfase, hvor to forskellige kultu-
rer skulle finde hinanden med de forskellighe-
der, der ligger i henholdsvis musikskoleregi og 
en traditionel folkeskoleverden. 

Vi brugte forholdsvis lang tid på at afstemme 
forskellige forståelser og forventninger til begre-
ber som klasserumsledelse, forældresamarbejde, 
normering, sæsonlængde, instrumentvalg, forbe-
redelse og øvning. Der var åbenlyse forskelle i op-
fattelserne, og derfor var dialog og koordinering 
af forståelse afgørende for det lokale projekts suc-
ces. Processen har været meget givende i forhold 
til opnå ny indsigt i hinandens organisationer. 

Vores lokale orkester tager udgangspunkt i en 
harmoniorkesterbesætning med instrumenterne: 
Kornet, trombone, baryton og klarinet i to 3. klas-
ser. Orkesteret dirigeres af musiklærer Louise 
Bjerring Lehmann, mens musikskolelærerne age-
rer sektionsledere i de respektive instrument-
grupper. En fordeling af opgaver, som lærerne ud-
trykker stor tilfredshed med. 

Den grundlæggende oplevelse med projektet 
har for elever, forældre, lærere og ledelse været 
meget positiv. Vi har oplevet, at sammenholdet i 
klasserne er blevet styrket markant. Eleverne har 
lynhurtigt udviklet deres musikalske kompeten-
cer, og mange prioriterer at få øvet hjemme. De 
får en rigtig god oplevelse af at mestre noget, som 
andre ikke kan.

OrkesterMester opbygger med andre ord deres 
selvværd og selvtillid. Forældrene har taget godt 
imod projektet og bakker godt op om elevernes 
engagement. Målt på forældrenes deltagelse til 
OrkesterMesterfest i DR-byen, må vi konkludere, 
at der er fuld opbakning. Fra vores ledelsesmæs-
sige vinkel oplever vi undervisere, der i den grad 

har taget projektet ind, og som udvikler nye kom-
petencer og samarbejdsflader. Vi ser ligeledes en 
positiv de-privatisering af undervisernes praksis.

En række koncerter på skolen har bidraget po-
sitivt til skolens musikkultur og til gode oplevelser 
for elever, forældre og personale. OrkesterMester 
har brandet Næstved Musikskole i lokalsamfun-
det og regionalt og sat fokus på de ”truede instru-
menter”. 

Vores lokale OrkesterMesterprojekt understøt-
ter endvidere en række nationale og lokale poli-
tiske mål - herunder målet om åben-skole-samar-
bejde samt kommunens kulturpolitiske 
mål -sætning om, at musikskolen som kulturbæ-
rende institution skal ramme flere unge med de-
res tilbud. Ydermere understøtter orkesterme-
sterprojektet i høj grad skolens pædagogiske 
projekter, idet der i harmoniorkesterets sam-
spilsdel er fokus på samarbejde, elevansvar, læ-
ring og vedholdenhed. 

Ovenstående havde ikke været muligt uden det 
givende samarbejde mellem vores to organisatio-
ner. Andre, som påtænker at gå ind i projektet, 
skal dog være særligt opmærksom på krav til lo-
kaler, opbevaring, tid samt lydmæssige udfordrin-
ger. Den omfattende koordinering og det løbende 
samarbejde har imidlertid rustet vores to organi-
sationer markant i forhold til et fremtidigt åben 
skole/samarbejde og har lettet kommunikations-
vejen. 

Dette skoleår starter vi to nye 3. klasser op på 
en anden af skolens afdelinger. I den forbindelse 
tilføjes slagtøj til orkestret, og 50 nye Orkester-
Mesterelever har rigtig meget at glæde sig til. 

Per Carlsen,  
afdelingsleder, Næstved Musikskole
Michael Ringsmose,  
afdelingsleder, Lille Næstved Skole
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Let vejen for skolens 
læseudfordrede elever
En stor verden af viden og oplevelser åbner 
sig, når man kan læse og skrive. Det opdager 
de fleste børn i løbet af de første år i skolen. 
Men elever med læseudfordringer oplever 
noget andet: At læsning og skrivning er en 
barriere, der lukker dem ude socialt og fagligt.

I rapporten ’Let vejen til uddannelse for børn 
og unge’ (2018), om trivsel og læring blandt 
ordblinde elever i grundskolen, svarer ca.  
halvdelen af eleverne, at det ofte er en kamp 
at være ordblind – og mange giver udtryk 
for at have følt sig drillet, dum eller uden for 
fællesskabet på grund af deres ordblindhed.

PC - Mac - Android - iOS

Kontakt os
for at høre mere om, hvordan vi 
kan hjælpe jer i gang.  
Ring 65 91 80 22 eller  
skriv til salg@mv-nordic.dk. 

Alle kan læse og skrive med 

CD-ORD og IntoWords

Heldigvis kan eleverne hjælpes med 
strategier og digital læse- og skrivestøtte fra 
programmerne CD-ORD og IntoWords, der 
fx hjælper eleven med at:

• læse med samme hastighed og forståelse
som sine jævnaldrende

• læse alderssvarende bøger og udvide sit
ordforråd

• indgå i samtaler og gruppearbejde om
det, der læses på klassen.

Med støtten fra værktøjerne kan eleven 
koncentrere sig om det, der skal læres eller 
formuleres – i stedet for at hænge fast i 
svære ord og afkodning. 

Formålet er ikke at erstatte kompetencer 
eller undervisning i afkodning og stavning, 
men at give eleverne værktøjer til at lære. 
Og chancen for at blive alt det, de har 
potentiale til.

Brug læse- og skriveteknologi fagligt og socialt:

Literacy

Fremmedsprogsindlæring

Projekter og gruppearbejde

Opgaveforståelse

SelvtillidMotivation
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Sådan får du 3 % i rente på din lønkonto   

 Du er medlem af Skolelederforeningen og har 
afsluttet din uddannelse. 

 Du samler hele din privatøkonomi hos  
Lån & Spar (LSBprivat®Løn er en del af en 
samlet pakke af produkter og services, som din 
økonomi kredit vurderes ud fra). 

 Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkår.  
Rentesatserne er variable og gælder pr.  
9. maj 2019.

 De 3 % i rente er på de første 50.000 kr.  
på løn kontoen. Der er 0 % på resten.

	 Du	behøver	ikke	flytte	dine	realkreditlån.	 
Men	evt.	ændringer	og	nye	realkreditlån,	 
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

Du er en  
del af nogle 
stærke  
fællesskaber

Siden 1880 har Lån & Spar været en  

bank for helt almindelige mennesker.  

