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Ny minister
Hvad er sat i værk, hvad 
er i kikkerten, og hvad gør 
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Årsmøde 2019
Oplæg, politisk debat,  
2000 m2 udstilling og 
mød de gode kollegaer 
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aInklusion
Trods for lidt tid og for få 
penge kan det lykkes med 
høj forældretilfredshed!
S. 28 

Som sportsdirektør 
er man nødt til at 
vise, at man ikke er 
lavet af chokolade
Brian Holm skælder aldrig ud på sine ryttere, 
når de taber. Men der er nultolerance over for 
ryttere, der ignorerer ordrer. For det er en del 
af hans job at få dem til at levere det, de ikke 
troede, de kunne. Og det kan han kun få dem 
til, hvis de adlyder hans dessiner, uanset hvor 
meget cykelløbet koger.
s. 10
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for alle

klassetrivsel

En skoleundersøgelse i Klassetrivsel giver: 

• ledelsen overblik over hver klasses besvarelser 
- kan sammenligne klasser som kan bruges til 
planlægning og fordeling af ressourcer 

• læreren overblik over elevernes svar, som er visu-
aliseret i specialudviklede diagrammer i klasse- 
og elevrapporter 

• eleverne spørges kun en gang – både lærere, 
afdelingsledere og skolens ledelse får værdi af 
samme undersøgelse 

• en klasserapport så snart klassens elever har 
besvaret

8 ugers gratis prøveperiode
Vil du og dine kolleger prøve Klassetrivsel / Uddannelsestrivsel  
på jeres institution helt gratis og uden efterfølgende bindinger?

Læs mere på www.klassetrivsel.dk 
eller ring til os på 71 99 08 62

Skolevisioner ApS • 71 99 08 62 • info@klassetrivsel.dk • www.klassetrivsel.dk

Arbejd på forkant! Rapporterne i Klassetrivsel er bygget op, så du kan se, hvilke af dine elever, der kan 
være i risiko for at mistrives, er ved at miste lysten og energien til at være sammen med klassekamme-
rater eller til at fokusere på deres skolegang. Du får indsigt til at kunne møde eleven med nye muligheder, 
før udfordringerne bliver for store.

Klassetrivsel har både fokus på  hele klassens miljø og på den enkelte elev!



Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen

 For den nye S-regering og vores nye børne- og undervisningsmini-
ster Pernille Rosenkrantz-Theil kommer der en tid, hvor de løfter, der blev gi-
vet før valget, skal begynde at blive indløst. Nu er det bare sådan, at der ikke 
blev givet så mange løfter om folkeskolen – det er snarere i bred forstand, at 
regeringen vil løfte velfærden med fokus på de svageste og udsatte borgere, fa-
milier og børn. Det kan folkeskolen såmænd godt være tjent med: Om noget er 
vi jo et skoletilbud for ALLE.

Flere penge til folkeskolen skal vi ikke umiddelbart regne med. Men regerin-
gen har selv åbent beklaget de besparelser, der er gennemført på skolerne og i 
den øvrige uddannelsessektor. Og det er dens intention at få vendt billedet og 
investere i velfærden og folkeskolen igen. Nu er vejen til Helvede jo brolagt 
med gode intentioner, men jeg tror dem. Og vi vil gøre alt for, at regeringen 
inkl. støttepartier, og hvem der ellers vil være med til at løfte folkeskolen øko-
nomisk, bliver holdt op på deres ord. 

Med regeringens aftale med KL blev der lagt oveni til kommunerne, så de 
kan klare deres forpligtelser lidt bedre. Men i mange kommuner er der større 
problemer end som så med at holde budgetterne. På den længere bane skal 
der derfor en omstilling til. Hvis folkeskolen fortsat skal være det naturlige før-
stevalg og være den samlende kraft, den er i vores samfund, så skal der resur-
ser til. Ikke alene skolereformen, men flere store opgaver – inklusion fx – er 
underfinansieret.

Det ved regeringen og vores nye minister. De har derfor på den kortere bane 
valgt at starte et andet sted, nemlig ved at kigge på det potentiale, der ligger i 
at sætte skoler, ansatte og ledere mere fri. Det kan vi godt være med til, al den 
stund, at Skolelederforeningens input op til FV19 netop var forslaget om at 
sætte folkeskolerne fri fra den detaljerige styring og de krav om registrering, 
der hober sig op og tager tid fra vores kerneopgaver. 

Så vi vil på det punkt gerne hjælpe regeringen og ministeren. Jeg har mødtes 
med Pernille Rosenkrantz-Theil flere gange og skal det igen her i starten af ok-
tober. Som skoleledere vil vi ikke kun tilbyde ord, men handling. Derfor har 

jeg fyrre – ja 40 blev det til – konkrete forslag med til mødet med 
ministeren om, hvordan vi kan sætte folkeskolen og ledelsen af 
den fri. Afbureaukratisere, regelforenkle kan man også kalde 
det. Forslag, der baserer sig på input fra de regionale dialogmø-
der, via har holdt.

Det er altså medlemmernes egne forslag, vi bringer vi-
dere. Følg med på foreningens web, nyhedsbrev og sociale 
medier og se, hvad det er blevet til. Og så vil jeg i opfordre 
jer til at komme til vores årsmøde i Bella Centret i Køben-
havn den 31. okt. og 1. nov. Her møder I foruden en række 
interessante oplægsholdere selvsamme Rosenkrantz-Theil. 
Hun vil tale til jer ca. 1800 skoleledere, der efterhånden har 
det med at dukke op på årsmødet. Der er også politisk de-
bat. Vi ses! 
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Ny regering og 
minister
Hvad er i kikkerten, og hvad 
gør Skolelederforeningen? 
S. 20

Årsmødet 2019
Oplæg, politisk debat,  
gode kollegaer og  
2000 m2 udstilling…
s. 24

aInklusionens 
hemmelighed
Høj forældretilfredshed 
trods for lidt tid og for  
få penge!
S. 28 

Som sportsdirektør 
er man nødt til at 
vise, at man ikke er 
lavet af chokolade
Brian Holm skælder aldrig ud på 
sine ryttere, når de taber. Men der er 
nultolerance over for ryttere, der ignorer 
ordrer. For det er en del af hans job at 
få dem til at levere det, de ikke troede, 
de kunne. Og det kan han kun få dem 
til, hvis de adlyder hans dessiner, uanset 
hvor meget cykelløbet koger.
s. 10

PÅ DEN STORE KLINGE

Formanden:
40 forslag til 
forenkling af 
folkeskolen!

FORENKLINGENS TID
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KOLDING

AALBORG

KØBENHAVN

RINGSTED

Formandskabet og HB har  
været på turné rundt i landet  
for at møde medlemmerne.

AALBORG

KØBENHAVN

I DIALOG

RINGSTED

FORMANDSKAB
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Der er brug for at få ryddet op i styringen fra stat og kommune. Det var et tydeligt budskab  
på de dialogmøder, som foreningen for nylig har afholdt forskellige steder i landet. 
Af Malene Lieberknecht • Foto Skolelederforeningen

JA TAK 
TIL MINDRE STYRING  
OG MERE LEDELSE

Har du også en 
holdning til, hvor i 

folkeskolen 
regelstyringen har 

taget overhånd?  
 

Skriv til os på  
midi@skolelederne.

org

 Fraværsregistrering. Pludse-
lige ændringer af love og bekendtgørel-
ser. Hyppige henvendelser om deltagelse 
i spørgeskemaer og undersøgelser.

Det er fx tre områder, hvor kontrol og 
styring har taget overhånd, og hvor reg-
lerne bør forenkles.

Så klar er meldingen fra medlemmerne 
om, hvor der trænger til at blive ryddet 
op i styringen fra stat og kommune. 

Det blev understreget på årets regio-
nale medlemsmøder, hvor foreningens 
formand, Claus Hjortdal, og næstfor-
mand, Dorte Andreas, kom med en op-
fordring til de fremmødte skoleledere:

”Undervisningsministeren ønsker at 
afbureaukratisere og frigøre skoler og le-
delser fra unødige kontrolforanstaltnin-
ger. Derfor har vi brug for jeres input til, 
hvad der udfordrer os mest.”

Det kom der en god debat ud af, lige-
som der blev peget på en række fokus-
områder, hvor der med fordel kan luges 
ud i regler og paragraffer. De mange gode 
pointer har formandskabet efterfølgende 

givet videre til undervisningsminister 
Pernille Rosenkrantz-Theil, som har ef-
terlyst input til mindre styring og mere 
ledelse.

Claus Hjortdal siger: ”Vi håber, at mini-
steren vil benytte vores input som afsæt 
til at se på, hvor der er behov for regel-
forenkling. Vi håber også, at ministeren 
vil samle aktørerne omkring skolen for 
det videre arbejde med en afbureaukrati-
sering.”

Giv skolen et økonomisk løft
Igen i år har formandskabet sammen 
med medlemmer af hovedbestyrelsen 
været rundt i landet for at debattere med 
foreningens medlemmer. I år gik turen til 
Aalborg, Kolding, København og Ring-
sted.

Foruden regelforenkling blev der talt 
om rekruttering af lærere, nationale test, 
ledelseskraft og ledelsesrum, kompleksi-
teten i ledelsesopgaven, tid til ledelse, Ny 
Start, behovet for øget selvbestemmelse, 
inklusion og økonomi.

Et af de gennemgående temaer på 
årets møder var, at en økonomisk salt-
vandsindsprøjtning til folkeskolen vil 
være særdeles kærkommen.

”Der er ikke plads til at tage flere 
penge og ressourcer ud af skolen,” lød 
det igen og igen.

I det hele taget blev der sat spot på, 
hvad der udfordrer skoleledelserne  
samt, hvordan foreningen bedst kan  
understøtte skoleledelsens vilkår.

”Møderne viser, at kompleksiteten i le-
delsesopgaven i hvert fald ikke er blevet 
mindre, og at vi fortsat skal have fokus 
på muligheden – for hele ledelsen – for at 
udøve god skoleledelse,” siger Dorte An-
dreas, næstformand.

Da nogle af de planlagte møder måtte 
aflyses på grund af for få tilmeldte, giver 
det anledning til at genoverveje formen, 
men tak for fremmødet – og tak for god 
dialog – vi tager jeres input med i vores 
videre arbejde. 

Malene Lieberknecht er journalist
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NOTER

God ledelse
I en ny publikation ”Kære leder! Dialog mellem med
arbejdere og ledere om forventninger til god ledelse” 
kan man få indblik i, hvordan god ledelse ser ud med 
medarbejdernes øjne.

Derudover får man ledernes svar på medarbejdernes 
ønsker: Er forventningerne rimelige? Hvad er svært  
at leve op til? Og hvordan kan medarbejderne selv  
bidrage til den gode ledelse, de ønsker sig? 

Find den på  
lederweb.dk/kaereleder 

Foreningen har ansat Christina Bohmann 
som ny løn og forhandlingskonsulent. 

Hun kommer fra en lignende stilling i  
Uddannelsesforbundet, hvor hun har 
stået for den sekretariatsmæssige bi 
stand til lederne i forbundet, der siden 
2018 har haft deres selvstændige organi
sation: Uddannelseslederne.

Som led i Uddannelsesledernes sekretari
atssamarbejde med Skolelederforeningen 

og i LCLeder forum fortsætter Christina 
Bohmann til dels med de opgaver, hun har 
haft, men indgår herudover på lige fod 
med foreningens øvrige ansatte i enheden 
for Medlemsrådgivning og Forhandling. 

Christina er 47 år, cand.jur. med en  
advokat og forhandleruddannelse oveni.  
Hun har tidligere været ansat i DJØFs  
forhandlingsafdeling og i Hørsholm  
kommune. Velkommen til Christina!

NY I SEKRETARIATET

AFSNIT 1:  
VI LAVER SKOLE FOR DE 
BØRN, DER ER...
Anne Vadgaard er skoleleder 
på H.C. Andersen Skolen i 
Vollsmose i Odense og hen
des skole rummer i kraft af 
sin beliggenhed nogle af sam
fundets dårligst stillede børn. 
For de elever spænder sociale 
problemer ofte ben for læ
ring, men gennem et målret
tet arbejde med stærke læ
rerteams, medledelse og en 
ihærdig indsats for at aner
kende børnene for alt det 
gode de allerede er, arbejder 
Anne og hendes team hårdt 
på at skabe rammer, som bør
nene på trods af deres sociale 
baggrund kan lære i. 

AFSNIT 2:  
GODE FÆLLESSKABER 
GIVER GOD LÆRING...
Max Ulrich Larsen er nytil
trådt skoleleder på Damhus
engens Skole i København; en 
ny skole, der er sammenlagt 
af to skoler med vidt forskel
lige miljøer og identiteter. 
Skolesammenlægningen 
mødte massiv modstand fra 
forældre og elever, men ved 
at fysisk til stede i alle hjørner 
af skolen og møde eleverne 
med nærvær og altid tage  
alle samtaler med både elever 
og forældre arbejder Max på 
at skabe tryghed, så skolen 
med en ny og fælles kultur 
kan danne rammen om god 
læring.

AFSNIT 3:  
HUSK ELASTIKKEN 
RUNDT OM DET HELE...
Lance Luscombe er skolele
der på Bredagerskolen i den 
østjyske by, Jelling og han har 
som mange andre oplevet at 
være på en skole, der er i kon
kurrence med fri og privat
skoler om eleverne. Lances 
tilgang er at tænke skolen 
som en virksomhed, der skal 
tiltrække nye kunder ved at 
fortælle gode historier, levere 
høj kvalitet og altid huske den 
ekstra service; som når den 
gode kassemedarbejder i et 
supermarked husker at sætte 
en elastik på æggebakken og 
give ’de handlende’ en god 
oplevelse.

PODCASTS OM AT VÆRE SKOLELEDER  
– OG GØRE EN FORSKEL!
Skolelederforeningen har lavet en yderst hør-værdig serie podcasts om skoleledere,  
der står op for deres skole – med samme titel IKKE PÅ MIN VAGT  
som årsmødet. 

Udsendelserne er lavet af Anne Jeppesen og Munck Studios på vegne af Skolelederforeningen.

Vi starter med 3 fortællin
ger á ca. 20 min. fra skoler, 
hvor lederne møder større 
udfordringer og fortæller, 
hvordan de tager kampen 
op sammen med ansatte, 
bestyrelse m.fl.

LYT MED!

Du kan høre vores pod

casts ved at streame dem 

eller hente dem direkte 

ned på din mobiltelefon, 

tablet eller computer.

Du finder vores podcasts 

på din telefon på fx iTunes, 

på din telefons podcast

app eller hvor du ellers 

henter dine podcasts.

Søg efter podcasten ved at 

skrive “Ikke på min vagt”.
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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

Udsendelserne er lavet af Anne Jeppesen og Munck Studios på vegne af Skolelederforeningen.



NOTER

AFGØRELSE
OG

NOTATPLIGT
RET TIL  

BISIDDER

FORVALTNINGSLOVEN § 8, STK. 1.

Den, der er part i en sag, kan på ethvert 

tidspunkt af sagens behandling lade sig 

repræsentere eller bistå af andre. 

Myndigheden kan dog kræve, at parten med-

virker personligt, når det er af betydning for 

sagens afgørelse.

BEGRUNDELSE

FORVALTNINGSLOVEN § 22, STK. 1.

En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, 

være ledsaget af en begrundelse, medmindre

afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part 

medhold. 

PARTSHØRING

FORVALTNINGSLOVEN § 19, STK. 1.

Der må ikke træffes afgørelse, før myndighe-

den har gjort parten bekendt med oplysninger, 

som er til ugunst for pågældende og af væsent-

lig betydning for afgørelsen, og før parten har 

haft lejlighed til at komme med en udtalelse.

AKTINDSIGT

FORVALTNINGSLOVEN § 9 STK. 1 OG 2

Den, der er part i en sag, kan forlange at blive 

gjort bekendt med sagens dokumenter. 

Bestemmelser om tavshedspligt begrænser 

ikke pligten til at give aktindsigt.

HVORFOR ER 

DET VIGTIGT?

Generelt understøtter de grundlæggende for-

valtningsretlige regler, at myndighedernes af-

gørelser bliver lovlige og rigtige.

Dermed sikres en ordentlig proces, så bor-

gerne i højere grad forstår indholdet af og bag-

grunden for afgørelser – også hvis afgørelserne 

går dem imod.

Forvaltningsloven definerer ikke, hvad der 

skal forstås ved en afgørelse. Men af forarbej-

derne til loven kan det udledes, at de beslut-

ninger, der træffes som led i den almindelige 

dagligdag på en skole, ikke er afgørelser (løbe 

på gangen, uden for døren, klassedannelse). 

Læs om  

afgørelser, faktisk 

forvaltningsvirksom-

hed, notatpligt og 

korrekt sags- 

behandling.

SPECIAL- UNDERVISNINGogSUPPLERENDE 
UNDERVISNING

MEREINFORMATIONKLAGEREGLERSpecialundervisningsbekendtgørelsen § 20 -  

§ 22, herunder hvilke sagsakter myndigheden 

skal fremsende til klagenævnet (§ 22, stk. 4). 

SAGSBEHANDLING M.V.
I sager om specialundervisning m.v. gælder 

forvaltningslovens regler om partshøring,  

begrundelse m.v. KLAGENÆVNET FOR SPECIALUNDERVISNING

Klagenævnet for Specialundervisning har på 

deres hjemmeside offentliggjort en række 

K-meddelelser med omtale af en række sager, 

hvor de har truffet afgørelse om specialunder-

visning m.v.
DET FAGLIGE INDHOLD

K-meddelelse nr. 33 drejer sig om indholdet af 

det faglige indhold af kommunens specialun-

dervisningstilbud. Forældrene har bl.a. hen-

vist til, at skolen ikke levede op til reglerne om 

minimumstimetal, og at eleven ikke fik til-

strækkelig fagundervisning. ØNSKE OM SPECIFIKKE TILBUD

K-meddelelse nr. 25 vedrører forældreønsker 

om specifikke undervisningstilbud. Det frem-

går af afgørelsen, at klagenævnets ændring af 

kommunens afgørelse ikke i alle tilfælde med-

fører, at forældrenes ønske herefter skal følges. Hvem  træffer hvilke  afgørelser om sup-
plerende undervisning, 
specialundervisning 

m.v. i folkeskolen, og 
hvilke klagemulig-heder er der?

MEREINFORMATIONFRIT SKOLEVALGEfter folkeskolelovens § 36, stk. 3 har forældre 

krav på, at deres barn bliver optaget i en folke-

skole efter eget valg i bopælskommunen eller i 

en anden kommune under forudsætning af, at 

det kan ske inden for de rammer, kommunal-

bestyrelsen i skolekommunen har fastsat. Det 

gælder også for børn med behov for special-

undervisning m.v. I K-meddelelse nr. 9 fastslås 

det, at klagenævnet ikke kan behandle sager 

om frit skolevalg.HELE ÅRETEn kommune kan lovligt fastsætte retningslin-

jer med henblik på en hensigtsmæssig visita-

tion af elever til specialundervisning. Der er 

dog ikke i folkeskoleloven hjemmel til at op-

stille en særlig regel om, at der efter en be-

stemt dato i året ikke kan træffes afgørelse om 

specialundervisning. Det fremgår af K-medde-

lelse nr. 13, at henvisning til specialskole eller 

specialklasserække og tildeling af støttetimer 

kan ske på et hvilket som helst tidspunkt i  

løbet af skoleåret.I sager om specialundervisning gælder forvalt-

ningslovens regler om partshøring, begrundelse, 

klagevejledning m.v.

Seneste nyt på den front er, at et forældrepar med loven i ryggen  
kræver billedmateriale af deres barn fjernet fra en daginstitution

Institutionen, der har brugt billedmaterialet af børnene pædagogisk, 
gennemgår nu ca. 6000 billeder og 335 videoer for at identificere det 
nævnte barn og sløre/fjerne materialet.

Rådet er fremadrettet, at man altid beder forældrene underskrive  
samtykkeerklæringer i forhold til video og billeder, når børnene  
bliver indskrevet i institutioner, skoler m.m.

GDPR

Dette efterår udbyder COK og Danmarks Medie og Journalisthøj
skole en række kommunikationskurser, der henvender sig til ledere 
og medarbejdere i den kommunale sektor. 

Det drejer sig bl.a. om et ’skrivekursus” med fokus på skriftlig kom
munikation med borgere/forældre. Der er et ’præsentationskursus’ 
for dem, der vil være bedre til at holde oplæg og præsentere bud
skaber. Og et kursus i ’forandringskommunikation’, der har fokus på 
motivation og adfærd mv. 

Og til noget helt andet: COK tilbyder 
også Elæringsforløb til kommunale 
medarbejdere og ledere. Her kan 
man lære at håndtere stress og 
styrke samarbejdet på distancen. 

Se mere på www.cok.dk

SKRIV BEDRE

INKLUDÉR
På foreningens kursus ’Gør din skole bedre til at arbejde med inklusion – elever i vanskeligheder  
og god skoleledelse” fokuseres der på forskellige måder at lykkes med inklusionsopgaven.

Det drejer sig bl.a. om myndighedsrollen og den professionelle sagsopbygning, den pædagogiske  
platform og organiseringen af arbejdet, herunder træffe afgørelser, sagsbehandling og notatpligt.

I den forbindelse har foreningen udarbejdet to pjecer om ”Specialundervisning og supplerende  
undervisning samt om ”Afgørelse og notatpligt”, der giver en kort indføring i områderne.

Hent dem på skolelederne.dk > For medlemmer > Pjecer og værktøjer
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100%
RECYCLABLE

28 kopper varm og velsmagende kaffe på 8 minutter – brygget på den bæredygtige måde - 
på den ikoniske Moccamaster. Den legendariske filterkaffemaskine, har igennem mere end 
et halvt århundrede været garant for milliarder af kopper velsmagende, varm sort kaffe til 
hverdagens feinschmeckere verden over. 
Opskriften på den gode kaffeoplevelse er enkel: optimal serveringstemperatur, korrekt 
bryggetid og intensiv aroma. 

www.moccamaster.com
KAFFE TIL MANGE



Kampen om at krydse 
målstregen som den 
første. Det har stort set 
altid været hans job. 
Først var det ham selv, 
der trampede i 
pedalerne. Nu er han 
sportsdirektøren, som 
fra bilen bag feltet 
udstikker taktikken, der 
skal hjælpe rytterne til 
sejr. Med en afmålt 
blanding af besindighed 
og stædighed vinder 
han sine rytteres tillid.
Og sådan får han 
rytterne til at levere 
præstationer, de ikke 
selv troede, de kunne.

KUNSTEN, 
AT FÅ FOLK

TIL AT LEVERE
EN PRÆSTATION,

DE IKKE TROEDE,
DE HAVDE I SIG
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 Egentlig havde han forsvoret aldrig at 
vende tilbage til professionel cykelsport. »For det er 
et edderkoppespind,« siger han. Et spind, der væver 
tilværelsen ind i en parallelverden. Altid på lande-
vejene og til væddeløb. Altid på hotelværelset, i luft-
havnen, holdbussen eller de medieombruste start-
og målområder. Kontaktfladen med virkeligheden 
udenfor bliver meget lille, når cykelsporten vikler 
sig rundt om hverdagen.

Efter 13 år som professionel cykelrytter parkerede 
Brian Holm karrieren i 1998. De følgende år brugte 
han på at vikle sig ud af edderkoppespindet og 
vende tilbage til virkeligheden. Men så ringede tele-
fonen. Det var hans tidligere chef, belgiske Walter 
Godefroot, som i 2003 ringede for at tilbyde ham et 
job som sportsdirektør på cykelholdet T-Mobile. 

”Hold dig nu væk”, tænkte han for sig selv. ”Ellers 
kommer du bare til at sidde fast i det edderkoppe-
spind igen.” Alligevel takkede han ja til jobbet. For T-
Mobile var verdens største cykelhold. Tilbuddet var 
ganske enkelt for spændende.

Så Brian Holm skulle være sportsdirektør. Men 
han havde ingen erfaring som leder. Han er uddan-
net murer, og i sin aktive karriere i cykelsporten var 
han hjælperytter. Ham, der skulle hjælpe holdkap-
tajnen til sejr. At han nu skulle træde ind i chefrollen 
og være den dikterende i stedet for den assisterende 
var uvant for ham.

”Da jeg blev tilbudt at blive sportsdirektør, satte 
jeg mig ned og tænkte over, hvem der havde været 
gode sportsdirektører, da jeg selv var rytter. Jeg for-
søgte at blive inspireret af de gode chefer, jeg har 
haft, og afholde mig fra at efterligne de mindre 
gode. Jeg har ikke brudt mig om de chefer, der har 
råbt ad mig. Jeg kan godt lide ro ved en chef. En  
rolig sportsdirektør med humor og overblik. Det 
ville jeg prøve at være,” siger Brian Holm.

Besindelsens værdi
Faktisk var manden, der tilbød ham jobbet, Walter 
Godefroot, den sportsdirektør, som Brian Holm selv 
nærede den største respekt for. Han havde selv haft 
ham som sportsdirektør i flere år af sin cykelrytter-
karriere, og han kunne rigtig godt lide Godefroots 

interview

BLÅ BOG

• Brian Holm Sørensen
•   Født 2. oktober, 1962 på 

Amager
• Uddannet murer
•  Professionel cykelrytter 

fra 1986 til 1998
•  Vandt 14 sejre som pro

fessionel og kørte Tour 
de France syv gange

•  I 1996 var han en af ar
bejdsmændene på det 
tyske storhold Team Te
lekom, der var med til 
at sikre Bjarne Riis sej
ren i Tour de France

•  Deltaget i Tour de 
France mere end 20 
gange som både rytter, 
sportsdirektør og jour
nalist

•  Sportsdirektør på T
Mobile (senere HTC) 
fra 20032011

•  Sportsdirektør De
ceuninckQuickStep 
siden 2012

•  Medlem af Kommunal
bestyrelsesmedlem på 
Frederiksberg for Det 
Konservative Folkeparti 
siden 2013

•  Er i dag også beskæfti
get som kommentator 
for Eurosport og vært 
på podcasten Radio 
Godefroot

• Gift og far til to
• Bor på Frederiksberg

ledelsesstil. Godefroot gik altid i jakkesæt. Og så 
tabte han aldrig besindelsen. 

Det med jakkesættet kunne Brian Holm ikke lige 
se sig selv videreføre. Men det med besindigheden 
har han derimod adopteret i hans egen måde at 
være sportsdirektør på.

”Jeg har aldrig set Godefroot hæve stemmen over 
for en rytter, hvis et løb var gået dårligt. For cykel-
ryttere ved godt, når de har kørt dårligt, så det be-
høver man ikke råbe til dem. Når vores hold nogen 
gange har kørt helt elendigt, kan man mærke rytter-
nes forventning om, at der er en ordentlig verbal 
røvfuld på vej. Men i stedet for at gå ind i rytterbus-
sen og råbe af dem, siger jeg hellere til dem: ’Der 
skrev vi historie, drenge. Aldrig har jeg set så meget 
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 Når lokummet 
brænder, skal de 

ikke være i et sekund tvivl 
om, hvem der bestemmer.
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OM TVIVL

Cykelløb er ikke en eksakt 
videnskab. Man kan aldrig 
være sikker på, hvad facit 
bliver. Eller om den be
slutning man træffer, viser 
sig at være den rigtige. 
Men når rytterne under 
en etape spørger Brian 
Holm om noget, eller han 
taler til dem, så forsøger 
han altid at virke sikker. 
Også selvom han ikke kan 
vide sig sikker på, om det 
han siger eller vælger, er 
det rigtige.

”Hvis jeg er usikker, så 
smitter det af på holdet. I 
virkeligheden kan unge 
mennesker, som rytterne 
jo tit er, godt lide, at der er 
en, der tager ansvar, tager 
beslutningen og er sikker 
på den. Når de sidder på 
slutningen af en etape, 
hvor de er stressede, og 
det sortner for øjnene af 
udmattelse, så har de ikke 
brug for, at jeg tvivler. De 
har ikke brug for spørgs
mål, men svar. Så er det ja 
eller nej, gør vi det, eller 
gør vi det ikke. Engang, da 
jeg selv var rytter og sad 
med fremme på slutnin
gen af en etape, som jeg 
havde mulighed for at 
vinde, spurgte jeg min 
sportsdirektør Frans van 
Looy, om jeg skulle an
gribe. ’Mjae, hvad synes 
du?’, svarede han. Det 
du’r ikke. Du er for fanden 
sportsdirektør. Træf en 
beslutning.”
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alle gør det, de får besked på, skrider hele funda-
mentet for holdet. Derfor er man som sportsdirektør 
også nødt til at vise, at man ikke er lavet af choko-
lade, hvis en rytter modsætter sig holdtaktikken og 
kører sit eget solo-show. Og derfor har jeg flere 
gange pillet en rytter ud et løb, hvis han har ignore-
ret min besked. Hvis jeg tillader, at en rytter ikke lyt-
ter efter, så mister jeg styringen, og så har jeg over-
flødigt gjort mig selv som sportsdirektør. Hvis jeg 
ikke kan få rytterne til at lytte, kan vi jo lige så godt 
sætte vores buschauffør til at være sportsdirektør.”

Det, man ikke har lyst til
Han gentager det flere gange. ”Når lokummet bræn-
der, skal de ikke være i et sekund tvivl om, hvem der 
bestemmer.”

Det er hans job som sportsdirektør at få rytterne 
til at levere præstationer, de ikke troede, de kunne. 
At få dem til at køre ud over det, de troede, var de-
res egne grænser. Kører endnu hurtigere, selvom ho-
vedet, kroppen og benene er paralyseret af smerte 
og udmattelse. Og det kan han kun få dem til, hvis 
de ikke sætter spørgsmålstegn ved, hvem der be-
stemmer. Og at de lytter, når han udstikker ordrer.

Til det prestigefulde etapeløb Giro d’Italia havde 
Brian Holm i 2013 supersprinteren Mark Cavendish 
på sit hold. Og under 13. etape slog det gnistrer.

”Der slap et udbrud afsted, som fik et stort for-
spring, men jeg tænkte, at vi stadig havde en chance 
for at vinde, så jeg sendte hele holdet frem for at 
sætte tempoet op i feltet og indhente udbruddet. 
Min plan var, at vi skulle vinde med Mark Cavendish. 
Men det var en ret kuperet etape, og Mark Caven-
dish foretrækker, når det er pandekagefladt. Flere 
gange sagde han over radioen: ’Stop, stop, det er for 
hårdt. Jeg kan ikke vinde i dag.’ Og jeg svarede: 
’Hold kæft, og gør, hvad jeg siger.’”

I 200 kilometer satte Brian Holms hold Quick-Step 
et kværnende hårdt tempo for at indhente udbry-
derne, og Mark Cavendish led og kæmpede hele  
dagen for at følge med feltet igennem det knolede 
italienske bakkelandskab.

Mark Cavendish vandt lige akkurat etapen med et 
halvt hjul. Da de kom tilbage til hotellet, gik Brian 

Hvis jeg  
ikke kan få 

rytterne til at lytte, 
kan vi jo lige så  
godt sætte vores 
buschauffør til at 
være sportsdirektør

lort i cykelløb før. Det må vi fejre med et glas vin. Og 
så gør vi det bedre i morgen,’” siger Brian Holm.

”Rytterne skal vide, at jeg respekterer dem, for jeg 
har også brug for, at de respekterer mig. Ellers er de 
ikke villige til at ofre sig på cyklen, når jeg beder 
dem om det. Det værste, man kan gøre som leder, er 
at råbe og skrige. For så siger man jo ikke noget for-
nuftigt. Det er kun pladder, der kommer ud. Og så 
mister man folks respekt. Når folk dummer sig, skal 
de have opbakning. Det gælder om at få rytterne til 
at slappe af og komme ovenpå igen, i stedet for at de 
graver sig selv ned i et hul.”

Ikke lavet af chokolade
Det er ikke blødsødenhed, der afholder Brian Holm 
fra at råbe sine ryttere på plads efter et løb. For 
selvom han ikke skælder ud på sine ryttere, når de 
taber, er det ikke ensbetydende med, at han slet 
ikke skælder ud. I kampens hede, når cykelløbet 
buldrer afsted og sejren jagtes, er klar tale en nød-
vendighed.

Når Brian Holm sidder i sportsdirektørbilen bag 
feltet og ud af bilvinduet eller over radioen sender 
beskeder til sine ryttere, er han kortfattet, kontant 
og krystalklar i mæglet. Rytterne skal følge hans des-
siner. Der er nultolerance over for ryttere, der igno-
rer ordrer. Det fik den tyske sprintstjerne Erik Zabel 
allerede at føle i Brians Holm første år som sports-
direktør.

Brian Holm ville have Erik Zabel til at sætte sig  
forrest i feltet og køre et udbrud hjem. Men stjerne-
rytteren nægtede at adlyde den nye sportsdirektørs 
ordre.

”Jeg kørte op på siden af Zabel, rullede vinduet 
ned og bad ham om at gøre, som jeg sagde, ellers 
kunne han godt tage hjem på hotellet og pakke sine 
ting, for jeg gad ikke se på ham, hvis han ikke havde 
tænkt sig at køre cykelløb.”

Zabel stod af cyklen og blev taget ud af løbet, 
mens resten af holdet kørte udbruddet hjem og 
vandt etapen. Og den uskolede sportsdirektør fra 
Danmark fik sat sig i respekt på det tyske storhold.

”Rytterne skal vide, at det er mig og ikke dem, der 
bestemmer. For hvis rytterne ikke kan stole på, at 
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Holm ind på hans værelse for at sige tillykke. Dér lå 
han nøgen på sengen og græd.