En	bank	som	hylder	fællesskabet.	Vi	er	 

nemlig ejet af mere end 45 organisationer 

bl.a. Skolelederforeningen. 

Få høj rente på din lønkonto 
Med fællesskabet følger ekstra gode fordele.  

Som bl.a. 3 % i rente på de første 50.000 kr.  

på din lønkonto. Det kan ingen andre banker 

matche. Se mere på lsb.dk/skolelederne

3 %  
PÅ LØNKONTOEN

– bare fordi du er medlem 
af Skolelederforeningen

Ring: 3378 1995
– eller gå på  

lsb.dk/skolelederne  
og book møde
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noter

Datatilsynet har meldt taxaselskabet 4 
x 35 til politiet for brud på databeskyt-
telsesforordningen og ikke at overholde 
nye procedurer for anonymisering af 
personoplysninger.

Det handler mere konkret om, at sel-
skabet har opbevaret kundernes tele-
fonnumre i 5 år, og at selskabet ikke i 
tilstrækkelig grad har slettet oplysnin-
ger om kunder, hvilket ikke står i mål 
med formålet hermed. 

Anmeldelsen er et resultat af en stik-
prøvekontrol af virksomheder og myn-
digheder, som Datatilsynet har foreta-
get, og selskabet er nu indstillet til en 
bøde på 1,2 mio. kr. 

gDPR

Et privat firma og Sydvestjysk Sygehus har de senere år 
udviklet en fraværsplatform til elever, der af forskellige 
grunde ikke kan deltage i undervisningen på skolen.

Det handler bl.a. om, hvordan elever med en forholdsvis 
enkel teknisk løsning kan følge undervinsingen hjemme 
eller andetsteds fra via Ipad eller anden device.
 
Løsningen kan være en mulighed for skoleledelsen til at 
sikre, at barnets rettigheder tilgodeses, at lærerne ikke 
bliver overbebyrdet, og at skolens økonomi ikke belastes. 

se mere på www.boddi.dk

FRAVæR

For nylig er offentliggjort en undersøgelse af kommunalt ansatte 
mænd og kvinders indkomst. Den viser, at kvinder i Danmark i 
gennemsnit tjener næsten 22 procent mindre end mændene.

læs hele historien på walletform.com

Skævhed

fOr Tr
Den 3.-4. september holder Skole-
lederforeningen grundkursus for 
foreningens lokale leder-TR, dvs.  
lokalformænd og deres suppleanter. 

Her kommer vi bl.a. ind på:

•	 Ansvars/rollefordelingen	mellem	
lokale TR og central forening

•	 Lederoverenskomstens	mulighe-
der og faldgrupper – herunder 
lønforhandlinger/forhåndsaftaler 
og kontraktansættelser

•	 Lederes	arbejdsmiljø/arbejdsvil-
kår

•	 TR	rollen	–	hvad	er	en	leder-TR,	
og den lokale bisidderrolle

•	 Hvad	skal	ledere	tåle	–	fra	politisk	
hold/forældre/lærere…

 
Formålet er at blive bedre til at va-
retage forhandlingssituationer på et 
højt niveau. Der tages afsæt i så-
kaldt interessebaseret forhandlings-
teori. Arbejdsformen veksler mel-
lem oplæg og deltageraktiviteter.

Vi glæder os til at se jer!

Sandsynligheden for, at smedens søn vil dele klas-
seværelse med direktørens datter, er faldende. Det 
slår en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd fast.

Det er blevet mere normalt, at velstillede familier 
fravælger skoler, hvis de har mange ressourcesvage 
børn. Og skolerne bliver således mere opdelt efter 
indkomst…

Undersøgelsen viser, at antallet af skoler, hvor top-
pen og bundens børn mødes, er faldet fra 40 pro-
cent til 28 procent i perioden 2007 til 2017. 

I stedet flytter forældre deres børn over mod skoler, 
hvor forældrene har en tilsvarende indkomst. Det 
er særligt i de fattige yderkommuner, at andelen af 
blandede skoler er faldende.

POLARiSeRiNG 
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Sådan får du 3 % i rente på din lønkonto   

 Du er medlem af Skolelederforeningen og har 
afsluttet din uddannelse. 

 Du samler hele din privatøkonomi hos  
Lån & Spar (LSBprivat®Løn er en del af en 
samlet pakke af produkter og services, som din 
økonomi kredit vurderes ud fra). 

 Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkår.  
Rentesatserne er variable og gælder pr.  
9. maj 2019.

 De 3 % i rente er på de første 50.000 kr.  
på løn kontoen. Der er 0 % på resten.

	 Du	behøver	ikke	flytte	dine	realkreditlån.	 
Men	evt.	ændringer	og	nye	realkreditlån,	 
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

Du er en  
del af nogle 
stærke  
fællesskaber

Siden 1880 har Lån & Spar været en  

bank for helt almindelige mennesker.  

En	bank	som	hylder	fællesskabet.	Vi	er	 

nemlig ejet af mere end 45 organisationer 

bl.a. Skolelederforeningen. 

Få høj rente på din lønkonto 
Med fællesskabet følger ekstra gode fordele.  

Som bl.a. 3 % i rente på de første 50.000 kr.  

på din lønkonto. Det kan ingen andre banker 

matche. Se mere på lsb.dk/skolelederne

3 %  
PÅ LØNKONTOEN

– bare fordi du er medlem 
af Skolelederforeningen

Ring: 3378 1995
– eller gå på  

lsb.dk/skolelederne  
og book møde
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Rundbold 
igen?

PRØV 
VIKARHYLDEN 

GRATIS
RESTEN AF 

ÅRET

Vikarhylden er en ny portal fra Gyldendal og Substy, der sikrer at de mange 
vikartimer får et fagligt løft med relevant materiale, skræddersyet specifikt til  
vikartimerne. Sitet består af komplette undervisningsmaterialer, tilpasset fag  
og niveau, og fungerer som supplement til den igangværende lektions plan. 
Således har vikaren altid adgang til materiale, der skaber lærerige vikartimer  
for eleverne. Og så kan rundboldbattet godt pakkes væk. 

Prøv Vikarhylden gratis fra skolestart 2019 og resten af året på vikarhylden.dk
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Forfatteren har fået mulighed for skrive under pseudonym for at kunne udtrykke sig friere.

ukoordineret projektitis
”Nå, skal vi få et overblik over vores projekter,” sagde jeg.