’Forsvind ud af mit værelse. Jeg sagde til dig ti 
gange, at jeg ikke ville, og alligevel pressede du mig 
til at gøre noget, jeg ikke kan. Jeg har aldrig kørt mig 
så meget ud før. Du har ødelagt mit løb. Jeg er så 
drænet for kræfter, at jeg ikke kommer til at gen-
nemføre løbet nu,’ sagde Mark Cavendish.

”Næste morgen kom han hen og gav mig en lam-
mer, mens han grinede. Så vidste jeg, at der var ro 
på igen. Og han gennemførte resten løbet og vandt 
endda en etape mere og den røde pointtrøje. Livet 
går blandt andet ud på at gøre ting, man ikke har 
lyst til. Nogen gange skal man holde en tale foran 
mange mennesker. Nogen gange skal man stå tidligt 
op. Nogen gange skal man betale regninger. Man har 
ikke lyst, men man gør. Og sådan er det også i cykel-
sport. Jeg skal få rytterne til at gøre det, som de 
egentlig ikke har lyst til. Og det kan jeg kun, hvis ryt-
terne har tillid til, at jeg er der for at hjælpe dem og 
ikke for at ødelægge dem.”

Anerkendelse og ærlighed
I store cykelløb som Tour de France tv-transmitteres 
hvert et pedaltråd til hundrede millioner af seere 
verden over. Og sportsdirektørerne er også altid en 
synlig del af løbet. Fra bilerne ser vi dem forsyne  
deres ryttere med både vandflasker og taktiske des-
siner. Men arbejdet i bilerne bag feltet er bare en 
lille flig af sportsdirektørjobbet. Det meste foregår 
uden for kameraernes rækkevide. 

Om aftenen på hotellet lægger sportsdirektørerne 
taktikken til morgendagens etape. Ved morgen-
maden gennemgås taktikken med rytterne. Og når 
etapen er færdigkørt skriver sportsdirektøren en så-
kaldt race-rapport, hvor hver rytter i en håndfuld 
linjer evalueres både evalueres fysisk, psykisk og so-
cialt. For på et professionelt cykelhold som Quick-
Step er der seks sportsdirektører og én adm. direk-
tør, som står for at lede holdets 29 ryttere. Men der 
er aldrig mere end otte ryttere og tre sportsdirektø-
rer med til ét løb. Når nogen er til løb i Australien, er 
andre til løb i Argentina, og sportsdirektørerne bru-
ger derfor race-rapporterne til hele tiden at ajour-

Når folk dummer 
sig, skal de have 

opbakning. Det gælder om 
at få rytterne til at slappe 
af og komme ovenpå igen, i 
stedet for at de graver sig 
selv ned i et hul.

føre hinanden på rytternes udvikling og udfordrin-
ger.

En gang hver anden måned samles alle sports-
direktører så til et heldagsmøde. Her drøfter de, 
hvad de kan gøre for at få endnu bedre præstationer 
ud af rytterne.

”Hver sportsdirektør har fem-seks ryttere, som 
man er særligt tilkoblet og arbejder tæt sammen 
med. Nogen gange bytter vi rundt på rytterne imel-
lem os på de her møder, hvis der er noget i forhol-
det mellem sportsdirektør og rytter, som gør, at man 
ikke føler, man får det optimale ud af dem. Det 
handler ikke om, om man kan lide dem personligt. 
Vi er jo ikke gift med dem. Men kemien imellem ryt-
ter og sportsdirektør er stadig utrolig vigtig. Hvis ke-
mien er god, giver det særlige kendskab til udvalgte 
ryttere nogle fordele ift. at give dem de bedste for-
udsætninger for at præstere godt. Jeg ved fx med en 
af de ryttere, jeg har ansvaret for, at hvis han brok-
ker sig over myslien ved morgenmaden, så er det 
nok ikke myslien, der er egentlig er problemet. Så er 
det fordi, han er nervøs for etapen.”

Når sportsdirektør-kabalen er lagt, er Brian Holm 
meget opmærksom på at huske anerkendelsen over 
for de ryttere, han har et særansvar for. Når et stort 
etapeløb er slut skriver Brian Holm altid en mail til 
rytterne, hvor han evaluerer deres præstation. Og 
uanset hvad, sørger han altid for at give mere positiv 
end negativ feedback. Både fordi holdpsykologernes 
test viser, at han har at gøre med store egoer, som 
forventer anerkendelsen. 90 procent af rytterne, 
mener, at de tilhører de ti procent bedste på holdet. 
Men også fordi, han tror på, »at man med anerken-
delse får mere af sine medarbejdere.« At alle er 
blandt de ti procent bedste, er nemlig ikke helt løgn, 
mener han. For nogen er gode til at vinde cykelløb. 
Andre er gode til at være hjælperyttere og hente fla-
sker. Og andre er gode for stemningen på holdet. 
Det handler om at se og forstå hver enkelte rytters 
kvaliteter og med anerkendelse få dem til at vokse.

Selvom Brian Holm vægter medarbejderanerken-
delse højt, betyder det dog langt fra, at han pakker 
sine ryttere ind i vat. Brian Holm siger det, som det 
er. Også til sine ryttere. ”Vi er ikke én stor familie. 
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Det hele handler om penge.” Det er ikke, fordi han 
vil være ond eller ufølsom. Det er for at gøre dem 
det klart, at de kan blive erstattet, hvis de ikke præ-
sterer.

I cykelsport er holdenes budgetter afhængige af 
sponsoraftaler. Og sponsoraternes størrelse hænger 
uløseligt sammen med de sportslige resultater.  
Deceuninck-Quick-Step, hvor Brian Holm har været 
sportsdirektør siden 2012, har i flere år i træk været 
et af de mest vindende cykelhold i verden. De ope-
rer med et årligt budget på omkring 140 millioner 
kroner om året. Men økonomien kan hurtigt foran-
dre sig, for dårlige resultater kan betyde sponsor-
flugt og fyringer. 

”Lad vær med at blive romantisk med dit arbejde 
og tro, at det er der hele livet. Alle bliver fyret, når 
de ikke leverer mere. Sådan er det. Det fortæller jeg 
dem. For når man er professionel cykelrytter, er det 
hele ens identitet, og det er en enorm omstilling, 
når man pludselig rammer karrierens bagkant. Der-
for er det vigtigt, at være forberedt på det. For det er 
ikke sikkert, de selv får lov til at træffe beslutningen 
om, hvornår det er slut. Det kan være, holdet gør 
det før dem. Derfor gentager jeg det tit: ’Vi kan rigtig 
godt lide jer, men vi kan bedst lide jer, når I kører 
stærkt.’ Til gengæld ved vi alle sammen også, at hvis 
rytterne får et bedre tilbud et andet sted, så smutter 
de. Det er præmissen, og vi skal være ærlige over for 
hinanden.”

Drømmen må ikke dø
Der kan altid kun kan være én, der krydser målstre-
gen som vinder. Og når man kører cykelløb med 
100-200 ryttere i feltet, er det en naturlov i sporten, 
at der altid er flere nederlag end sejre. Men bliver 
nederlagene ved med at komme, uden at en sejr  
synes inden for rækkevide, kan det gå ud over ryt-
ternes moral.

De færreste ryttere på holdet er store stjerner, der 
vinder mange løb. De fleste er hjælperyttere. Men 
Brian Holm mener, det er vigtigt, at man ikke kun 
udtager hjælperytterne til løb, hvor de skal hjælpe. 
De skal også have mulighed for at køre deres egen 
chance for sejr i nogle løb.

Derfor er det en tommelfingerregel for Brian 
Holm, at alle hans ryttere i løbet af en sæson skal 
have minimum ét løb, hvor de får lov til at træde ud 
af hjælperytterrollen og køre for deres egen vinder-
chance. For cykelløb er en halvkannibalistisk sport. 
Rytterne skal nærmest æde sig selv og deres smerte 
på cyklen. Det kan være en tærende tilværelse. Den 
militaristisk strenge diæt og de mange timer og kilo-
meter, der skal tilbagelægges i træningen, uanset om 
det er hedebølge eller skybrud, kræver derfor, at der 
er et mål og en drøm at arbejde henimod. Hvis ryt-
terne ikke kan se et mål, men bare selvopofrelse i 
tomgang, stækker det motivationen og arbejdsglæ-
den.

”Jeg skal sørge for, at alle får succesoplevelser. Og 
det afhænger ikke kun af deres kvaliteter, men også 
af at jeg som sportsdirektør sørger for at udtage dem 
til nogle løb, hvor de faktisk har en chance for sejr. 
For uanset om man vinder i de største cykelløb eller 
de lidt mindre, så giver det et mentalt boost at køre 
først over stregen. Sejre bygger karakter og giver tro 
på egne evner. Og det er drømmen om sejr, der hol-
der rytterne i gang og gør, at de kan klare sig igen-
nem den udmagrende træningsdisciplin. Hvis drøm-
men om at vinde dør, så bliver du den halve rytter 
af, hvad du kunne være. Som sportsdirektør skal jeg 
sørge for, at alle rytterne har troen på, at der stadig 
ligger en sejr mere og venter på dem forude.” 

Martin Leer Scharnberg er freelancejournalist

Lad vær  
med at blive 

romantisk med dit 
arbejde og tro, at det 
er der hele livet. 
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Engang var tillid og frihed (under an-
svar) noget man virkelig mente, og kon-
trol og regelstyring noget, Fanden havde 
skabt. Meget tyder på, at den nye rege-
ring og dens støttepartier vil genoplive 
de værdier. Så vi er både på vej retur til 
de gode gamle dage og mod nye tider! 

I hvert fald signalerer Retfærdig retning 
for Danmark, forståelsespapiret for rege-
ringen og dens støttepartier, at vi skal 
genskabe et ”Danmark, som er verdens 
bedste land at være barn i. Vi skal be-

kæmpe stigende ulighed. Vi skal tage et 
opgør med centraliseringen. Vi skal satse 
på uddannelse, så vores unge kan ud-
folde og udfordre sig så meget, som de 
kan – og så det ikke er ens baggrund, der 
afgør, hvilke muligheder man har i livet”.

Altså den klassiske velfærdsstat, hvor 
også folkeskolen får en del ord med på 
vejen: ”Den er fællesskabets skole. Fun-
damentet for, at alle elever får kundska-
ber og færdigheder, der forbereder dem 
til videre uddannelse og giver dem lyst til 

at lære mere. Folkeskolen er afgørende 
for at forberede alle elever til deltagelse, 
medansvar, rettigheder og pligter i et 
samfund med frihed og folkestyre”. 

Mette Frederiksen vil gerne være kendt 
som ”børnenes statsminister” og vil 
fremlægge en ambitiøs børneplan. Som 
der står: ”Fri og lige adgang til uddan-
nelse er en grundpille i det danske vel-
færdssamfund” og ”En ny regering føre 
en børne-, unge-, skole- og uddannelses-
politik, der gør Danmark til verdens bed-

PENDULET SVINGER

Den nye regering og minister sætter en ny politisk kurs for landet. Også for landets 
nationale, store fælles vederlagsfrie skoletilbud – folkeskolen. Skolelederforeningen er 
lydhør, forandringsparat og er klar med en række forslag til fornyelse og forbedringer
Af Michael Diepeveen • Foto Panthermedia
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ste land at være barn i, som satser på ud-
dannelse, tager livtag med den stigende 
psykiske sårbarhed og har som erklæret 
mål at give alle børn lige muligheder i li-
vet.”

Langt, sejt økonomisk træk
Men som regeringen og dens støttepar-
tier også konstaterer: ”Alligevel er der i 
de senere år gennemført årlige besparel-
ser, hvilket har forringet kvaliteten af ud-
dannelserne”. Og ja mon ikke, på børne/
skole-området har det knebet gevaldigt 
med finansieringen de senere år. 

Det vil regeringen og dens støttepartier 
lave om på, underforstås det. Men øko-
nomisk set er regeringens fokus ikke  
primært den almene folkeskole, men de 
udsatte og sårbare børn med Godhavns- 
drengene som statueret eksempel, og så 
er der valgkampens børneemne, de lov-
bundne minimumsnormeringer i dagin-
stitutioner, som nu trilles igennem frem 
mod 2025. Dertil kommer, at regerings-
partiet har givet løfte om en (dyr) pensi-
onsreform. Og på endnu ét område kom-
mer der pres på: Klimaet.

I økonomiaftalen mellem regeringen 
og KL, der blev landet hurtigt og tilsyne-
ladende smertefrit, gives 2.2 mia. ekstra 
til velfærd i kommunerne. Det er bedre 
end de seneste år, men ikke meget, når 
man dividerer det ud. Også selv om det i 
aftalens afsnit om ’Børn og Unge’ hedder, 
at ”Der er brug for et tæt samarbejde om 
at sikre folkeskolen de nødvendige ram-
mer og ressourcer, så lærerne kan give 
alle elever en undervisning af høj kvali-
tet.” Det ligner igen et generelt løfte om 
resurser, men har først og fremmest 
adresse til ”Ny start”.

Sidstnævnte blev åbenbart, da regerin-
gens støttepartier har meldt de vil løfte 
folkeskolen med en ekstra milliard. Men 
kun på betingelse af, at KL og DLF/LC la-
ver en aftale for lærernes arbejdstid. Det 
lægger pres på de kommende OK’21-for-
handlinger og arbejdsmarkedets for-
handlinger – den danske model. Men da 

regeringen og børne- og undervisnings-
minister Pernille Rosenkrantz-Theil har 
kaldt 2013-lockouten og LOV 409 for ”et 
uskønt” forløb, ligner det meget, at der 
er et regnskab, der skal gøres op. 

Ud over at der er lagt lokkemad ud ved 
OK’21 forhandlingerne, skal de også af-
sluttes, inden regeringen kan kalkulere 
sig frem mod større mål. Uden at kende 
lønfremskrivninger mv. er råderummet 
låst. Og skal diverse afgifter, skatter og 
statens indtægtsgrundlag øges – for fx at 
investere i folkeskolen – er det en proces 
på mindst et par år frem. De afgifter, der 
foreløbigt lægges på cigaretter og plastic-
poser giver næppe det store provenu. 

Med hensyn til OK’21 mener Skole-
lederforeningen, at der er behov for, at 
parterne indgår en aftale, og at der kom-
mer ro på. Det er vigtigt. Men der er også 
behov for at fastholde ledelsens råderum 
for at sikre fleksibiliteten. Og så er der 
skolelederne egne løn- og arbejdsvilkår 
ikke at forglemme. 

Hvad angår finansieringen af folke-
skolen, er der behov for flere resurser: 
Skolereformen har ført masser af opga-
ver med sig. Inklusionsopgaven. Arbejds-
tidsreform. De sidste 10 års strukturæn-
dringer med store ned- og sammenlæg-
ninger af skoler, personale, elever… men 
den nye aftale mellem Regeringen og KL 
om kommunernes 2020-økonomi giver 
ikke løfter om flere penge til folkeskolen. 
De ekstra midler, der er afsat, får sand-
synligvis i kommunerne ben at gå på til 
ældre, sundhed, demografiske, sociale 
og andre udfordringer – som sagt med  
fokus på udsatte, fattige familier og børn.

Summa summarum: De senere års sko-
lereform, struktur-, arbejdstids- og inklu-
sionsreform har givet en stærkt forøget 
arbejdsmængde/arbejdspres i folkesko-
len. Og det markerer den nye regering og 
minister forståelse for, men er reelt bun-
det af forligspakker og økonomiaftaler på 
stort set alle områder, herunder skole-
området – og de kan ikke bare vende  
supertankeren. Finansloven må derfor 

MINISTERENS  
GERNINGER

Pernille RosenkrantzTheil har  
siden tiltrædelsen 27. juni skrot
tet den tidligere ministers ”Fri
hedsforsøg for (75) folkeskoler”, 
fastholdt den forligsbundne 
Ghetto pakke med fjernelse af 
børnecheck ved forhøjet fravær 
og sprogtest af elever fra udsatte 
boligområder, har meldt at betin
gelserne for optag på gymnasi
erne skal revideres, og der skal 
kigges på uddannelsesparathed, 
fravær m.m.
 
Senest har ministeren meldt ud, 
at regeringen varsler et opgør 
med de nationale test. Ikke kun 
for de mindste klasser, men som 
helhed. De skal ”nytænkes” eller 
snarere ”erstattes” af et nyt pæ
dagogisk redskab, som skal træde 
i kraft allerede fra næste skoleår 
20/21, hvilket er meget hurtigt!
 
Skolelederforeningen hæfter sig 
ved, at der er behov for, at sko
lerne har et ensartet system, så 
skolerne har en indikation om, 
hvor gennemsnittet ligger, men er 
enige i, at de nationale test lige 
nu for usikre, og at det på den 
baggrund er det udmærket, at re
geringen lægger op til at nytænke 
testene.
 