Vi var samlet til ledermøde. Baggrunden var, at tillidsmanden 
havde pointeret, at der var for mange projekter i gang på samme 
tid. Jeg havde i første omgang afvist og sagt, at Strandskolen var  

en skole i udvikling, så medarbejderne måtte være omstillingsparate. Tillids-
mandens udsagn havde dog peget på nødvendigheden for overblik. 

”Ud over vores fælles skoleprojekt om kodning, brug af data og low arousal 
arbejder vi i indskolingen med guided reading, flex, ugeskema, synlig læring, 
sikker i trafik og fleksibel indretning af klasselokalerne,” sagde viceren.

”Mellemtrinnet arbejder med LEGO league, fri for mobberi, 21th century 
skills, unge ingeniører, matematik for alle, læsecamps og et stort musical-
projekt,” fortalte min afdelingsleder.

”Så det udskolingens tur,” sagde jeg. ”Talenthold, turboforløb, vores  
sam arbejde med skolerne i Østrig og Lyon, faglig læsning…”

”STOP! STOP! STOP!”, sagde afdelingslederen febrilsk. ”Hvis skolen var  
en patient, ville den lide af ukoordineret projektitis i overhængende grad.” 

Jeg kiggede undrende på afdelingslederen. ”Hvad mener du? Ukoordineret 
projektitis? Det er gode pædagogiske projekter.”

”Ja-ja. Hvert enkelt projekt er fint, men det er den samlede mængde.  
Det er som om, det stritter i alle retninger.”

”Derudover er der de fælles kommunale projekter,” sagde viceren og  
sukkede. ”Beregneren, Meebook, testhjulet, og så er kommunen med i  
noget ift. de praktisk-musiske fag.”

”Vi bliver nødt at lave et projektstop!” sagde jeg opgivende. ”Det er gået  
over gevind.”

”Rolig nu, Jens”, sagde afdelingslederen. ”Jeg kan godt forstå, hvis lærerne 
synes, at det er lidt uoverskueligt. Vi må have nogle klare strategier for hvilke 
projekter, vi arbejder med. Og det vil sikkert vise sig, at vi skal af med et pro-
jekt eller to. Jeg tror også, vi vil få øje på, at der er noget, vi skal have styrket. 
Umiddelbart mangler vi noget omkring matematik ...” 

Da ledermødet sluttede, var aftalen at indkalde tillidsmanden og 2 lærere  
til et udvalg, hvor vi skulle kategorisere projekterne. Håbet er at transformere 
den ukoordinerede projektitis til målrettet pædagogisk retning. 

Det vil fortsat kræve omstillingsparate lærere. 

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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HVORdAN SkAbeR MAN GOd  
Digital kOmmUnikatiOn

Implementeringen af den nye digitale kommunikationsplatform Aula er en oplagt lejlighed til at 
iværksætte en proces om god kommunikation på den enkelte skole

 
Af Morten Bertelsen og Lars Nyborg •  Illustration: Otto Dickmeiss og OTW AS
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 I øjeblikket og i resten af 2019 
anvendes der mange ressourcer og tid i 
den danske folkeskole på at opsætte og 
igangtage det nye forældreintra Aula - det 
digitale interface, som skal binde skole og 
hjem sammen, og som senere også skal 
anvendes i dagtilbud landet over. 

Aula skal være et velfungerende og sik-
kert rum for god og nem kommunikation 
mellem dagtilbud, skoler, forældre, for-
valtninger og andre. Der har været skre-
vet meget om Aula, og selv det regerings-
nedsatte stresspanel har været ude med 
forslag om at skrinlægge projektet, da 

det stresser forældrene. Dette er nok 
ikke en gangbar og klog løsning, men det 
viser, at der er noget på spil når der bli-
ver talt om Aula på den måde. 

Hensigten og formålet med Aula må 
være at skabe en digital samarbejdsplat-
form der understøtter børns læring og 
trivsel. Den eksisterende digitale plat-
form har ikke været en ubetinget succes, 
og Maria Ørskov Akselvoll har i sin Ph.d.-
afhandling 1 netop bl.a. peget på, at den 
digitale kommunikation i folkeskolen ska-
ber ulighed, altså akkurat det modsatte 
af hensigten. Det gode samarbejde, der 
understøtter læring og trivsel, består i 
høj grad af god kommunikation, tydelig 
forventningsafstemning, rolleafklaring, 
og at der er noget vi er fælles om.

Retningslinjer for god 
kommunikation
Udfordringen er, at der sjældent bliver 
brugt tid nok på at arbejde med, hvad god 
kommunikation er, og hvordan det kan 
understøtte børnenes læring og trivsel, jf. 
fig. 1 på næste side. Den gode brug af in-
trasystemet og den digitale kommunika-
tion er mange steder ikke drøftet, afstemt 
og formuleret, og bruges ofte uhensigts-
mæssigt som en form for Facebook, med 
de problemstillinger det kan medføre bl.a. 
i form af overinformation mv. 

Aula og digital kommunikation i det 
hele taget er vanskeligt. Det er det 
skrevne ord, der kan tolkes på og læses 
mellem linjerne. Det er modtageren der 
tolker og dermed bestemmer budskabet, 
og da afsender ikke ved hvor modtager 
er og hvornår modtager læser budskabet 
er det som at ”spille med blind makker”. 

Det skrevne sprog er heller ikke spe-
cielt tydeligt, da man ikke medtager to-
ning, kropssprog, stemmeføring og me-
get andet. Desuden er Aula kendetegnet 
ved, at den skal kunne håndtere en kom-
munikation med mange forskellige inten-
tioner: information, dialog, samarbejde, 
administration etc. 
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VIL DU MÅLE DE
BLØDE KOMPETENCER?

LÆS MERE PÅ 
VORES HJEMMESIDE:

LEARNLAB.NET

  

Kontakt
Peter Ulholm
Peter @learnlab.net
+45 31354033 

Data i skolen er ikke kun karakterer, PISA og nationale test, som har svært ved at
indfange et bredere kompetencebegreb og dermed kompetencer, der rækker ind i
fremtiden - 21 cc skills. Hvordan understøttes arbejdet med 21 cc skills i skolen og

hvordan kan det måles? Hvordan fremmes det i skolen? LearnLab tilbyder gennem 21
cc survey, en netbaseret undersøgelse, den enkelte skole gennemfører blandt alle

skolens elever, et svar på dette.

Kombinerer bløde og harde data på en ny måde
Inddrager eleverne
Fremmer 21th century skills
Producerer relevante data til brug for skolens udvikling

LEARNLAB 21 CC SURVEY:

FigUr 1. trivsel og læring i centrUm.

pædAgogik

sociAl Ulighed kommUnikAtion

trivsel & læring

Drøftelsen og formuleringen af simple 
pædagogiske retningslinjer for samarbej-
dende kommunikation må være løsnin-
gen. Retningslinjer, der sikrer et fælles 
 billede af god digital kommunikation, for-
ventningsafstemning og tydelig kommuni-
kation med færrest mulige fortolknings-
muligheder.  

Vælg en inddragende proces
Vores bud er derfor, at der på de enkelte 
skoler/institutioner arbejdes med proces-
ser og strukturer for god kommunika-
tion, som er forventningsafstemmende 
og tydeliggørende for kommunikationen. 
Hvad er det den digitale kommunikation 
kan og ikke mindst, hvad er det den ikke 
kan, og som derfor kalder på en analog 
kommunikation?

Det handler om, at skolens bestyrelse 
tager nogle beslutninger om og formule-
rer principper for, hvordan Aula skal an-
vendes kommunikativt. Principperne skal 
ikke kun handle om, hvordan interfacen 
skal se ud, men i højere grad om, hvordan 
der skal kommunikeres. Skolens princip-
per skal sikre, at kommunikationen: 
Understøtter det enkelte barns oplevelse 

af samarbejde og sammenhæng, hvilket 
fører til højere trivsel

•	 Styrker samarbejdet mellem skole  
og hjem 

•	 Bidrager med gensidigt nødvendigt  
og præcist informationsniveau

Medarbejdernes involvering i processen 
handler i høj grad om at arbejde med, 
hvordan de udmønter skolens principper 
for god kommunikation. Herunder hvilke 
narrativer, de er medskabere af, og om 
hvordan de arbejder og kommunikerer 
med forældrene om kommunikation. 

Processuelt er det efterfølgende oplagt 
at bruge tid lokalt på et klasseforældre-
møde til at gøre skolens principper anven-
delige i praksis. Aftale, hvordan vi gør 
hvad og hermed få lavet en tydelig for-
ventningsafstemning i forhold til forældre/
skole-samarbejdet, og hvad god kommuni-
kation er hos os i 3.b. Når det er sagt, tilba-
gestår der stadig nogle centrale spørgsmål:

•	 Hvor børnene er henne i alt dette? 
Springer vi børnene over i vores digi-
tale kommunikationsiver?

•	 Forsvinder ansvaret for læring og triv-
sel helt fra elevernes skuldre? 

•	 Hvad med kontaktbogen? Kan den no-
get som AULA ikke kan?

•	 Er det i virkeligheden et udtryk for en 
pædagogisk ”curlingindstilling”, når 
forældre skal have alt at vide og ind-
drages i alt? Behovet for og værdien  
i det personlige møde?

Endelig vil det være helt centralt, at der  
laves klare målsætninger og planer for, 
hvordan man arbejder med området frem-
over og dermed hvordan man sikrer en lø-
bende dialog og proces omkring en digital 
og analog kommunikation, der understøt-
ter det enkelte barns læring og trivsel. 

Morten Bertelsen er Cand. Psych & Scient
Lars Nyborg er tidl. skoleleder & MA i Business  
Coaching, begge Copenhagen Coaching Center,  
copenhagencoaching.dk

note

1. Folkeskole, forældre, forskelle - skole-hjem-samarbejde og 
forældreinvolvering i et klasseperspektiv. Tidsskrift for profes-
sionsstudier, nr. 25, 2017.
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SÅ LÆNGE 
SKUDEN 
KAN GÅ

stop stress
Håndbog for ledere 

Malene Friis Andersen  
og Marie Kingston 
Forlaget KLIM
243 sider, 232 kroner

 Bogen er en håndbog 
for ledere og er uundværligt 
redskab i forhold til, hvordan 
man som leder kan arbejde 
med at forebygge samt hånd-
tere stress og stresssympto-
mer hos medarbejderne – og 
ikke mindst hos lederen selv.

”Stop stress” er som ud-
gangspunkt skrevet som væ-
rende handlingsorienteret 
fremfor løsningsorienteret og 
det er netop det handlings-
perspektiv, der sammen med 
en velfunderet faglig, teore-
tisk fundering og praktisk er-
faring hos forfatterne, der 
gør, at jeg tænker bogen som 
et uundværligt arbejdsred-
skab for en skoleleder.

Bogen er delt op i fire dele, 
og i hver del stilles der 
spørgsmål til refleksion over 
lederens egen praksis samt 
organisationens måde at 
håndtere stress på og i hver 
del følges der op med kon-
krete handlinger til, hvad 
man gøre, og hvordan man 
kan handle på det.

Del 1: Stress – Forstå proble-
met før du løser det: I første 
del introduceres vi til en for-
ståelse og en afklaring af be-
grebet stress. Det er fint, at 
der startes med at definere 
hvad stress kan være og at 
gøre opmærksom på, at stress 
ikke nødvendigvis fører til en 
sygemelding. I det hele taget 
arbejdes der igennem hele 
bogen med handlinger, der 
skal undgå sygemeldinger. 

Del 2: Stresstrappen: Giver 
et bud på, hvilke faser/trin 
man går igennem som stress-
ramt eller potentiel stress-
ramt, og hvor man som leder 
og kollega skal være særlig op-
mærksom. I den ene ende er 
den tempererede medarbej-
der og i den anden ende den 
helt udbrændte. For hvert trin 
er der handleanvisninger til, 
hvordan man kan håndtere 
medarbejderen på de enkelte 
trin.

Del 3: Sådan får du din sy-
gemeldte medarbejder tilbage 
til arbejdet: Selvom bogen 
som udgangspunkt handler 
om, hvordan man kan ar-
bejde på at undgå sygemel-
dinger, anerkender de at en 
sygemelding i nogle tilfælde 
kan være nødvendig og kom-
mer derfor også med handle-
anvisninger til, hvad man skal 
gøre, hvis det er tilfældet. 

Del 4: Når lederen får 
stress: Denne sidste del af bo-
gen er særdeles relevant. En 
leder er i ligeså høj grad som 
medarbejderne i risiko for at 
udvikle stress og undersøgel-
ser har vist, at ledere går læn-
gere med stresssymptomer 
uden at gøre noget ved det. 
Stress på lederniveau er ofte 
tabulagt, men hvordan skal 
en leder kunne være rollemo-

del for sine medarbejdere, 
hvis lederen er stressramt? 