Ministeren har udtalt, at hun i 
processen vil involvere elever, 
forældre, ansatte og ledere, så 
også på det punkt er Skoleleder
foreningen klar til dialog. Med det 
korte tidsperspektiv skal arbejdet 
i gang hurtigt.
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ventes at blive økonomisk afdæmpet, og 
det er først på den længere bane (inden 
for 2-4 år op til næste valg), at større 
strukturelle-økonomiske ændringer/for-
bedringer kan ventes.

Så selv om det går så godt i lille Dan-
mark med god betalingsbalance, høj be-
skæftigelse, lav rente, og hvor de offent-
lige finanser viser det største overskud i 
11 år – er der alligevel som de sidste 
mange år, aldrig penge nok, og økono-
mien vil fortsat være et problem. Så der 
er ikke meget andet at gøre end at 
komme ind i kampen. Vi må centralt og 
lokalt pege på, at folkeskolen er under-
finansieret og risikerer at mister momen-
tum som det store frie og lige, fælles  
skoletilbud. 

Regelforenklingens tid 
Noget af det, som regeringen og støtte-
partierne derfor i stedet har fokus på, er 
det styringsoverload, som regering/mini-
ster/stat/kommuner/forvaltning samlet 
presser ned over offentlige institutioner, 
herunder skoler. Her kan tingenes gøres 
mindre bureaukratisk, her kan resurser 
og tid bruges bedre på kerneopgaven, på 
det som regering og minister i folkesko-
len kalder det dyrebareste, vi har: Bør-
nene. 

I regeringens forståelsespapir står 
også, at ”Danmark er et af de samfund i 
verden, der bygger allermest på tillid. 
Det er udviklet over generationer, er dybt 
folkeligt forankret og præger alle dele af 
vores samfund”, herunder folkeskolen, 
som er eksplicit nævnt som eksempel. 
Det hedder ”En ny regering vil: Lede den 
offentlige sektor på en ny måde. Der er 
brug for et opgør med den kortsigtede 
styring af den offentlige sektor, hvor for 
meget bureaukrati og kontrol og for 
mange krav om dokumentation fjerner 

tid fra kerneopgaverne og mindsker med-
arbejdernes arbejdsglæde”. 

Og det hedder videre, at: ”En ny rege-
ring vil sammen med de faglige organisati-
oner, de offentlige arbejdsgivere og andre 
relevante parter drøfte, hvordan der ska-
bes en større grad af tillid til den enkelte 
medarbejder og institution, og til at man 
lokalt kan finde de løsninger, man vurde-
rer er bedst for borgerne. Det vil være en 
ny regerings udgangspunkt, at den of-
fentlige sektor omfattes af færre mål, at 
gevinster ved effektiviseringer kan gavne 
lokalt, og at det (…) kan skabe større sta-
bilitet i planlægningen”.

Skolelederforeningen er glad for, at 
den nye regering har sat kurs mod min-
dre styring og færre detaljerede regule-
ringer. Der er behov for mindre kontrol 
og mere tillid. For meget tid går fra ud-
vikling og pædagogisk ledelse. Så det 
budskab, vi søgte at få sat på dagsorde-
nen til FV19: ”Giv alle folkeskoler mere 
selvbestemmelse, så lederne sammen 
med medarbejdere og forældre kan 
sikre, at eleverne trives og bliver så dyg-
tige som muligt”, er altså kommet højt på 
dagsordenen. Ikke mindst på folkeskole-
området, hvilket er bekræftet gentagne 
gange af Rosenkrantz-Theil. 

Hun har i breve til ansatte på folkesko-
lerne og lokale politikere nævnt, at rege-
ringen vil arbejde for en ’stærk og rum-
melig’ folkeskole, hun vil genopbygge til-
liden mellem skole, forældre, ansatte og 
politikere, hvor ”tiden og pengene aldrig 
må forsvinde i papirarbejde og formåls-
løs dokumentation”, hun ”vil give mere 
frihed til skolerne (…)” hvilket ”kræver 
en handlekraftig og kvalificeret ledelse, 
der (…) har fokus på at lede frem for at 
styre”. Særligt de sidste ord er som talt 
ud af skoleledernes mund.

Skolelederforeningen har mod og ind-
sigt til at finde løsninger og vise retning. 
Vi har derfor efter regeringens og den 
nye ministers tiltrædelse meldt os på ba-
nen med et JA tak – vi vil gerne give input 

til mindre styring og mere ledelse, her-
under komme med konkrete forslag til, 
hvordan folkeskolen drives mindre bu-
reaukratisk. Det mødes Claus Hjortdal 
derfor med ministeren om – næste møde 
finder sted primo oktober. Til det møde 
har foreningen taget 40 (!) konkrete for-
slag med til at gøre en god skole bedre...

Man kunne også give det møde over-
skriften ”Fingrene-væk” eller ”Fjern en 
dum regel”. Foreningen peger på, hvor 
unødige kontrolforanstaltninger kan und-
væres, hvor dobbeltarbejde kan undgås, 
hvor der med fordel kan arbejdes mere 
tværgående for at få løst udfordringerne, 
og hvordan vi ikke hele tiden skal lave 
tingene om og ikke hver gang registrere 
og rapportere alle data. Ministeren taler 
om at lette på præstationskulturen – og ja 
det gælder både for elever, personale og 
ledelse – det handler også om at skabe en 
skole, som er attraktiv, og som flere for-
ældre vælger til.

Samtidig er det bekymrende, at der 
spares på folkeskolen. Igen i år fyres og 
skæres der i mange kommuner, og sådan 
har det været år efter år med lokale for-
skelle selvfølgelig. Der er færre folkesko-
ler, og elevtallet er over 10 af forskellige 
grunde faldet 5 %. Men antallet af lærere 
og ledere er faldet med 15-16 %, prisen pr. 
uv-time er i perioden faldet ca. 22 % og 
klassekvotienten er meget høj. Så der er 
derfor brug for sikkerhed om finansierin-
gen. Folkeskolen kan ikke tåle flere ned-
skæringer.

Vi støtter regeringens og ministerens 
ønske om at gøre det lettere at drive/lede 
skole med forbedringer og forenklinger, 
med tillid og øget selvstyre. Det kan ske 
udgiftsneutralt og kan være tids- og re-
sursebesparende. Det må blot ikke blive 
endnu en spareøvelse. Så foreningen hol-
der fast i, at resurserne skal blive i skolen 
og det antal ansatte og ledelse, der er i 
dag, skal som minimum fastholdes. 

Michael Diepeveen er redaktør
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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. 



M A R K E D S DAG E
Så nærmer vi os afholdelsen af årets store skolelederbegivenhed:  
Årsmødet 2019 – der i år finder sted i Bella Centret i København.  

Husk i den forbindelse at besøge udstillingen!
Af Michael Diepeveen • Foto Lars Horn

Udstillingen ventes at komme pænt 
over de 2000 m2 med alt det nye på mar-
kedet: It, teknik, kurser, efter- og videre-
uddannelse, forsikring, nye læringsmeto-
der, dataunderstøttende, målstyrende og 
kreative undervisningsværktøjer, de gode 
gamle bøger, skak og andre spil, hvor læ-
ringen leges ind og alt andet til skolebrug, 
læring og ledelse. Også de mere hårde 
økonomi- og organisationsredskaber…

I den anden ende af skalaen er der må-
ske brug for værktøjer til at styrke samar-
bejdet på skolen om kerneopgaven og 
om et godt arbejdsmiljø. Det kan Bran-
chefællesskabet for Arbejdsmiljø give 

sus i salen, ikke mindst når forventnin-
gen i år er ikke at blive skældt ud, men 
strøget lidt med hårene med ord som til-
lid og mindre styring. Det vil tiden vise. 
Læs analysen s. 20.

Ministeren er også med i den politiske 
debat med en række af de andre folke-
skolepolitiske dyr i manegen, ikke mindst 
vores egen Claus Hjortdal. Det plejer hel-
ler ikke at gå stille af sig, og for at være 
sikker på det, er der i år forberedt en 
række passende forstyrrelser. Oveni 
kommer oplæggene fra forskellige spæn-
dende personager. Hent programmet 
m.m. på app’en: SKLmøde2019.

 Forventningens glæde er stor. 
Men det er endnu større glæde at være på 
årsmødet. Sammen med gamle venner og 
kollegaer for at få inspiration fra årets per-
lerække af foredragsholdere. Så hvis du 
ikke har gjort det, så se at få krydset da-
gene 31. oktober og 1. november af i Kø-
benhavn og få booket hotel, transport, fro-
kost og medlemsfest i det omfang, der 
brug for. Resten er som bekendt gratis!

Der ventes et rekordstort besøgstal til 
årsmødet i år, hvor børne- og undervis-
ningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 
for første gang mødes med landets skole-
ledere i folkeskolen. Det plejer at give et 
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gode input om – med fokus på modtagelse af nyan-
satte, samarbejde i TRIO og arbejdsmiljøgrupper, 
fremme af godt teamsamarbejde, forebyggelse af 
stress mv.

Så mon ikke du finder noget af relevans for dig og 
din skole. Noget nyt, du ikke havde tænkt på fandtes, 
og måske der er et godt messetilbud på møbler,  
skolegård, sport, friluftsaktivitet, skiltning, ny kopi-
maskine, nye pc’er eller stole? De 80 firmaer, som 
udstiller i år, vil mere end gerne have en snak med 
dig og vise deres produkter og materialer frem. 

Overskriften for årsmødet i København er ’Ikke på 
min vagt’, hvilket bl.a. hentyder til de medarbejdere 
og ledere, der ikke er bange for at stille op for folke-
skolen – også når der kommer uventede udfordringer 

oven i de mange planlagte. Så må vi håbe, 
at det så ikke lige sker netop den torsdag 
og fredag, hvor over halvdelen af landets 
skoleledere er til årsmøde i København.

Foreningen ser frem til at møde medlem-
merne på årsmødet i salen og på markeds-
pladsen, hvor man kan få idéer til smartere 
indretning og drift af folkeskolen. Her kan 
man også prøve varerne og gøre en god han-
del. På foreningens stand kan du desuden 
møde foreningens konsulenter og politi-
kere – samt få svar på de spørgsmål, der 
kan være. Ses! 

Michael Diepeveen er redaktør

I K K E  PÅ  M I N  VAG T !

HENT
ALT OM ÅRSMØDET

Hotel, udstilling,
frokost, medlemsfest, 

transport,
informationer m.m.  

på vores
årsmøde-app:

SKLmøde2019

Vores udstillere er 
med til at betale 
gildet, så tag kolle-
gaen under armen 
og sørg for at få en
god snak med 
udstillerne om, 
hvad de kan byde 
på, mens det hele 
glider ned med 
kaffe, karameller 
og måske en fadøl, 
som nogle steder 
bliver langet over 
disken. Det er i 
hvert fald sikkert, 
at udstillerne 
står parat til at 
møde beslutnings-
tagerne i folkesko-
len – foreningens 
medlemmer.
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Bemærk
at tilmelding til 

årsmødet individuelt eller for 
grupper er åbent! SE det endelige 
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

• Ny børne og uvminister  
Pernille RosenkrantzTheil

• Thomas Gyldal, formand for 
KL’s B&Uudvalg

• Claus Hjortdal, formand
• Dorte Andreas, næstfor

mand
• Ordstyrer i den politiske 

debat journalist Nynne 
Bjerre Christensen

• Kund Romer Sørensen, 
rammesætter, forfatter mv.

• Lone Frank, hjerneforsker

• Dorte Ågård, seniorrådgiver, 
Ph.d. – AAU – Institut 
for læring og Filosofi 

• Michael Bertelsen, 
programchef Radio24syv

• Klaus Majgaard, underviser 
og rådgiver i off entlig styring

• Annika Aakjær, sangskriver
• Tidl. minister Søren Pind
• Stjernekok, iværksætter 

m.m. Claus Meyer
• Sankt Annæ Pigekor
• Og fl ere 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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IKKE PÅ 
MIN VAGT!

Skolelederforeningens årsmøde
31. oktober til 1. november 2019

Bella Center, København
PS: 

Sidste chance for at 
udstille på årsmødet? 

Kontakt venligst Kongres 
Kompagniet på 

telefon 8629 6960 
eller via email: 

kontakt@kongres-
kompagniet.dk

SE: Det endelige 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:
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• Og meget, meget mere ...
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TIMING OG BALANCE 

skaber ...
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 For 13 år siden fik Annette Otto og 
Jon Dinsen til opgave af Hillerød Kommune at 
bygge en skole helt fra bunden. De begyndte 
med at spørge sig selv, hvad de ville med sko-
len. Svaret var, at skolen skulle være fællesska-
bets skole. Allerede i deres virksomhedsplan i 
2006 skrev skolelederne, at det skulle være en 
non-marginaliserende skole.

”I dag kalder vi os faktisk Fællesskabets 
skole,” siger Jon Dinsen, skoleleder på Sophie-
nborgskolen i Hillerød.

”Vi ved, hvor vigtigt det er for alle at opleve 
sig selv som en del af fællesskabet,” siger vice-
skoleleder Annette Otto. 

Gennem alle årene har de har været et fast-
tømret makkerpar. Alle involverede ved, at de 
to tegner en enig ledelse med samme mål og 
visioner. 

”Grundlæggende er vi hele tiden gået efter 
at lave en skole, hvor mange kan være med, og 
hvor mange kan byde ind,” siger Jon Dinsen. 

Fællesskab og mangfoldighed er nøgleord 
for ledelse, lærere og elever på skolen. Begge 
ledere er overbevist om, at fællesskabet er 

med til at skabe gode resultater, både fagligt og 
socialt. 

”Der er blevet lavet fire forældreundersøgel-
ser i kommunen, og vi har haft tårnhøj score 
på forældretilfredshed. Det er også en kæmpe 
cadeau til vores medarbejdere. Trivselsmålin-
gerne følger godt med, og vores faglige resulta-
ter er gode,” siger Jon Dinsen.

”En virkelig vigtig forudsætning for en vel-
lykket inklusion er et godt samarbejde med 
forældrene til de sårbare elever. Det kan nogle 
gange være dilemmafyldt, når vi er enige med 
forældrene og godt kan se, at der skal gøres 
noget, men vi ikke nu og her kan skaffe den 
rigtige løsning. Hvis man ikke har forældrene 
med sig, bliver det rigtig svært, og hvis der er 
noget, der er surt at bruge ressourcer på, er 
det at besvare klagesager, anklager osv.,” siger 
Annette Otto.

Sophienborgskolen er vokset ud af Sophien-
borg Gods, som blev opført uden for Hillerød. 
Skolen skulle rejse sig i nye og gamle bygnin-
ger omringet af et helt nyt boligområde med 
både ejer-, leje og andelsboliger.

FÆLLESSKABETS SKOLE
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Sophienborgskolen er topscorer blandt Hillerøds syv folkeskoler, når det gælder 
forældretilfredshed. Skoleledelsen har bygget skolen op fra bunden ikke mindst 
omkring nøgleord som fællesskab og mangfoldighed. Timing og balance er noget af 
det, der gør, at inklusion giver mening for så mange som muligt, mener de.
Af Helle Kjærulf • Foto Jacob Nielsen 



”Hele familien Danmark skulle kunne mødes 
herude. Vores fornemste opgave har været at 
lave en skole, som de forskellige befolknings-
tilhørsforhold bakkede fælles op om. Og det er 
faktisk lykkes. Vi har meget højt tilslutning og 
meget lav privatskoleandel,” siger Annette Otto.

Skolen har to spor, 520 elever og omkring  
42 lærere og 18 pædagoger. I modsætning til de 
andre skoler i kommunen, hvor privatskole-
andelen ligger mellem 18 og 34 procent, har  
Sophienborgskolen de senere år haft en, to eller 
ingen elever, som har valgt privatskoler i 0. klasse.

En kultur, der kan bære
For at fremelske inkluderende læringsmiljøer 
skal man skabe en kultur, der kan bære. Det 
kræver de rigtige spillere: ”Vi har været helt be-
vidste om, at vi skulle have medarbejdere, som 
troede på projektet, og som ville arbejde for 
det,” siger Annette Otto. 

I ledelsen gør de meget ud at beskrive opgaven 
ved ansættelser, så medarbejderne ikke bliver 
overraskede, når de er startet på jobbet. Det lyk-
kes ofte, men der er også nogle, der har sagt, det 
er for stor en mundfuld og er stoppet igen. De har 
endvidere afskediget nogle.

”Vi forsøger at lade ordet kvalitet gennem-
syre hele skolen. Både hvordan skolen er ind-
rettet, hvilket miljø børnene bevæger sig rundt 
i, kvaliteten af lærerne og meget mere,” siger 
Jon Dinsen.

De mener, at følgeskab fra både forældre og 
medarbejdere er uhyre vigtigt for at skabe gode og 
langsigtede resultater. Hvis man får sammensat 
sin medarbejdergruppe bedst muligt, giver det 
både et miljø, som er rart at være i, og tilmed billi-
gere i længden.

”Gode folk spiller hinanden bedre. Når der er 
mange dygtige, bliver der plads til at anerkende 
hinanden. For selvfølgelig kan alle medarbej-
dere ikke være lige dygtige til alting. Man skal 

kunne åbne sine døre og vise, hvad man kan. At 
kunne tage det op og understøtte det som le-
delse, har været betydningsfuldt for os,” siger 
Annette Otto.