Bogen beskriver de mange 
dilemmaer og den store kom-
pleksitet, det er at arbejde på 
en videns- og uddannelsesori-
enteret arbejdsplads, hvor 
forandring og krav om effekti-
vitet, målorientering og resul-
tater er kommet mere i fokus, 
end det medarbejderne og 
også lederne oplever som ker-
neopgaven. 

Undervejs i læsningen er 
jeg blevet udfordret af de to 
forfattere på de noget lang-
sommelige processer, som 
der indimellem lægges op til 
ved langtidssygemeldte med-
arbejdere – det er de klar over 
og har naturligvis taget højde 
for ved at stille spørgsmål til, 
hvad omkostningerne for 
samfundet vil være, hvis det 
ikke lykkes at få en medarbej-
der tilbage på job. Her bliver 
vi udfordret på vores vægt-
ning af ansvaret for det store 
og det lille fællesskab. Det er 
ganske udmærket at gøre sig 
disse refleksioner indimellem. 

Jeg kan varmt anbefale at 
læse bogen. Det eneste jeg 
savner er, at der medfølger la-
minerede ark, der for hvert 
trin i stresstrappen beskriver, 
hvilke handlinger der skal 
iværksættes på de enkelte 
trin. Bogen er også god at 
læse for enhver leder, der 
gerne vil fastholde og udvikle 
en sund organisation. 

Dorte Andreas
næstformand

AnMelDelser
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ET HUS I 
SPLID MED 
SIG SELV

vesten mod vesten
Rune Lykkeberg

Informations Forlag
490 sider, 295 kr. 

 Informations chefre
daktør har begået denne 
bog, der sammenfatter de 
mange opbrud, der har været 
med Murens fald, 9/11 og sær-
ligt de senere års ny-nationa-
lisme, migration, terrorisme, 
politiker-lede, gule veste, Bre-
xit, Trump som US-præsi-
dent, klimaet med stigende 
temperaturer og vildt vejr. Alt 
det, der lægger pres på og fø-
rer til uro, usikkerhed og selv-
opgør.

Bogen forklarer de senmo-

dernistiske sammenhænge, 
og hvorfor vi ikke burde være 
så overraskede over det, der 
sker. Det lå ligesom i kortene, 
når vi kigger tilbage – ikke 
kun på den udvikling, der har 
været, men også på hvad di-
verse analytikere og forskere 
har sagt og forudsagt. Og så 
ikke mindst, når man dykker 
ned i vor tids litteratur, 
drama, film, netflix m.m.

Sidstnævnte bruger Rune 
Lykkeberg ligeså meget som 
støtte i sin fremstilling som de 
mere hardcore sociologiske 
og andre facts. Det gør han 
godt og kommer i øvrigt vidt 
omkring. Meget personlig er 
han også indimellem, hvilket 
gør bogen læsværdig – for skal 
man sige noget negativt, er 
det hele også noget afhand-
lingsagtigt. De over 30 siders 
noter til sidst kunne vi fx godt 
have undværet.

Men hvad gør vi, når vores 
samfund er ved at drukne i 
ekstremisme og hård regn? 
Det får vi ikke svar på her, 
men til gengæld en ganske 
overbevisende argumentation 
for, at det nok skal gå alligevel. 
Indtil videre har den vestlige 

samfundsmodel og demokra-
tiet kunnet rumme udfordrin-
gerne. Det mener Lykkeberg 
fortsat den kan. Og med FV19 
er man tilbøjelig til at give ham 
ret.

I lille Danmark er vi heldig-
vis stadig langt fra totalitær 
tankegang og snuptagsløsnin-
ger. Her er tilsyneladende sta-
dig sammenhængskraft og fæl-
les vilje nok til at handle på 
udfordringerne. Men mange 
andre europæiske lande er 
omvendt meget mere split-
tede, og Greta Thunberg er 
som en ny Jeanne d’Arc ved at 
samle sin børnehær i kampen 
mod en mulig total katastrofe.

Lykkeberg er god til at ana-
lysere og perspektivere. Men 
fortaber sig lidt i de fiktive 
universer, primært hentet fra 
amerikanske serier. Som læ-
ser kan man forvente mere. 
Hans hovedpointe om at be-
vare åbenheden og i den for-
bindelse skrotte NPM, manua-
ler og enstrenget kontrol er 
dog ikke så ringe – det er det 
åbne, levende og tillidsfulde 
samfund, der vil bære os igen-
nem kriserne.

Der er bare revner i kon-

struktionen. Digitaliseringen 
har ført en eksplosion af in-
teraktion med sig, der giver 
alle tidligere samværsformer 
baghjul. Så den genopfindelse 
af idealer om ’Frihed, lighed 
og broderskab’, der er nød-
vendig i forhold til de massive 
nye udfordringer, er svær at 
blive konkret på. Selv om vi 
næppe længere tåler påstan-
den om, at det eneste stabile 
skulle være: Forandring.

Lykkeberg er heldigvis 
mere nuanceret end det. Han 
tror på sine medmennesker 
og på, at ’energien’ i ’hævnen 
og vredens tid’ kan blive 
transformeret om til en ’over-
gangens og håbets tid’.  Men 
igen, er det ikke det, der - in-
den det når så langt - fører et 
par krige med sig? Sådan hi-
storisk set. Det må vi ikke 
håbe. Vi må tro på det posi-
tive, være optimister – og her 
står bogen stærkt.

Michael Diepeveen
Redaktør

Folkeskolen
det naturlige 

førstevalg Folkeskolen
den vigtigste

samfundsdannende 
institution

Folkeskolen
det lokale 

samlingspunkt 

SkOlelederFOreningen
i samarbejde med skolens øvrige parter
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HUL 
 IGENNEM

relationskompetence
Louise Klinge

Århus Universitetsforlag
72 sider, 100 kr. 

 Bogen er en glimrende 
letlæst indføring og ”remin-
der” til alle interessenter om-
kring skolen om, hvad der er 
vigtigt at huske, når elevernes 
læring, dannelse og uddan-
nelse er i fokus.

Forfatteren fandt under ar-
bejdet med sit ph.d.-projekt 
tre særlige tegn, der karakte-
riserer lærernes relations-
kompetente handlinger: De 
første kendetegn er brugen af 
afstemmere, det andet er un-
derstøttelse af elevens psyko-
logiske behov, og det tredje er 
omsorgsetiske handlinger. 
Dette danner så baggrund for 

en mere præcis definition af 
relationskompetence og for 
hendes beskrivelse af, hvor-
dan relationskompetencen 
kan udvikles.

Louise Klinge taler ind i en 
meget genkendelig hverdag i 
skolen, og i kraft af de mange 
praksiseksempler på den rela-
tionskompetente lærer samt 
det modsatte får vi en god 
beskrivelse af, hvad kernen 
af relationskompetence er, og 
hvor afgørende det er, at læ-
rerne har dette fokus, hvis de 
ønsker at lykkes med at skabe 
et udviklende læringsmiljø. 
Der er gode referencer til 

andre psykologer/forskeres 
studier, så man kan læse 
videre.

Bogen, der er udgivet i 
samarbejde med Danmarks 
Lærerforening og Frie Skolers 
Lærerforening, er lige til at 
bruge i den travle hverdag  
på skolerne, som et fælles 
udgangs punkt for en pædago-
gisk drøftelse.

Tove Seligmann
Afdelingsleder
Gilbjergskolen
Gribskov Kommune

AnMelDelser

gør Din  
skOle beDre 
tiL At ARbejde 
Med iNkLuSiON

ElEvEr i vanskElighEdEr  
og god skolE lEdElsE

 Et stærkt stigende antal elever med spe-
cialpædagogiske behov er en realitet på mange skoler. 
Samtidig skal skoleledelsen tage hensyn til besparel-
ser og effektiviseringer, hvilket betyder, at man som 
skoleledelse bevæger sig i et krydspres og modsatret-
tede interesser. Udvidelse af de pædagogiske opgaver, 
nye typer af elevproblemstillinger - samt spredningen 
af de faglige undervisningskompetencer inden for det 
specialiserede område - bidrager til kompleksiteten. 
Krav fra forældre, psykiatri, foreninger m.fl. er ofte et 
vilkår, ligesom der er krav fra forældre og elever i al-
menområdet om ro og plads til fordybelse i undervis-
ningen og mere homogene elevgrupper. Det kan give 
følelsen af utilstrækkelighed i opgaveløsningen, og 
opleves som en meget konfliktfyldt hverdag. 

Kort kursusbeskrivelse:
I løbet af kurset vil du få identificeret og belyst de om-
råder, som skoleledelsen og skolen skal arbejde med 
for at sætte rammerne for den pædagogiske hverdag 
og for arbejdet med elever i vanskeligheder. Kurset  
afdækker kompleksiteten i opgaven samt de faktorer, 

der gør sig gældende for at lykkes med at inkludere 
elever i vanskeligheder. Emnerne er myndighedsrol-
len og den professionelle sagsopbygning, den pæda-
gogiske platform og struktur der understøtter, organi-
sationsudvikling i et bredere perspektiv, selvledelse 
samt samarbejde med kommunen. I løbet af kurset  
vil der også være fokus på de elever, der ikke kan in-
kluderes i almenområdet, og som skal visiteres til  
specialundervisning. 

Nedenstående er et forsøg på at give et nærmere 
indblik i programmet således at den enkelte deltager 
får et realistisk billede af hvad kurset indeholder

Der er mange vinkler og perspektiver på inklusions-
området. Kurset vil forsøge at dække udvalgte områ-
der med indlæg og gruppedrøftelser som primært 
skaber inspiration. Kursusdeltagerne skal være ind-
stillet på at høre indlæg og indgå i drøftelser om f.eks. 
myndighedsrollen, afgørelser og økonomi selv om 
ikke alle områder optager en i dagligdagen. På samme 
måde skal deltagerne også høre oplæg og indgå i drøf-
telser om f.eks. pædagogiske tiltag, kulturudvikling 
udvikling af ledelsesfaglighed i almenområdet.   

Kurset veksler mellem oplæg, erfaringsudveksling i 
grupper med inddragelse af aktuelle problemstillin-
ger fra dagligdagen hvor deltagernes egen viden om 
området bliver sat i spil og drøftet. Kursusdeltagerne 

velkommen til kUrsUs i ”gør din skole bedre til At  
ArbeJde med inklUsion  – elever i vAnskeligheder og  
god skoleledelse” d. 11.9.-12.9. 2019

kUrset er 

Overtegnet

HOLd øje Med 

Ny dAtO!
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ØnSker du at anmelde en bOg, Så ring til Sekretariatet på tlF. 70 25 10 08 eller mail til SkOlelederne@SkOlelederne.Org
Anmeldelser honoreres med 2 flasker vin samt bogen. Husk: skriv kort. 

didaktiske ambitioner 
Alle elever med
Per Fibæk Laursen
Hans Reitzels Forlag

didaktiske ambitioner 
Alle elever med
Per Fibæk Laursen
Hans Reitzels Forlag

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

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

spørgsmål og interaktion  
i klasserummet
Emilia Andersson-Bakken
Dafolo

diversitet i uddannelsen
hvordan man effektivt når  
ud til eleverne
David Mitchell
Dafolo

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

elevens læring og dannelse
Fem psykologiske forstålelser
Søren Pjengaard
Dafolo

den modige leder
Karen Mellon
Dafolo

læringsrejsen
målorienteret undervisning  
i indskolingen
Alice Olsen
Dafolo

mål med mening
mellem dannelse og målstyring
Rasmus Godsk, Morten Stockholm 
Hansen, Thomas Iskov m.fl.
Hans Reitzels Forlag

relationsbaseret vejledning
om processer, der har relationel 
værdi for andre
Anne Linder
Dafolo

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

styrken ved professionel læring
Helen S. Timperley
Dafolo

pædagogisk engagement  
og relationel musikalitet
kunsten at skabe trivsel og  
vitale læringsfællesskaber
Anne Linder, Jørgen Lyhne
Dafolo

Anvendelse af forsknings-
baseret viden i skolen
Terje Ogden
Dafolo

bæredygtig undervisning
Suna Christensen
Aarhus Universitetsforlag

Ulighed, fattigdom, og  
sociale problemer
Morten Ejrnæs
Dafolo

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

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

effektive sammen
om at skabe tid, motivation  
og arbejdsglæde
Trine Kolding
Gyldendal

læring mellem udvikling  
og tilpasning
kritiske og afklarede  
bidrag 2007-18
Knud Illeris
Samfundslitteratur