At lykkes med det hele ...
Siden 2013 har specialundervisningen i Hillerød 
kommune været udlagt til skolerne. Det vil sige,  
at alt ansvar for distriktsbørnene ligger på sko-
lerne.

”Da vi pludselig fik opgaven fra PPR både 
med at indstille børnene, lave arbejdet omkring 
det og hele skriveprocessen, fik vi ingen res-
sourcer tildelt. Hverken til ledelse eller  
sekretariat,” siger Annette Otto.

”Hvad er det så, vi ikke skal lave, spurgte vi, 
og svaret var, at vi skal lave det hele. Måske I 
skal prøve at lave det smartere, lød det,” siger 
Jon Dinsen.

Annette Otto forklarer, at det er ledelsens 
store og vigtige opgave at holde fast i, hvornår 
inklusion giver mening, og hvornår det ikke 
længere gør. 

”Det handler om rigtig mange ting, og derfor 
er inklusion også et meget stort område og 
svært at lave faste definitioner på,” siger hun.

”Vi kan godt tåle at have et barn, som har det 
lidt mindre godt i en periode, mens vi venter 
på, at det bliver bedre. Men man kan jo ikke se 
på, at et barn generelt får det dårligere og dårli-
gere,” siger Jon Dinsen. 

I et fuldendt forløb er man afhængig af, at 
fagpersonerne er der, når de skal bruges. At 
den rigtige PPR-psykolog eller logopæd står 
klar, at familierådgiveren ikke er sygemeldt, el-
ler at handicaprådgiveren ikke er rejst. 

”Der, hvor det lykkes, er der, hvor vi lykkes 
med processen, og hvor det er stabilt, for det er 
også der, at forældrene får ro. Jon og jeg bliver 
ved med at sige, igen og igen, år efter år, at tro, 
håb og mening er noget, der skal være både i 

I Hillerød Kommune har der været fire 
forældreundersøgelser, og Sophien
borgskole har haft tårnhøj forældretil
fredshed hver gang. Det er en kæmpe 
cadeau til skolens lærere, mener skole
leder Jon Dinsen. Trivselsmålingerne 
følger godt med, og skolens faglige 
resultater er gode.

Privatskoleandel 
BHKL 2019
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ledelsen og hos forældre og elever, men sær-
ligt hos vores medarbejdere. Alle børn lever af 
de voksnes overskud, men de her børn har 
bare endnu mere brug for det,” siger hun. 

Ansvarsfuld inklusion kan man komme langt 
med, mener de to skoleledere.

”Men det er bestemt omkostningsfuldt. Det 
er dyrt at have de rette mennesker til at gøre 
det rigtige. Inklusion er vejen, hvis man kan 
holde balancen. Vores ønskescenarie er, at vi 
kan være stærkere på timingen, når nogle 
børn i en periode eller længere tid ikke skal 
være i fællesskabet, at der ikke er for lang ven-
tetid på det. Det er jo meget svært, fordi man 
også skal have ressourcer og budgetter til at 
bære,” siger Annette Otto. 

Balancepunkter udfordres
Annette Otto og Jon Dinsen forklarer, at timing 
også handler om balance. Ting skal ske på de 
rigtige tidspunkter, ellers kolliderer det med 
økonomi, strategi og processer.

”Hvis man både skal have mega mange ele-
ver i klasserne og en stor del af dem er elever 
med udfordringer, så kommer frustrationerne. 

Især når man har det dygtige personale, som 
godt ved, hvad der skal til,” påpeger Annette 
Otto.

”For at det her projekt fortsat skal vokse, 
skal de ressourcestærke familier blive ved med 
at synes, at det er en god ide at lade deres 
børn gå her. Det er en balance, som man er 
nødt til at kigge til hele tiden. Og det gør vi,”  
siger Jon Dinsen.

”Ja, vi har ikke meget glæde af en folkeskole, 
som er vildt inkluderende, hvis 60 procent af 
forældrene har valgt, at deres børn går i pri-
vatskole,” indskyder Annette Otto.

Der er en tendens til, at det er de ressour-
cestærke, som har energien til at vælge en an-
den skole. Derfor har ledelsen arbejdet intenst 
på at få lige netop den gruppe til at synes, at 
fællesskabets skole, Sophienborgskolen, er 
værd at satse på. 

”Det er også vigtigt at normalisere og inklu-
dere gennem faglighed. Selvfølgelig skal man 
have øje for trivsel og for at arbejde med fæl-
lesskabet på pædagogiske præmisser. Men vi 
er jo også en skole, der skal lære børnene at 
lære,” siger hun. 

Vi har prøvet at gå 
foran i ledelsen, både 
ved at turde sige det 
højt, men også ved 
at lade nogen træde 
frem på lærermøder og 
fortælle om, hvad der 
virker, fortæller de to 
skoleledere.
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”Der er et andet balancepunkt: det helt al-
mindelige barn skal kunne se sig selv i sin 
klasse. At det ikke bliver for mærkeligt, for 
skævt, eller at der bliver tolereret nogle ting, 
som er for svært at have i en almindelig klasse,” 
siger Jon Dinsen.

De er enige om, at det balancerer, når man 
hele tiden har fokus på det og er i tæt dialog 
med de enkelte klasseteams.

”Hver dag skal vi prioritere. Hvis man gør et, 
har det nogle konsekvenser, og så må man 
være glad for beslutningen, man tager her og 
nu. Men man er også hele tiden nødt til at være 
i stand til at kunne ændre på det, hvis man op-
dager, at balancen rykker,” erklærer Annette 
Otto.

At have alle forældre med
Jon Dinsen fortæller, at de har fået bygget en 
meget stærk kultur op omkring eleverne. 

”Vi har ikke mange regler, og man bestiller 
noget, mens man er her. I frikvartererne, som 
alle har samtidig, er her en god stemning, hvor 
eleverne generelt er søde ved hinanden, og  
de små og store leger og spiller side om side.  

Vi eftertragter, at de udviser gensidig respekt,” 
siger han. 

På Sophienborgskolen blander man eleverne 
på tværs af fag og årgang. Der sker blandt an-
det i en trivselsuge og naturfagsuge. I anden og 
tredje klasse har de eksempelvis socialfag, hvor 
man arbejder med de mere dannelsesmæssige 
og menneskelige sider, respekt for forskellig-
hed og at kunne lege samt have tid til at lege.

”Vi har et krav om, at der er respekt omkring 
de voksne. Det er dem, der bestemmer. Vi har 
ansat nogle varme, tydelige og dygtige voksne. 
Det skal der til,” siger Annette Otto. 

På skolen arbejder man blandt andet med 
forældreferniseringer, hvor forældrene kom-
mer og ser det, eleverne laver. 

”Det har vi lavet siden reformstarten. Det giver 
en kæmpe respekt for lærerens og pædagogens 
arbejde. Forældrene får en indsigt, det er meget 
mere værd end elevplaner på papir. Vi er optaget 
af, at alle forældre kan være i vores skole/hjem-
samarbejde. Og til ferniseringerne kan alle deltage 
og være stolt af sit eget barn,” fortæller hun.

”Til en forældrefernisering kan en lærer også 
få en øget respekt for sin matematikkollega, 

Eleverne er ofte 
sammen på tværs 
af årgange. Det er 
nemlig med til at 

styrke fællesskabet 
og elevernes 

sociale relationer, 
mener lederne.

inklusion
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når man ser, hvad der er hængt op. Det er no-
get andet end at sidde til skole/hjem-samtaler, 
hvor hver faglærer er på tre minutter,” siger 
Jon Dinsen.

Pauser bruges strategisk 
Et nyt tiltag i dette skoleår er en ordning med 
tre pausestationer, hvor nogle børn skal være 
mere eller mindre fast, mens andre kan 
komme på skift. HFO-personalet, Hillerød Fri-
tids-Ordning, som også er støtte i mange ti-
mer, skal stå for det. Meningen er, at det bli-
ver en mindre base, hvor et barn f.eks. kan 
sidde og hygge sig alene med en iPad eller 
spille brætspil med en anden. 

 ”Vi har altid prioriteret vores pauser samt 
at have mange gårdvagter og en legepatrulje 
af elever, det gør vi fortsat. Rigtig meget inklu-
sion handler også om, at pauser skal gå godt,” 
siger Annette Otto.

”Blandt andre har vores ADHD-børn brug 
for at blive skærmet i frikvartererne. Hvis 
man kan være i en base og få en ven med eller 
sidde for sig selv, er det ikke så mærkeligt som 
at skulle være alene i sin klasse. Det håber vi 
på at få noget godt ud af.” 

Hun understreger, at undervisning er vig-
tigt, men pauser er ”sindssygt vigtige” i for-
hold til trivsel. 

For nogle år siden blev et ”Innovationshus” 
etableret. Det er tænkt som et ikke fysisk 
sted, hvor der bliver tilbudt undervisning, 
der støtter den eksisterende undervisning, og 
som samtidig kan skabe variation, som ikke 
umiddelbart kan lade sig gøre i eksisterende 
læringsmiljøer. Sidste år ansatte de f.eks. en  
lærer, som brugte sine ressourcer på at lave 
deltagende observationer i klasser. Lærer-
teamene fik så stof til at udvikle deres under-
visning. 

”Vi har også haft en lærer ansat, som 
brugte meget krudt på især forår og efterår at 
dyrke haver. Elever og forældre passede så ha-
verne over sommerferien. Innovationshuset 
har haft mange udtryk, afhængig af hvilke læ-
rere der var til rådighed,” siger Annette Otto.

Ledelsen på Sophienborgskolen ved helt 
ind til benet, at hvis man gjorde det fuldstæn-
dig, som der står i bogen med at følge op på 
alting til rette tid, skrive alting til rette tid osv., 
ville de have for lidt tid til at udvikle den al-
mene skole. 

”Og det er jo sådan set også derfor, vi er 
her. Det er farligt, hvis man over en for lang 
periode er nødt til at bruge forholdsvis meget 
tid på de specielle, for så taber man i almen-

miljøet, og har faktisk skabt flere specielle,” si-
ger Annette Otto.

”Skolelederne i kommunen har, siden sko-
lerne fik tillagt specialområdet, råbt og skre-
get på, at det var et svært styrbart område. 
Det er for svært at styre budgetter, som kan 
ændre sig med tyve procent hen over natten, 
fordi der flytter to specialelever til distriktet. 
Vi har haft bedt om: Kan I ikke bare anvise os 
en kommune, der har succes med det, så gør 
vi som dem. Men der er jo ingen som kan an-
vise en kommune, som kan finde ud af det og 
få det til at løbe rundt,” siger Jon Dinsen.

”Så er vi tilbage med det med balancen. 
Hvis vi skal holde fast i, at vi skal have det til 
at løbe rundt under ugunstige betingelser, vil 
privatskoleandelen sandsynligvis stige i Hille-
rød. Og hvor langt er vi så med inklusion, hvis 
det bliver sådanne nogle små folkeskoler, der 
har inklusionsmiljø, og privatskoler, som rum-
mer de fleste normale børn,” siger Annette 
Otto. 

”Men sammen med vores dygtige og gode  
leder-kolleger i Hillerød kæmper vi videre,”  
lyder det fra de to skoleledere. 

Helle Kjærulf er freelancejournalist

 
 

... undervisning  
er meget vigtigt,  
men pauser er 
sindssygt vigtige i 
forhold til trivsel.
Ledelsen, Sophienborgskolen
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NOTER

Variation
KL afholder en konference med fokus på, hvordan kommunale forvaltninger og skoleledelser 
sammen kan skabe en mere varietet og motiverende skoledag med inddragelse af blandt andet 
praksisfaglighed, åben skole og bevægelse.

Skolelederforeningens næstformand Dorte Andreas deltager på dagen i en panelsamtale  
om emnet med Anne Vang, formand for Børne og Kulturchefforeningen. Konferencen foregår 
20. november 2019 i København. Pris 1495 kr. + moms.

Tilmelding på www.kl.dk/vidensdagpraksisoguuv

ABC… D?
I skrivende stund vides det ikke, hvordan næstformandsvalget på 
DLF’s kongres er endt. Og dermed heller ikke hvem, der fremover er 
formand i DLF. Men det skulle være afgjort, når dette læses. 

Omdrejningspunktet er kampvalget til næstformandsformandspo
sten, hvor Anders Bondo har betinget sig, at han kun fortsætter, hvis 
den nuværende næstformand Dorte Lange bliver valgt.

STIGNING 
FRA 

26.994 
TIL 

29.440 
ELEVER, 

der kommer i specialtilbud  
– eller en stigning fra knap  

4,8 procent til godt 5,3 procent. 

Stigningen i andelen af segregerede  
elever er størst i indskolingen.  

Det viser en ny analyse fra  
Social og Indenrigsministeriet.

SPECIELT
De seneste tre skoleår 

viser, at færre elever med 
særlige behov bliver 

inkluderet i 
normalundervisningen, 

ny analyse.  

De får i stedet et ofte 
dyrere specialtilbud.

Indtil 31. oktober kan skoler søge 
om tilskud fra Børne og Undervis
ningsministeriets udlodningsmidler 
til undervisning, der kan formidles 
digitalt. Dette års tema er: Styrket 
læring for udsatte børn og unge.

Puljens formål er at støtte projekter, 
der ønsker at udarbejde redskaber 
og undervisningsforløb, som kan 
formidles digitalt ved hjælp af video, 
audio og tekster, og som kan bruges 
i undervisningen og til at udvikle un
dervisningen – målrettet elever, der 
har det svært fagligt eller socialt.

Ansøgningsskema findes på  
uvm.dk

FRISK LUFT
Partnerskabet Røgfri Fremtid har i samarbejde med Esbjerg og Kolding 
Kommune kørt et udviklingsprojekt om røgfri skoletid på tre ungdoms
uddannelser i kommunerne.

De gode erfaringer og materialer herfra er samlet i et nyt digitalt inspira
tionskatalog. Skolelederforeningen deltager med ca. 100 andre interes
senter i partnerskabet, der er startet af Kræftens Bekæmpelse. 

Se www.roegfrifremtid.dk/inspirationskatalog

Hvad er 
dit lod?
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Undgå at kaste 
dine vikarer for 
løverne

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, der er skræddersyet 
specifi kt til vikartimerne og tilpasset fag og niveau. Ved opstart og afrunding 
af lektionerne guides vikaren med korte og tydelige vejledninger. Vikarhylden
giver derfor adgang til materiale, der både skaber lærerige vikartimer for 
eleverne, samt tryghed hos vikaren.

Prøv Vikarhylden gratis resten af året på vikarhylden.dk

0069AN03 GU Vikarhylden ann 210x275 Plenum6-2019.indd   1 16/09/2019   15.13
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Når 
RAMMERNE  

er i orden
Nyborg Heldagsskoles metode til at forbedre og 
vedligeholde arbejdsmiljøet bliver udbredt til 
resten af kommunen. Skoleleder Miguel Svane 
lægger ikke skjul på, at en ekstra indsats kræver 
store mængder ledelsestid, men han kan se 
resultatet på elevernes udvikling.

Af Camilla Dyssel • Foto Hung Tien Vu
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NYBORG  
HELDAGSSKOLE 

•  Specialskole under folke
skolelov med specialbe
kendtgørelse. 

•   Der er fire huse/afdelinger 
på samme matrikel.

•  Ledelsesteamet består af 
fire ledere, hvoraf nogle 
også har andre opgaver:  
1 skoleleder, 1 viceskole
leder, 1 pæd/adm leder og  
1 leder af den familieafde
ling og behandlingsafdeling, 
som er tilknyttet skolen.

•  Ca. 110 elever fra 0.9/10. 
klasse.

•  Ca. 60 procent fra Nyborg 
Kommune, ca. 40 procent 
fra andre kommuner.

•  Ca. 35 procent af eleverne 
er anbragt udenfor hjem
met. 

•  Skolen har pt. 55 fast
ansatte medarbejdere

• Elevmålgruppe: 
•  Børn og unge med socio

emotionelle vanskeligheder: 
For eksempel opmærksom
hedsforstyrrelser, adfærds
forstyrrelser og følelses
mæssige forstyrrelser.

•  En del af eleverne har diag
noser som ADHD, reaktiv 
tilknytningsforstyrrelse og 
angst. 

•  Skolen arbejder målrettet på 
at tilbageføre/udsluse ele
verne til folkeskolerne inden 
for et til tre år eller gøre 
dem klar til ungdomsuddan
nelse med afgangsprøver.

•  Udslusningsprocenten sid
ste skoleår var over 20 pro
cent.



 Umiddelbart kunne Nyborg 
Heldagsskoles arbejdsmiljøresultater minde 
om humlebiens evne til at flyve. Det burde 
ikke kunne lade sig gøre. Sygefraværet og 
nedslidningen ligger lavt, og den professio-
nelle kapital ligger højt på skolen, og det er 
mod alle odds på en specialskole, som er 
specialiseret i udadreagerende elever, hvil-
ket indebærer mange potentielle udfordrin-
ger. Især for det psykiske arbejdsmiljø.

Men i modsætning til humlebien, der an-
giveligt er uvidende om sine begrænsnin-
ger, ved ledelsen på heldagsskolen godt,  
at det er en udfordrende opgave at holde 
arbejdsmiljøet på et højt niveau: 

”Resultaterne er ikke kommet af sig selv. 
Det er et hårdt og vedvarende arbejde,”  
siger skoleleder Miguel Svane. Alligevel 
kom det bag på skolens ledelse og tillids-
repræsentanter, hvor godt det egentlig gik, 
da de fik målt skolens professionelle kapital 
tilbage i 2016.

“Arbejdstilsynets risikovurdering lægger 
op til, at vi skulle have det højeste sygefra-
vær på kommunens skoler, fordi vores ele-
ver har så store vanskeligheder. Men vores 
sygefravær er stadig det laveste, fortæller 
Miguel Svane. 

Samme år fik Nyborg Heldagsskole kom-
munens arbejdsmiljøpris. Og udover at 

ligge godt i arbejdsmiljøvurderinger, har 
skolen høj forældretilfredshed og gode re-
sultater for elevernes udvikling – og har si-
den arbejdet videre med at øge den profes-
sionelle kapital.

Fokus på kerneopgaverne
På baggrund af bl.a. heldagsskolens erfarin-
ger, skal alle Nyborg kommunes skoler i nu 
igennem en undersøgelse af den professio-
nelle kapital. Desuden skal alle skoleledere 
gennem en særlig uddannelse med fokus på 
det gode arbejdsmiljø.

“Det er centralt, at vi konstant har fokus 
på kerneopgaven: Elevernes trivsel og ud-
vikling. Vi laver ikke et personalearrange-
ment for arrangementets egen skyld, men 
fordi det kan være med til at skabe en fæl-
lesskabsfølelse på skolen, som forbedrer  
arbejdsmiljøet. Det kommer i sidste ende 
eleverne til gode, forklarer Miguel Svane.

Arbejdsmiljøet og kerneopgaven indgår i 
en cirkelreaktion: Når arbejdsmiljøet er 
godt, trives og udvikler eleverne sig bedre, 
og når medarbejderne lykkes med kerneop-
gaven, oplever de høj arbejdstilfredshed, 
og at arbejdsmiljøet er godt, mener Miguel 
Svane.

Det er afgørende vigtigt for ham, at ram-
merne er i orden. Reolen på hans kontor er 

PROFESSIONEL KAPITAL
 
Begrebet “professionel kapi
tal” er udviklet af de nordame
rikanske undervisningsfor
skere Hargreaves og Fullan, 
som er forfattere til bogen 
“Professional Capital”.
 
Det er i første omgang blevet 
brugt i gymnasieskolen men 
er på vej til at vinde indpas i 
den danske folkeskole. En sko
les professionelle kapital er 
summen af: 

•  Den sociale kapital – tillid, 
retfærdighed, samarbejde 

•  Den humane kapital – per
sonalets kompetencer  

•  Den beslutningsmæssige 
kapital – evnen til at træffe 
holdbare beslutninger

 
International forskning viser, 
at en høj professionel kapital 
giver højere lærertrivsel og 
dygtigere elever.

Fælles værdier er afgørende vigtigt 
for at holde fokus på kerneopgaven. 

Vi arbejder derfor bevidst med at skabe en 
samhørighedsfølelse mellem de forskellige 
afdelinger på skolen. 
Miguel Svane, skoleleder, Nyborg Heldagsskole
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MIGUEL SVANE  

• 47 år
•  Læreruddannet  

i 1998
•  Første lederjob  

i 2003 – som vice
skoleleder på en fol
keskole i Svendborg 
og 4 år senere på en 
folkeskole i Nyborg 
Kommune.

•  2011 Viceskoleleder 
på Nyborg Heldags
skole

•  Januar 2018 Skole
leder på Nyborg 
Heldagsskole. 

•  Har gennem hele  
karrieren beskæfti
get sig med børn og 
unge med særlige 
behov.

•  Arbejder på speciale 
om ledelse, samar
bejde, og psykisk  
arbejdsmiljø til en 
Master i Offentlig 
Ledelse.

•  Sidder i bestyrelsen i 
Skolelederforenin
gens Faglig Klub for 
Specialskoleledere.

fuld af sorte mapper med forebyggelses-
strategier og beredskabsplaner, og der er 
ikke kun de lovpligtige. 

“Det gælder alle områder vedrørende 
det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, 
APV’er, og vi var for eksempel en af de 
første skoler, som lavede en beredskabs-
plan i tilfælde af skoleskyderi,” fortæller 
Miguel Svane. For når rammerne er på 
plads, opstår der færre krisesituationer, 
og de kriser, der alligevel opstår, bliver 
mindre. 

Værdi: Ensomhed er forbudt
Et af midlerne til at forebygge dårligt ar-
bejdsmiljø er klart formulerede, fælles 
værdier. 

“Den pædagogiske linje er klar. Man 
kan ikke arbejde her, hvis man udfører 
en form for pædagogik, der handler om 
fri leg og at eleverne har godt af at have 
så mange konflikter som muligt. Man kan 
heller ikke gå rundt og have en forestil-
ling om, at man bare tager fat i børnene 

ved mindste anledning,” siger Miguel 
Svane.

En væsentlig værdi på Nyborg Heldags-
skole er fællesskab om opgaven. Ingen 
ansat må føle sig alene med sine opgaver 
og udfordringer. Hverken på godt eller 
ondt, understreger Miguel Svane.

“Hvis man ønsker at være privatprakti-
serende lærer, der bare passer sine egne 
opgaver og elever, er man kommet det 
forkerte sted. Det er ikke en mulighed. 
Og ingen ansat må føle sig ensom med 
sine problemer med eleverne. Det er en 
fælles opgave at løse det, når noget er 
vanskeligt.”

Derfor lægger han et stort arbejde i at 
skabe en kultur, hvor medarbejderne 
ikke tænker i dit og mit og har ensidigt 
fokus på egne afdelinger.

“Det gælder helt ned på det dagligdags 
plan. Hvis man som medarbejder hører 
om en situation et andet sted på skolen, 
man kan hjælpe med, går man derover 
og giver støtte, forklarer Miguel Svane.
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GODE RÅD TIL ET  
BEDRE ARBEJDSMILJØ 
FRA MIGUEL SVANE:
 
Beslut, at du virkelig vil satse 
på arbejdsmiljøet. 

Det kræver tid, arbejde og 
energi, og det finder du kun 
overskuddet til, hvis du virke
lig tror på, at det i sidste ende 
betaler sig for kerneopgaven 
og bon’er positivt ud på ele
vernes udvikling og trivsel. 

1. Lav en plan i fællesskab for, 
hvordan I gerne vil arbejde 
med arbejdsmiljøet. Det 
endelige ansvar er dit, men 
det betyder ikke, at opga
ven er din alene. Du er nødt 
til at have nogle stærke fag
personer med dig, både 
pædagoger og lærere. 

2. Arbejd med professionel 
kapital. 

3. Tag på uddannelse. Jeg er 
ved at tage en master i of
fentlig ledelse på SDU, hvor 
jeg har gennemgået et mo
dul om “Ledelse og psykisk 
arbejdsmiljø”. Det kan jeg 
varmt anbefale. Vi er også 
flere, der sammen tager  
Arbejdsmiljøuddannelsen i 
kommunalt regi.

 
Find mere inspiration og ma-
teriale på arbejdsmiljøweb.dk

Se mere om professionel  
kapital på dlf.org

Det gør det også naturligt at flytte rundt 
på ressourcer i særligt svære situationer.

“Hvis vi har en elev, hvis forældre er 
midt i en skilsmisse, moren er gået på 
druk og eleven er på vej mod en anbrin-
gelse, kan der være brug for ekstra 
hjælp. Så må nogle et andet sted på sko-
len klare sig med lidt færre ressourcer i 
en periode,” giver Miguel Svane.

Det er en tilgang, skolens arbejdsmiljø-
repræsentant sætter pris på.

“Det er godt at være arbejdsmiljøre-
præsentant her på skolen, fordi ledelsen 
ikke ser arbejdsmiljøet som et irrite-
rende, udgiftskrævende problem. Man er 
ikke bange for at kaste ressourcer efter 
en løsning, og det er tit godt købmands-
skab at tage sig af udfordringerne, mens 
de stadig er meget små. Det holder syge-
fraværet nede, og dermed sparer skolen 
penge og undgår en masse menneskelig 
lidelse, siger arbejdsmiljørepræsentant 
Mikael Braae.

Tillid er et nøgleord
Når rammerne og værdierne er klare, er 
der plads til at udøve tillidsbaseret le-
delse.

”Vi har dygtige, specialiserede medar-
bejdere, som får en god løn. For at få det 
bedste ud af deres kompetencer, skal de 
have en høj grad af beslutningskompe-
tence. Det giver høj professionel kapital”, 
mener Miguel Svane.

Humlebien skal ikke bare få sin tunge 
krop i vejret en enkelt gang for at mod-
tage klapsalver fra biologerne. Den skal 
på vingerne hver dag, og arbejdsmiljøar-
bejdet er heller ikke en etableringsop-
gave, man løser en gang for alle for at få 
sin grønne smiley fra Arbejdstilsynet. Det 
er et arbejde, der aldrig stopper, under-
streger Miguel Svane. Derfor holder sko-
len bl.a. pædagogiske servicetjek en gang 
om året, hvor man blandt andet får taget 
temperaturen på arbejdsmiljøet.

“De gode resultater er meget stimule-
rende for lysten til at arbejde videre, og 
det er også ekstremt vigtigt ikke at hvile 
på laurbærrene. Jeg er ydmyg i bevidst-
heden om, at vores gode resultater lige 
nu ikke er en garanti for, at det forsætter. 
Et enkelt elevoverfald kan jo for eksem-
pel hurtigt forringe arbejdsmiljøet. Så vi 
skal hele tiden arbejde med det.” 

Camilla Dyssel er freelancejournalist

Når medarbejderne føler arbejdsglæde, 
løfter det elevernes trivsel, adfærd og 

faglighed. Det er helt grundlæggende, og når  
det lykkes, løfter det hele skolen.
Miguel Svane, skoleleder, Nyborg Heldagsskole
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For skoleleder Axel Bech er det, der 
motiverer ham til at blive ved efter de 70, 
simpelthen: Glæden ved arbejdet. Det er 
glæden ved den kultur, som er på en 
skole med børn i alle aldre – eller i hvert 
fald i skolealderen. Sammen med andre 
ledere, lærere og pædagoger, der bræn-
der for arbejdet med børnene til trods 
for – som han siger – at det er et af ver-
dens hårdeste job.

Er det sidste så ikke netop anledning til 
at overveje sin situation og stå af racet, 
mens man kan nyde friheden til at sove 
længe, gøre dit eller dat efter eget ønske?

”Jo, mange søger jo om at blive konsu-
lenter og alt muligt andet, leder i IT-bran-
chen og andre lederposter. Men igen, alle 
mindes jo i virkeligheden deres lærerar-
bejde. Og jeg knokler, fordi jeg tydeligt 
kan se, at det gør en forskel, når jeg med 
barnets tarv og læring hele tiden kan an-
erkende og inspirere personalet i deres 
udviklende gode interne samarbejde, og 
hver morgen står jeg på gaden og tager 
imod alle eleverne – det er en fed start på 
en meningsfuld arbejdsdag”. 

Hvis Axel Bech skal pege på noget 
knapt så godt ved arbejdet på skolen i 
dag, er det, at der med de mange refor-
mer, strukturændringer og lovindgreb de 
senere år er strammet for hårdt op, sam-
tidig med at finansieringen ofte ikke er 
fulgt med:

”Det værste er den øgede styring, hvor 
man mener, at nu har vi fundet de vises 
sten, og nu er børnene ikke længere kød 
og blod, nu er de en graf. Alle børnene 
skal gøres op i tal, så de ligger på 7,4 eller 
3,2. Det er for datastyret, og jeg synes vi 
har fået for meget med pisken. Det er 
ikke rimeligt, for vi har altid knoklet for 
at gøre vores bedste, og vi risikerer at 
tabe lysten og motivationen”.

Men er det så ikke en desto mere  
tydelig grund til at stoppe som skole-
leder, når skruen er strammet så meget, 
og at vi også ved, at nogle andre ledere 
landet over er stået af på det?

”Ikke for mig. Vi tager det som en ud-
fordring og klør på. Og så er pendulet 
måske ved at svinge igen. Nu bliver der 
stillet kritiske spørgsmål ved tingenes til-

Førhen kunne man – hvor 
meget man gerne ville – ikke 
blive længere på det offentlige 
arbejdsmarked end til 70-års 
fødselsdagen. Så var det ud af 
vagten!

Der var heller ikke mange, 
der ønskede at blive i jobbet 
så længe. For som skoleleder 
har man tit været uddannet 
lærer og i starten af 20’erne 
og har dermed i starten af 
60’erne været i arbejde i 40 
år eller mere. Så det har ikke 
været ualmindeligt, at mange 
gik, når de fik adgang til efter-
løn eller havde fuldt optjent 
tjenestemandspension.

Sådan er det ikke nu. Vi ar-
bejder længere. Det er en ge-
nerel tendens på arbejdsmar-
kedet – som følge af reformer 
med forringelser af tidligere 
tilbagetrækningsmuligheder 
parret med nye ordninger 
med udsigt til økonomisk in-
citament ved at blive. Men 
ikke kun det, måske drives 
udviklingen også af egen lyst, 
af at arbejdet motiverer, giver 
energi?

Pengene kan selvfølgelig 
være rare, hvis man måske 
ikke har følt sig fyrsteligt løn-
net som lærer og leder. Men i 
længden, når man passerer 
de 70, er det næppe dem, der 
trækker. Hvad er det så? Det 
har Plenum spurgt tre af de 
ca. to håndfulde, hårdtarbej-
dende ledere i gruppen 70+, 
som foreningen fortsat har 
som medlemmer …

Ser man på medlemsstatistikken, stiger gennemsnitsalderen. 
Flere skoleledere bliver længere i jobbet. Nu er der en gruppe 
ledere over 70 år, som fortsat er fuldt ud aktive.

STRONG
 

AXEL BECH
Skoleleder / Øster Farimagsgade Skole / Københavns Kommune / Født 1949

Jeg trives med det

Still going
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stand, der er sket en forenkling af fæl-
les mål, og nu ser det ud til, at vi skal 
afskaffe eller skære i de nationale test. 
I det hele taget er der tegn på, at vi er 
på vej væk fra de mange diktater”, si-
ger Axel.

Han håber, at de mange SKAL-opga-
ver bliver reduceret, så der igen bliver 
plads til KAN-opgaverne, til engage-
ment og fantasi. Det handler mest 
om, at der skal være udfordringer 
hele tiden, og der skal vil også altid 
være – kan man sige – en kamp mel-
lem forskellige interesser og syns-
punkter.

”Det trives jeg under alle omstæn-
digheder i. Så længe det giver me-
ning, og vi ikke mindst har en stab af 
lærere m.fl., som gerne vil og kan de-
res metier samt positive og engage-
rede forældre, kan man drive skole. 
Vi står ikke og klapper af alt, hvad der 
bliver sagt, men har heller ikke nej-
hatten på. For hvis alle var lige selv-
glade og selvfede, så var det jo heller 
ikke til at holde ud. Vi er kritiske og 
konstruktive”. 

Axel Bech peger på det helt grund-
læggende i at lykkes: Vis tillid. Og som 
leder vær med til hjælpe medarbej-
derne med at tro på, at de kan noget, 
som de egentligt ikke rigtigt har tid og 
plads til, fordi de skal så mange andre 
ting ...

”Det er derfor, jeg sidder her. Men 
også for at sige, hvorfor skal vi det? 
Hvem har sagt, at vi skal gøre sådan? 
Det kan komme oppe fra toppen, men 
det føres ikke ud i livet uden engage-
ment. Så jeg kan godt lide at spille imod 
og provokere systemet. Men også udfor-
dre mine lærere. Og når lærerne siger 
så, hvad skal vi gøre, så siger jeg, jamen 
det er da Nordeuropas største chance”.

Axel har været øverste leder i 32 år 
på Øster Farimagsgade Skole med i 
dag ca. 800 elever, 100 ansatte lærere 
og pædagoger og et ledelsesteam på 4. 
Før det har han arbejdet 12 år som læ-
rer. Og han har umiddelbart ingen pla-
ner om at stoppe. Der er plads til både 
arbejde, familie og fritid. Det er et 
både-og. 