15 aktuelle læringsteorier
Knud Illeris
Samfundslitteratur

tegn mere sammen
hvordan visualisering  
kan styrke måden, du  
samarbejder på
Ole Qvist-Sørensen, Loa Baastrup
Samfundslitteratur

intensiv læring
relationer, mestrings-
oplevelser og transfer 
Frans Ørsted Andersen, Lise  
Mølgaard, Tine Wåst, Lisbet  
Nørgaard
Dafolo

pissedårlig undervisning
Alexander von Oettingen
Hans Reitzels forlag

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

101 metoder
til undervisning af  
unge og voksne
Hans Reitzels Forlag

skolefravær
At forstå og håndtere  
skolevægring
Truide Havik
Dafolo

vær mere gør mindre
motiverende ledelse –  
vejen til det langsigtede 
lederskab
Anne Ravn Grønholt
Dafolo

den hybride skole
læring og didaktisk  
design, når det digitale  
er allestedsnærværende
Birgitte Holm Sørensen,  
Karin Tweddell Levinsen
Klim

gør en forskel med  
distribueret ledelse
perspektiver, praksis  
og potentiale
Alma Harris
Dafolo
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E V U @ A A U . D K

W W W. E V U . A A U . D K

ONLINE LEDELSE, SAMARBEJDE 
OG LÆRING
Virksomheder kan spare tid og rejseomkostninger 
ved at tage den nye teknologi i brug ved fx 
mødeafholdelse. Dette masterfag giver It-ledere, It-
konsulenter m.fl. kompetencer til at håndtere nye 
møde- og samarbejdsformer. Undervisning online samt 
seminarer.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  S E P T E M B E R

M I T O . E V U . A A U . D K

ORGANISATORISK COACHING  
OG LÆRING 
Giver kompetencer i facilitering af dialogiske lære-
processer på individ- og gruppeniveau. Giver indsigt 
i - og forståelse for - forskellige ledelsesparadigmer. 
Styrker deltagernes kompetencer i tilrettelæggelse og 
ledelse af organisatoriske forandringsprocesser. 

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R

M O C . E V U . A A U . D K

LEDELSES- OG 
ORGANISATIONSPSYKOLOGI 
Giver forskningsbaseret viden om psykologien i 
disciplinen ’ledelse af mennesker og organisationer’. 
Kompetencer inden for ledelse af læring og 
organisationsudvikling, følelser, motivation, 
kreativitet, magt, procesledelse, trivsel, intervention 
og evalueringsprocesser. Fokus på egen faglige og 
personlige udvikling.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R 

L O O P . E V U . A A U . D K

PÆDAGOGISK LEDELSE 
MPL er for dig, der arbejder med pædagogisk ledelse i 
dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse.
Med denne master kan du bidrage til udviklingen 
af en stærk faglig samarbejdskultur, der styrker 
læringsudbytte og arbejdsglæde på din arbejdsplads. 
Du får kompetencer inden for læringsledelse  
og udvikling af undervisning, medarbejdere og 
institutioner. Mulighed for enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 

S T U D I E S T A R T  I  S E P T E M B E R

M P L . E V U . A A U . D K

INNOVATION OG KREATIVT 
LÆRINGSDESIGN
Giver et fagligt stærkt fundament til at arbejde med 
de nye kompetencemål om kreativitet, innovation og 
entreprenørskab. Kompetencer til at designe kreative 
og innovative læreprocesser med inddragelse af 
kunstens, sansernes, kroppens og legens virkemidler  
– til gavn for trivsel og inklusion.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R

K R E A . E V U . A A U . D K 

LÆREPROCESSER
Styrker den teoretiske ballast inden for læring, 
organisationsudvikling og evaluering. Giver kompe-
tencer til at iværksætte, udvikle og vurdere mange 
slags læreprocesser. Tilfører jobs inden for læring 
mere indhold og kvalitet. Gode muligheder for 
specialisering og enkeltfag. Flere enkeltfag med 
studiestart i september.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R 

M L P . E V U . A A U . D K

Kom og hør om masteruddannelserne. 

Mød undervisere og studerende. 

Program og tilmelding på 
uddannelsernes hjemmesider.

■ ■ 	 ■ ■ 	

■ ■ 	

	 	 ■

■

■

INFORMATIONSMØDER

KØBENHAVN 16/9 kl. 17-18
AAU København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

AALBORG 17/9 kl. 17-18
Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø

     Mil-li-ar-der
 
Før valget lovede flere partier massive investeringer 
i folkeskolen. Og nu hvor finanslovs– og kommune-
forhandlingerne står for, kommer der måske mere 
konkrete løfter på bordet.
 
De Radikale vil i hvert fald afsætte 1 mia. kr. ekstra om 
året til et reelt og varigt ressourceløft i folkeskolen.
 
Enhedslisten har tidligere lovet af afsætte 2,2 milliar-
der ekstra kr. til folkeskolen.
 
I SF's skoleudspil lover partiet at tilføre folkeskolen én 
ekstra milliard.
 
S har tidligere talt om at frigøre 371 millioner kr. ved 
at sænke koblingsprocenten til fri- og privatskoler, men 
forlod tilsyneladende synspunktet under valgkampen.

De blå parter er mere karrige – dog har LA også talt 
om at investere massivt i folkeskolen, herunder som 
flere andre talt om at indføre et klasseloft.

noter

A r B E J D S M I L J ø

Stillesiddende arbejde er i sig selv dobbelt så farligt som 
at lide af fedme og overvægt, viser en ny undersøgelse 
fra Cambridge University i Storbritannien.

Forskerne har undersøgt 334.000 mennesker i hele 
Europa over 12 år.

De, der har den største risiko for tidlig død, er den 
gruppe af mennesker, der har et stillesiddende job og 
ikke dyrker motion i deres fritid.

livsstil 

skOleleDer-JOb.Dk

           minus 2 %
 
Samlet set blev der optaget 2 % færre nye lærerstuderende ved 
sommerens optagelsesrunde på læreruddannelsen. Dette lægger sig 
oven i rækken af et fald de senere år…
 
Hvor ansøgertallene og optaget er faldet både på lærer- og pæda-
goguddannelserne, er interessen for fx sygeplejeuddannelsen denne 
gang omvendt steget med hele 7 %.

I Danmark er vi gode til at tage nye tek-
nologier til os. Det kan være automati-
sering og robotter, software og digitali-
sering, velfærdsteknologier...

De nye teknologier påvirker den måde, 
vi arbejder på og den måde, vi organi-
serer os på. Hvordan kan vi bedst for-
berede os på de mange nye teknologier 
og de ændringer, de vil føre med sig? 
Og hvordan kan vi også udnytte de po-
sitive potentialer, der er med til at 
skabe et udviklende arbejde?
 
Det undersøger Arbejdsmiljøsekretaria-
tet / BFA Velfærd og Offentlig admini-
stration på tre ens regionale dialogkon-
ferencer om fremtidens arbejdsmiljø.