HARDY LUND DYRING
Ledende konsulent, ITC / Borgmesterens Forvaltning / Aalborg Kommune / Født 1948

Det er fast arbejde
Som læreruddannet tilbage i 1971 har 
Hardy Lund Dyring en lang karriere i fol-
keskolen og beslægtede uddannelsesin-
stitutioner bag sig. Men arbejdslivet er på 
fuld damp. På vej mod de 72 er han, still 
going strong og svær at få fat på. Ja, har 
så travlt, at det er svært at bare et kvar-
ters interview landet. Vi ender af forskel-
lige omstændigheder på 2 omgange á ca. 
7 ½ minut.

”En serie lynnedslag har lagt it-syste-
met ned på Aalborg Kommunes skoler, 
og det gør ondt på de i alt 60 lokationer 
med 17.000 trådløse brugere”, fortæller 
Hardy Dyhring fra bilen i sin mobiltele-
fon, første gang Plenum taler med ham. 
Som man nok kan gætte, er data og it 
blevet hans spidskompetence. Det er 
ham og kollegaerne, der sætter syste-
merne op og sørger for, de virker. 

Hardy Lund Dyring har været lærer, 
lærerrådsformand, konstitueret skole-
leder, souschef og er nu konsulent på  
lederaftale i borgmesterens forvaltning, 
der også huser datacentret for Aalborgs 
Skolevæsen. Det forløb startede i sin tid 
med nogle it-kurser på Danmarks Lærer-
højskole, hvor han læste cand.pæd. i  
matematik.

Det var tiden med bl.a. stregmarke-
ringskort og hulstrimler, hvilket i dag kan 
lyde støvet. Men som bekendt er it og ny 
teknologi et område, som har udviklet sig 
helt enormt. Så det var vejen, han skulle. 
Først som underviser i data/it og senere 
som regulært arbejds- og ansvarsområde. 
Det er så at sige fast arbejde, men hvad er 
det, der motiverer til at blive ved, spørger 
Plenum i anden omgang?

”At jeg stadigvæk kan finde ud af det. 
At jeg synes det er sjovt. Og at arbejdet er 

så varieret. Ud over at TDC leverer netad-
gang, står vi stort set for ALT andet selv. 
Ikke mindst det udstyr, og alle de tekno-
logier og netværk, som skolerne forbin-
des af, og som understøtter opgaveløs-
ningen på alle leder og kanter. Ikke 
mindst også skoleledernes funktion”.

Hardy Dyring er forblevet medlem af 
Skolelederforeningen og kender alle 
kommunens skoler. Han synes, det er 
godt at have foreningen i ryggen, og han 
møder op til arrangementer o.lign., 
netop fordi han har mange bekendte 
blandt skolelederne. I Aalborg Kommune 
har han været så mange år, at det begyn-
der at ligne noget. Går han benhårdt ef-
ter 50 års jubilæet? 

”Næh, det er sådan set ligeglad med. 
Jeg kan godt lide at løse problemer. Og 
jeg har altid haft det sådan, at hvis jeg 
havde for meget tid, jeg ikke vidste, hvad 
jeg skulle bruge til, så fandt jeg ud af no-
get at bruge tiden til. Og der er stadig tid 
privat til alt fra at hjælpe børnene med 
det ene og andet, til at bygge en træter-
rasse med naboen og træne nogle drenge 
i håndbold”…

Det er de spændende opgaver og de 
gode kollegaer, men også i dette tilfælde 
en ret stor selvstændighed i jobbet, der 
driver værket. Penge og løn er ikke i sig 
selv afgørende. Det er simpelthen virke-
trangen, glæden ved at udrette og ikke 
mindst være med til at lave noget sam-
men med andre, der giver mening for 
Hardy Lund Dyring. Og her er alder bare 
et tal. 
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This is the true joy in life, being used for a purpose recognized by yourself as a mighty one. Being a force 

of nature instead of a feverish, selfish little clod of ailments and grievances, complaining that the world 

will not devote itself to making you happy. I am of the opinion that my life belongs to the whole community and as long 

as I live, it is my privilege to do for it what I can. I want to be thoroughly used up when I die, for the harder I work, the 

more I live. I rejoice in life for its own sake. Life is no brief candle to me. It is a sort of splendid torch which I have got 

hold of for the moment and I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations.”

George Bernard Shaw
Irsk forfatter, filosof m.m.  
18561950

ALLAN LAUENBLAD
Skoleleder / Østerbyskolen / Vejen Kommune / Født 1948

Reformen gav ny energi
Allan Lauenblad har været skoleleder  
siden 1991 – altså i 28 år. Efter 17 år som 
lærer rykkede han ind som øverste leder 
på Østerbyskolen. Siden har han haft an-
svaret for almenskolen, specialundervis-
ningscenteret, ca. 600 elever (i dag), 120 
ansatte og et ledelsesteam på fem inklu-
sive specialområde og SFO. 

Og han er ikke i tvivl om, hvad der har 
drevet ham til at fortsætte ud over den så-
kaldte almindelige pensionsalder:

”Nu siger jeg det lidt firkantet. Jeg blev 
først rigtig skoleleder efter reformen. Før 
den var der for meget, der stod i vejen for 
arbejdspladsens udvikling, og jeg synes 
tit, at jeg var en undskyldning for mig selv. 
Jeg var mere ansat som en slags forvalter”.

For nogle år siden var Allan Lauenblad 
derfor tæt på at droppe jobbet som skole-
leder. Og han havde købt en restaurant i 
Vejen, som han drev ved siden af. Men så 
kom konflikten i 2013. Og selvom Allan 
Lauenblad erkender, at konflikten ikke var 
rar, gav reformen ny energi, og siden er 
det gået bedre og bedre med jobbet, ja, 
arbejdsglæden er vokset, og det gælder 
også ledelseskollegaer og personalet.

”Da reformen kom, åbner der sig et hav 
af muligheder for at lave en skole, hvor 
man kan fokusere på det, der er skolens 
stærke sider. Og man kan lave det i fælles-
skab med medarbejderne”, fastslår Allan 
Lauenblad og uddyber:

”Jeg lægger vægt på, at vi gør tingene 
sammen. Lige fra, at vi hver morgen har 
et kvarters møde med lærerne, hvor alle 
ser hinanden i øjnene og griber dagen, til 
at undervisningen og de forskellige møder 
afvikles, og vi lukker ned om eftermidda-
gen. Vi vil gerne have et miljø, hvor der er 
plads til dialog, initiativ, og hvor trivslen 
prioriteres. Og det tror jeg, at stort set alle 
oplever”. 

Som et bevis på Østerbyskolens positive 
udvikling har skolen for nylig fået job-
centrets mangfoldighedspris i Vejen Kom- 
mune. Prisen fik skolen for at kunne 
rumme og have overskud til at tage job- 
centerets folk, som prøves af og arbejder 
nogle timer på Østerbyskolen. Og det er 
ifølge Allan Lauenblad et tegn på, at sko-
len er på rette vej og har overskud.

”Jeg har prøvet at gøre det til en dyd al-
drig at sige nej. Hvis nogen kommer med 
noget, må vi være åbne over for idéen og 
høre mere. Vi må prøve aldrig at afvise 
nogen. For i vores branche ved vi godt, at 
lærere får rigtig mange gode ideer, som el-
lers risikerer at gå til spilde”. 

70-årige Allan har derfor ingen planer 
om at holde foreløbig. Der er i hvert fald 
ikke sat en dato på. Og så længe han har 
det helbredsmæssigt godt – og det har  
han – lader det sig gøre. For selv om der 
er seks børn (fire egne og to plus) samt ni 
børnebørn, bor de ikke tæt på og giver 

ikke konkret anledning til at drosle ned. 
Og der er stadig tid og mulighed for de rej-
ser og oplevelser, som skolelederen også 
prioriterer.

”Jeg er glad for mit arbejde. I vores ledel-
sesteam er samarbejdet tæt, og vi er gode 
til at dække hinanden. Og vi mødes hver 
uge med teamkoordinatorerne og TR og 
AMR og træffer aldrig en beslutning, der 
ikke lige har været vendt sammen med 
dem. Så alle burde føle sig medinddraget, 
og der er ikke slinger i valsen om, hvem vi 
er ansat for: Børnene”, fastslår han.

Drivkraften i Allan Lauenblad kommer 
helt tilbage fra hans egen skolegang i Es-
bjerg i 50’erne, der var blandt de førende 
skolevæsener i landet til at prøve nyt af 
med daværende skoledirektør N.P. Ander-
sen i spidsen. Alle deres faglige, sociale og 
kulturelle tiltag med at lave SFO-lignende 
aktiviteter, undervisning på nye måder, ef-
termiddagsaktiviteter, teater, musik m.m. 
har printet sig i Allan og er stadig en kilde 
til overskud og energi.

”Jeg oplevede jo, hvordan tingene foran-
drede sig til det bedre. På samme måde er 
det i dag, hvor de fleste folkeskoler er ud-
fordret på inklusionen. Vi er derfor stolte 
af, at vores brede indsats har givet os den 
største stigning med hensyn til uddannel-
sesparathed”, slutter skolelederen. 

Michael Diepeveen er redaktør
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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 finde og fortælle om  
alt 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 på: 
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 meget dygtige og 
erfarne kommunikationseksperter som har stor viden om folke-
skolen 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 opmærksom på nogle helt centrale problemstillinger i vores organisation, vi skal have styr på for at kunne kommunikere præcist.” — Deltager fra kursus på Fyn
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AFJØRGEN NIELSEN
ADMINISTRERENDE DIREKTØR, ZOOLOGISK HAVE,  KØBENHAVN

klumme

I skrivende stund har vi netop åbnet 
dørene for den første udgave af vo-
res Food Festival – fem dage med fo-
kus på vilde madoplevelser, økologi 
og bæredygtighed i Zoologisk Have 
København.

ZOO er allerede i mange sammen-
hænge en dagsordensættende orga-
nisation, og den synlighed og ind-
flydelse vil vi med festivalen gøre 
gældende på områder, der også lig-
ger os nær: miljø, bæredygtighed og 
forsvarlig fødevareproduktion. Vi 
ønsker – som vi altid har gjort – at 
tiltrække og gå i dialog med de bør-
nefamilier og bevidste forbrugere, 
der ikke vil have pakket dyr ind i 
vat. Programmet tager derfor ud-
gangspunkt i alt det, vi til daglig er 
verdensmestre i: Vi sætter scenen 
for en god og konkret snak om, 
hvordan dyrene ser ud indeni. Vi vi-
ser, hvad forskellen er på et rovdyr 
og en planteæder – og giver eksem-
pler på, hvordan insekter fungerer 
som proteinkilde. Og det leder ofte 
helt naturligt til en snak om, hvor 
kommer maden, vi selv spiser, fra? 
Hvordan er den blevet til, og hvor-
dan har dyrene haft det, inden de 
endte på vores tallerken?

Festivalen er således i høj grad 
rettet mod fremtidens forbrugere, 
der allerede i dag udgør en vigtig 
stemme i familierne, nemlig vores 
børn og unge. De har længe før os 

andre læst skriften på væggen, og 
nu kræver de handling og løsninger. 
De vil ikke finde sig i, at plasticøer 
på størrelse med kontinenter flyder 
rundt i verdenshavene. De vil ikke 
spise fødevarer, der ikke er produ-
ceret med ansvarlighed over for dy-
rene. De forlanger bæredygtige løs-
ninger og genanvendelighed i stedet 
for brug-og-smid-væk-kultur. Og det 
har vi som virksomhed, kulturinsti-
tution og læringsanstalt både pligt 
og lyst til at hjælpe dem med at 
finde nye og fremtidssikrede løsnin-
ger på.

Vores Skoletjeneste spiller derfor 
en aktiv rolle under ZOO Food Festi-
val, hvor vores undervisere blandt 
andet konkretiserer FN’s Verdens-
mål gennem workshops. Med ud-
gangspunkt i enkle og handlingsan-
visende cases taler vi med gæsterne 
om, hvilke verdensmål man kan 
hjælpe på vej, og hvordan man kan 
bidrage til en bæredygtig udvikling. 
Vi bager også brød med børnene – 
med insektmel – for at vise, hvordan 
fremtidens proteinkilde kunne se 
ud, og sammen med alle vores gæ-
ster tester vi innovative løsninger  
på affaldssortering og genanvende-
lighed. Og den appetit vi mærker 
blandt børn og unge for at gøre no-
get og vide mere er heldigvis ikke 
kun mærkbar under en event som 
denne Food Festival. 

Det engagement oplever vi nem-
lig hver eneste dag i Skoletjenesten, 
der årligt har 40.000 elever gen-
nem en lang række undervisnings-
oplæg fordelt på alle klassetrin.  
Vores dygtige og engagerede under-
visere levendegør alt fra de mindste 
molekyler til store spørgsmål om 
dyreetik og effektiv naturbevarelse i 
Danmark og resten af verden. De 
mindste lærer gennem håndtering 
af levende dyr, hvad der kendeteg-
ner et pattedyr frem for et krybdyr, 
hvordan dyrene tilpasser sig skif-
tende årstider, og hvordan de ud fra 
et dyrs udseende kan sige meget 
om, hvilke sanser dyrene bruger 
mest. De lidt større børn dissekerer 
høns og lærer om alt fra dyrets 
tunge til tarm, mens de ældste børn 
bliver udfordret af emner som evo-
lution, dyreadfærd, genetik og sex i 
dyrenes verden.

Og det er lige netop her blandt 
vores børn og unge, at vi og Skole-
tjenesten kan skabe de oplevelser 
og fælles erfaringer, der kan være 
med til at sætte fokus på de små og 
store skridt, vi hver især kan tage i 
forvaltningen af vores natur, dyr og 
miljø. Kun ved at lytte til børnene 
og svare på alle deres spørgsmål 
kan vi forberede næste generation 
på rollen som de ’voksne i rummet’, 
når fremtiden skal tegnes. 

HVEM ER DE VOKSNE  
I RUMMET?



Som medlem af Skolelederforeningen kan du få  

fordele i Lån & Spar  – en solid bank fra 1880.  

Vi er nemlig en bank for fællesskaber. I dag  

ejet af Skolelederforeningen – og mere end  

45 andre organisationer. 

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.  

Læs mere og book møde på lsb.dk/skolelederne

Mød os på 
årsmødet

31. oktober–1. november

3 %  
PÅ LØNKONTOEN

– bare fordi du er medlem 
af Skolelederforeningen

Ring: 3378 1995
– eller gå på  

lsb.dk/skolelederne  
og book møde

Kig forbi  
stand 123  
og vind en kæmpe  

chokolade guldbarre eller  
1 flaske magnum rødvin  

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). 

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

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

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



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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digitalisering

Forberedelserne til et nyt “IoT i folkeskolen”-forløb er i fuld gang i Odense 
Kommune og ambitionen er, at underbygge elevernes teknologiforståelse og 

kreative tilgang til problemløsning, med IoT-teknologien som 
omdrejningspunkt.

Af Mark Sørensen • Illustration Otto Dickmeiss

INNOVATIVE 
IoT-FORLØB 



 I forbindelse med en udbre-
delse af de Internet of Things-baserede 
undervisningsforløb indgår Skoleleder-
foreningen og IT-Branchen nu i et samar-
bejde med Odense Kommune om, at  
gennemføre et ”IoT i folkeskolen” pilot-
projekt i skoleåret 2019/20. IoT-piloten 
vil indgå i et eksisterende projekt ”Bør-
nene i Robotbyen” – der også har til for-
mål at underbygge teknologiforståelse og 
digital dannelse for alle børn og unge i 
kommunen. ”IoT i folkeskolen” vil, som 
del af denne indsats, blive gennemført på 
et tocifret antal folkeskoler i kommunen.

Skolechef i Odense Kommune Nikolaj 
Juul Jørgensen ser frem til at få den nye 
IoT undervisning udbredt til et stort an-
tal elever i Odense i det kommende sko-
leår, og ser Iot-forløbene, som en naturlig 
forlængelse af kommunens eksisterende 
indsatser med teknologiforståelse og 
med at fastholde elevernes interesse for 
STEM-fagene (Science, Technology, Engi-
neering, Mathematics).

”Projektet ligger i naturlig forlængelse 
af og supplerer de indsatser, som vi har 
haft gang i de senere par år. ”IoT i folke-
skolen” bliver på den led et element un-
der vores samlede indsats og er et godt 
supplement til vores øvrige programele-
menter, som f.eks. ”Coding Class”, der i 
forvejen kører på 6. årgang på alle byens 
skoler. Endelig er “IoT i folkeskolen” 
også med til at understøtte intentionerne 
i kommunens overordnede digitalise-
ringsstrategi, samt i vores kommende 
strategi for teknologiforståelse”, siger 
skolechefen.

Odense bliver den anden kommune, 
som skal prøve kræfter med det fem-da-
ges undervisningsforløb, der første gang 
blev gennemført i Aarhus Kommune i 
foråret. Siden startskuddet i Aarhus med 
deltagelse af 10 klasser har Skolelederfor-
eningen og IT-Branchen i fællesskab ar-
bejdet for at udbrede IoT i folkeskolen til 
landets øvrige kommuner. Derfor glæder 
det da også Claus Hjortdal, der er for-
mand i Skolelederforeningen, at det nu 

er lykkedes at få tilknyttet landets tredje-
største kommune.