Det er gratis at deltage på konferen-
cerne, der især henvender sig til ledere 
og medarbejderrepræsentanter i ar-
bejdsmiljø-, samarbejds- og MED-ud-
valg. Men alle interesserede er vel-
komne!

Konferencerne bliver – alle i  
tidsrummet 12.30–15.30 – afholdt:
 
•	 9. september 2019  

Comwell Hvidehus, Vesterbro 2, 
9000 Aalborg 

•	 20. september 2019  
Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 
Kolding 

•	 30. september 2019  
Industriens Hus, H.C. Andersens 
Boulevard 18, 1787 København V

Kom og vær med i diskussioner og di-
lemmaer om, hvordan vi bedst kan for-
berede os på de nye teknologier. 

tilmelding www.arbejdsmiljoweb.dk 
> dialogkonference

68 plenum – aug 2019

Plenum_5_19_NY_2.indd   68 16/08/2019   10.34



F O R S K N I N G S B A S E R E D E

M A S T E R U D D A N N E L S E R

E F T E R U D D A N N E L S E

9 9 4 0  9 4 2 0  ( K L  . 1 2 - 1 5 )

E V U @ A A U . D K

W W W. E V U . A A U . D K

ONLINE LEDELSE, SAMARBEJDE 
OG LÆRING
Virksomheder kan spare tid og rejseomkostninger 
ved at tage den nye teknologi i brug ved fx 
mødeafholdelse. Dette masterfag giver It-ledere, It-
konsulenter m.fl. kompetencer til at håndtere nye 
møde- og samarbejdsformer. Undervisning online samt 
seminarer.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  S E P T E M B E R

M I T O . E V U . A A U . D K

ORGANISATORISK COACHING  
OG LÆRING 
Giver kompetencer i facilitering af dialogiske lære-
processer på individ- og gruppeniveau. Giver indsigt 
i - og forståelse for - forskellige ledelsesparadigmer. 
Styrker deltagernes kompetencer i tilrettelæggelse og 
ledelse af organisatoriske forandringsprocesser. 

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R

M O C . E V U . A A U . D K

LEDELSES- OG 
ORGANISATIONSPSYKOLOGI 
Giver forskningsbaseret viden om psykologien i 
disciplinen ’ledelse af mennesker og organisationer’. 
Kompetencer inden for ledelse af læring og 
organisationsudvikling, følelser, motivation, 
kreativitet, magt, procesledelse, trivsel, intervention 
og evalueringsprocesser. Fokus på egen faglige og 
personlige udvikling.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R 

L O O P . E V U . A A U . D K

PÆDAGOGISK LEDELSE 
MPL er for dig, der arbejder med pædagogisk ledelse i 
dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse.
Med denne master kan du bidrage til udviklingen 
af en stærk faglig samarbejdskultur, der styrker 
læringsudbytte og arbejdsglæde på din arbejdsplads. 
Du får kompetencer inden for læringsledelse  
og udvikling af undervisning, medarbejdere og 
institutioner. Mulighed for enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 

S T U D I E S T A R T  I  S E P T E M B E R

M P L . E V U . A A U . D K

INNOVATION OG KREATIVT 
LÆRINGSDESIGN
Giver et fagligt stærkt fundament til at arbejde med 
de nye kompetencemål om kreativitet, innovation og 
entreprenørskab. Kompetencer til at designe kreative 
og innovative læreprocesser med inddragelse af 
kunstens, sansernes, kroppens og legens virkemidler  
– til gavn for trivsel og inklusion.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R

K R E A . E V U . A A U . D K 

LÆREPROCESSER
Styrker den teoretiske ballast inden for læring, 
organisationsudvikling og evaluering. Giver kompe-
tencer til at iværksætte, udvikle og vurdere mange 
slags læreprocesser. Tilfører jobs inden for læring 
mere indhold og kvalitet. Gode muligheder for 
specialisering og enkeltfag. Flere enkeltfag med 
studiestart i september.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G

S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R 

M L P . E V U . A A U . D K

Kom og hør om masteruddannelserne. 

Mød undervisere og studerende. 

Program og tilmelding på 
uddannelsernes hjemmesider.

■ ■ 	 ■ ■ 	

■ ■ 	

	 	 ■

■

■

INFORMATIONSMØDER

KØBENHAVN 16/9 kl. 17-18
AAU København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

AALBORG 17/9 kl. 17-18
Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø

Plenum_5_19_NY_2.indd   69 16/08/2019   10.34



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. 

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!

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.: 

•	dine	arbejdsvilkår	som	leder
•	dine	løn-	og	ansættelsesvilkår
•	dine	tjenstlige	forhold,	herunder	pensionsvilkår
•	arbejdstidsaftalen	for	ledere	–	eller	lærernes?
•	godtgørelse	for	merarbejde
•	folkeskolens	styrelse	og	forvaltningsloven
•	SU/MED-samarbejdet
•	personaleledelse
•	udviklingssamtaler	og	konflikthåndtering
•	arbejdsskader
•	arbejdet	med	det	psykiske	arbejdsmiljø
•	andre	relevante	emner	fra	lederens	dagligdag

 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:
•	Hovedtelefonen:	 
7025 1008 eller
•	Hovedmail:	 

skolelederne@ 
skolelederne.org
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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. 
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AlfA Travel på Sicilien i 2013 AlfA Travel i Paris i 2017

100% SKRÆDDERSYEDE SKOLEREJSER
Få inspiration til jeres skolerejse på www.alfatravel.dk. Vi 
tilbyder kvalitetsrejser til de fleste europæiske rejsemål. 
Kontakt os for et gratis rejsetilbud - ring 80208870.

Udvalg af populære skolerejser i 2020:
Berlin | Tog | 4 dage 3 nætter | fra kr. 898,-
Stockholm | Tog | 5 dage 4 nætter | fra kr. 1.698
Krakow | Fly | 5 dage 4 nætter | fra kr. 1.998
Paris | Fly | 5 dage 4 nætter | fra kr. 1.698,-
Prag | Tog | 5 dage 4 nætter | fra kr. 1.598,-
Alle priser inkluderer rejse, indkvartering og morgenmad.
Se alle betingelser på vores hjemmeside.

Skolerejser med store oplevelser til små penge

Fast kontaktperson fra start til slut

24/7 online adgang til alle rejsedokumenter

Tryghed uden uventede overraskelser

KONTAKT OS OG FÅ ET TILBUD TLF. 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK

UDFORSK HISTORIEN I KRAKOW

Masser af tid til hyggeligt samvær
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