“Odense er en spydspids, når det kom-
mer til teknologiforståelse- og læring i 
folkeskolen og derfor har det også været 
en prioritering at få netop Odense med i 
projektet. Med deres store indsigt og vi-
den vil de kunne både få gavn af, men 
også videreudvikle IoT i folkeskolen”,  
siger skoleledernes formand. 

I efteråret og vinteren vil fokus være 
på at videndele og opkvalificere en lokal 
ekspertgruppe af undervisere i Odense, 
samt at tilknytte øvrige lokale ressource-
personer og oprette arbejdsgrupper, der 
til dels kan undervise i de fem-dages un-
dervisningsforløb og til dels videreud-
vikle på IoT-undervisningen.

Hvorfor et fokus på IoT i 
undervisningen?
Internet of Things teknologien er i ri-
vende udvikling og internettet er ikke 
længere noget, som vi udelukkende bru-
ger til at kommunikere og dele data via. 
Det gør mange af vores hverdagsappara-
ter også.

”Intelligentliggørelsen” af vores daglige 
hjælpemidler er i en udvikling, som næppe 
lader sig stoppe igen. IoT teknologien er 
blevet taget til sig af mange og vidt for-
skellige brancher og sektorer og ser ud  
til at kunne innovere blandt andet vores 
sundhedsvæsen, trafik, infrastruktur,  
industri, kommunikation og generelle 
hverdag.

Derfor vil Skolelederforeningen og  
IT-Branchen stille skarpt på netop IoT 
teknologien og gøre den til omdrejnings-
punkt for elevernes kreative tilgang til 
problemløsningen i folkeskolen. Begge 
organisationer ser det som oplagt at in-
troducere netop IoT i folkeskolen og der-
med ruste eleverne til at forstå, bruge og 
tage stilling til IoT og dermed skabe nys-
gerrighed på den teknologiske udvikling 
anno 2019.
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HVAD ER IoT? 

IoT står for Internet of 
Things og kan groft over
sættes til tingenes internet. 
Teknologien bruges til at 
gøre hverdagens elektroni
ske apparater intelligente, 
så de kan opsamle data, 
der kan omsættes til vær
difuld viden.

IoT er resultatet af enhe
der, der er udstyret med 
sensor(er), som igen ind
samler information. Infor
mationen bliver herefter 
omsat til viden ved hjælp af 
analyseværktøjer. Disse 
data præsenteres via en 
defineret brugergrænse
flade. Et eksempel kunne 
være, at dit køleskab 
sendte dig en sms, hvis 
mælken var ved at udløbe.

Projektet “IoT i folkesko
len” er iværksat af Skole
lederforeningen og IT
Branchen og vil i skoleåret 
2019/20 indebære et 
5dages IoTbaseret under
visningsforløb af elever på 
syvende klassetrin i både 
Aarhus og Odense Kom
muner.

Læs mere om projektet på 
www.iotifolkeskolen.dk



bet underbygger den kreative tænkning, 
udførelse, ideudvikling hos eleverne og 
giver konkrete fokuspunkter i forhold til 
involvering af skoleledelsen i planlægnin-
gen af forløbene fremadrettet. Det er 
netop den evaluering, som Odense nu ta-
ger udgangspunkt i, når der skal planlæg-
ges og rammesættes internt i kommunen 
hen mod gennemførelsen af pilotprojek-
tet i foråret 2020.

I forbindelse med projektet ”Børnene i 
Robotbyen” har Odense allerede etable-
ret et ledelsesmæssigt netværk, hvor de 
lokale skoleledere kan sparre med hinan-
den. IoT i folkeskolen vil ligeledes være 
en del af dette netværk lokalt i Odense. 
På sigt har Skolelederforeningen en klar 
ambition om at oprette nationale og 
tværkommunale ledelsesnetværk, der 
yderligere skal støtte ledelsen lokalt i for-
bindelse med skaleringen af projektet. 

Lars Ingemann Bo, der er projektleder 
for ”Børnene i Robotbyen”, understreger 
vigtigheden af at have fokus på ledelses-
niveauet, når der skal indføres nye pro-
jekter kommunalt. 

”Det er velkendt, at ledelsesmæssig op-
bakning er afgørende for sådanne projek-
ter og for skoleudvikling i det hele taget. 
I projektet ”Børnene i Robotbyen” og 
dermed også for ”IoT i folkeskolen” for-
søger vi at skabe gode rammer for ledel-
sen – bl.a. ved at invitere lederne ind i et 
netværk, hvor de både kan sparre med 
hinanden og projektgruppen. Det bety-
der, at vi nemmere kan forventningsaf-
stemme, og at lederne hele tiden har den 
nødvendige viden og indsigt, som kræves 
for at lede processen tæt ude på sko-
lerne”, siger han.

Netop rammesætningen af de nye un-
dervisningsforløb har været et stort fo-
kus i evalueringen, som Skolelederfor-
eningen og IT-Branchen satte i søen, for 
at kunne skabe de bedst mulige rammer 
for at skoleledelsen kan planlægge og 
rammesætte ”IoT i folkeskolen” lokalt. 

Mark Sørensen er koordinator af IoTprojektet

ceptet – og noget af det allersjoveste. For 
eleverne er det super motiverende at ar-
bejde med en reel problemstilling og at 
skulle pitche og få feedback på deres 
ideer. For virksomhederne er det en fan-
tastisk måde at understøtte, at eleverne 
får innovative og teknologiske kompeten-
cer samtidigt med, at man får et frisk og 
uforbeholdent input til sin forretning. 
Det er kompetencer, der er endnu vigti-
gere i fremtiden, og i IT-Branchen er vi 
meget begejstrede for, at projektet nu 
vokser”, siger hun.

Virksomhedsbesøget skal give eleverne 
et konkret formål med deres kreative ar-
bejde og give indsigt i den måde, hvorpå 
også virksomheder arbejder med kreativ 
problemløsning med ny teknologi som 
omdrejningspunkt.

Sanne Munk Doll, der er programleder 
for ”Børnene i Robotbyen” ser da også et 
godt match mellem “IoT i folkeskolen”, 
og hvad Odense Kommune forventer at 
kunne tage med sig fra de 5-dages under-
visningsforløb.

“Vi har en klar forventning om, at  
vores deltagelse i ”IoT i Folkeskolen” vil 
bidrage til Odense Kommunes ambition 
om at styrke elevernes teknologiforstå-
else og interesse for STEM-baseret under-
visning. Samtidig synes vi, at det er en 
stor styrke, at projektet både vægter ele-
vernes teknologiske handleevne og digi-
tale dannelse, samt understøtter elever-
nes kreativitet og idégenerering”, siger 
hun. 

Det er ikke kun elevernes teknologifor-
ståelse, der er i fokus, når ”IoT i folkesko-
len” kommer på skoleskemaet i Odense i 
løbet af det kommende skoleår. For at få 
forankret forløbene lokalt i kommunerne 
har der helt fra projektets start været et 
udbredt fokus på opkvalificering af de lo-
kale undervisere, samt at yde støtte til 
rammesætning og planlægning af forlø-
bene hos de lokale skoleledere. 

Evaluering understøtter nyt forløb 
I forbindelse med pilotprojektet i Aarhus 
fik Skolelederforeningen og IT-Branchen 
i samarbejde med VIA University College 
udarbejdet en uvildig evaluering af for-
løbet med fokus på at understøtte den  
videre skalering af ”IoT i folkeskolen”.

Evalueringen viste bl.a., hvordan forlø-

Men med et nyt undervisningsforløb er 
det ikke kun eleverne, som er i fokus. Det 
er i lige så høj grad underviserne og skole- 
lederne. Som en del af udbredelsen af 
“IoT i folkeskolen” har vi fra Skoleleder-
foreningens side fokus på at støtte og 
kvalificere undervisere og skoleledere i 
deres arbejde med at undervise og tilret-
telægge de nye undervisningsforløb.

Indbefatter virksomhedsbesøg
IoT-forløbene skal favne STEM-fagene på 
en ny og kreativ måde og åbne op for nye 
måder, hvorpå eleverne kan arbejde in-
novativt med relevant data, som indsam-
les via sensorer. Selv om der er tale om et 
undervisningsforløb, der sætter tekno-
logi i fokus og gør Internet of Things til 
omdrejningspunkt og katalysator for den 
kreative problemløsning, så kan og skal 
nye undervisningsforløb såsom “IoT i fol-
keskolen” bidrage med endnu mere. Der-
for er der bl.a. indbygget et afsluttende 
virksomhedsbesøg, hvor eleverne får 
mulighed for at vise deres IoT-løsninger 
frem for et ekspertpanel i et setup, der 
minder lidt om programmet ”Løvens-
Hule”! 

IT-Branchen spiller en vigtig rolle i 
dette setup og fungerer som bindeled til 
de lokale virksomheder, der har sagt ja  
til at få én eller flere klasser på besøg. 
Vigtigheden af samspillet mellem folke-
skolen og erhvervslivet understreges af 
Mette Lundberg, direktør for politik og 
kommunikation hos IT-Branchen.

“Samspillet mellem virksomheder og 
elever er et helt centralt element i kon-
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Læs mere om projektet på 
www.iotifolkeskolen.dk



Optimal parkering af mobiltelefoner

Gå ind på www.holdon.dk 
eller ring på 2763 9508 og bestil den model 
der passer til din skole.

Telefonholdere fra Hold On - giver rigtig god mening og 
mere ro i klasserne.

Mød os på 

STAND 14 
til skoleledernes 

årsmøde

Telefonholdere til skoler
Flere og flere skoler og uddannelsesinstitutioner indfører en 
mobilpolitik, der betyder, at eleverne ikke må benytte mobil-
telefoner i timerne. 

Hold On har produceret en serie mobilholdere specielt 
designet til uddannelsesinstitutioner. 



mært tiltrak drenge, så er der nu flere pi-
ger end drenge, der spiller. Men der er 
selvfølgelig stadig forskel på, hvilke spil 
de to køn primært foretrækker, hvor de 
skydespil, der dominerer blandt e-sport 
og professionelle gamere, tiltrækker flest 
drenge – men forskellen mellem kønnene 
er ikke så stor, som den har været.

Gamere skal mestre mange færdighe-
der for at blive gode til deres valgte spil – 
hvilke afhænger af spillet. En stor del af 
de mest populære spil er netværksfor-
bundne og sociale. De indebærer rige 
muligheder for gruppearbejde og indby-
der ofte til samarbejde – hvad enten der 
er tale om holdspil, hvor man skal be-
kæmpe andre hold, eller spil, hvor man 
kan være kreative og løse opgaver i spillet 
ved hjælp af samarbejde. Selv spil, hvor 
interaktion spillerne i mellem ikke er 
nødvendig, kan der være et stort socialt 
element, fordi spillerne kommunikerer 
enten direkte i spillet eller via tilknyttede 
chat-programmer som f.eks. Discord. I en 
stor del af spillernes dag overtager disse 
chatfunktionerne rollerne som andre be-
nytter dedikerede sociale medier til og 

 Computerspil er relativt set 
et ret nyt fænomen, der startede med 
grillbarspillet Pong i 1972 (der var enkelte 
spil før, men Pong var det første, der slog 
igennem), hvor man spiller tennis med to 
hvide streger, der slår til en firkantet pi-
xel-”bold”. Siden er industrien vokset 
med rekordfart, arkade-/grillbarspillene 
er gået helt af mode – afløst af hjemme-
computeren og spilkonsollen – og som 
noget helt nyt, så har store dele af jor-
dens befolkning deres helt egen kraft-
fulde computer med sig overalt hvor de 
går – en computer der udover at være te-
lefon, kalender, musikafspiller og en hel 
masse andet også kan spille millioner af 
forskellige spil. Og på knap 50 år er indu-
strien vokset, så den nu overgår film-
branchen i indtjening.

(Næsten) alle er gamere
Fordi computerspil ikke længere er no-
get, der kræver en hjemmecomputer el-
ler en dedikeret spillekonsol, er det stort 
set alle unge mennesker, der gamer i et 
eller andet omfang. Og hvor gaming for 
blot få år siden var en foreteelse, der pri-
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GAMERE 
SOM FÆNONMEN

Computerspil bliver mere og mere populære og mere og mere udbredte. Fra at være 
nørder er gamerne blevet mainstream og stort set alle eleverne (og mange ansatte) 
på en given skole er i dag gamere. Vi ser på fænomenet.

 
 

Af Hans Lauring • Foto Producenterne og Ritzau

gear & gadgets
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GAMING SOM KARRIERE
Grundlæggende er der to primære måder at 
tjene penge på at spille computerspil. Som 
professionel gamer og som streamer (der er 
selvfølgelig overlap mellem de to og en række 
afledte funktioner/erhverv, men disse to fyl-
der mest). 

Pro-gameren er et ungt menneske, der spiller 
spil, hvor man kæmper mod andre online, på 
et niveau, hvor det afføder sponsorater og 
præmiepuljer, der kan være store nok til, at 
det kan blive en fuldtidsbeskæftigelse. 

Spillene rangerer fra kampspil, hvor to spille-
res figurer slås mod hinanden, skydespil, hvor 
spillerne primært i hold ”leger krig” mod et 
eller flere andre hold, sportspil, digitale kort-
spil eller realtid-strategispil. 

Hvilke spiltyper, der er populære, kommer 
meget an på, hvad der er oppe i tiden blandt 
almindelige gamere – spillere vil gerne se de 
professionelle konkurrere i de spil, de selv 
spiller derhjemme – samt styret af kulturelle 
og geografiske forskelle. 

Kampspil er f.eks. mest populære i Asien 
mens fodboldspil som FIFA oplagt nok er 
mest populære i lande, der i forvejen har en 
fodboldkultur.

GAMING SOM SPORTSGREN
Pro-gaming er også inde i en rivende udvik-
ling og flere danske boldklubber har oprettet 
eller opkøbt gaming-hold for også at kunne 
konkurrere på den bane. En udvikling der lige-
som i sportens verden har medført, at der fin-
des fritidsudøvere, ungdoms- og efterskole-
hold, talentudvikling og en hel underskov af 
håbefulde gamere, der drømmer om at blive 
opdaget. 

Man skal dog tage mediernes åndeløse histo-
rier om størrelsen på markedet med et gran 
salt – historierne er ofte båret af udsagn fra 
personer og firmaer, der har en økonomisk in-
teresse i, at deres branche bliver talt op. 

Det amerikanske spil-medie Kotaku kunne f.
eks. afsløre at overskrifter om at spillet Lea-
gue of Legends trak flere seere end årets Su-
perbowl var baseret på tal fra de firmaer, der 
står for visningen, og desuden medregnede 
folk, der tilfældigt befandt sig på en side, hvor 
streamet kørte i et vindue. 

Endvidere bliver tv-seere målt af uafhængige 
instanser som Nielsen, mens gaming-seere 
bliver rapporteret af de firmaer, der lever af 
annoncering og derfor har en interesse  
i, at tallene er så store som muligt. 

En undersøgelse fra firmaet NewZoo afslø-
rede, at den ty piske gaming-fan brugte om-
kring 30 kroner på esport på et år mens en 
typisk amerikansk sportsfan bruger over 
4.000 om året på billetter, tøj og andet 
sportsrelateret. 

Så mens væksten er reel, så skyldes den i høj 
grad investeringsfirmaer og spilfirmaer, der 
vil have netop deres spil promoveret, i stedet 
for at hvile på sunde indtægter, hvilket får 
nogle i branchen til at kalde professionel 
esport for en boble eller et pyramidespil.

Og mens der er enkelte spillere, der lever af 
det og lever godt, så er de få og i modsætning 
til traditionel sport – hvor det også er svært at 
slå igennem som professionel – så er under-
skoven af semi-professionelle og lavere divisi-
oner stort set ikke-eksisterende. 

Det er enten eller.

GAMEREN SOM TV-VÆRT
Den anden måde at tjene penge på gaming er 
ved at streame sine spil. Man spiller simpelt-
hen for et publikum på platforme som Twitch 
eller YouTube. 

Her er de populære spil i høj grad de samme 
konkurrenceorienterede som i esport, og der 
er også et overlap mellem pro-gamere og 
streamere. Men streaming involverer des-
uden kreative spil som f.eks. Minecraft eller 
The Sims, hvor streamerne blandt andet viser 
ting, man kan lave i spillene. 

Streaming kan ligne nemme penge – spil dit 
yndlingsspil og tjen penge imens – men man 
skal opnå en hel del seere, før streamingplat-
formene begynder at udbetale annoncepenge 
og arbejdet med at opbygge og vedligeholde 
en base af seere er for de fleste professionelle 
streamere mere end et fuldtidsjob – der skal 
både udvikles nye ideer og så skal der 
streames mange timer live hver dag. 

Og igen er det kun en meget lille procentdel, 
der rent faktisk slår igennem.



en stor del af den sociale kontakt foregår 
i eller omkring spil.

Computerspil i undervisningen
Der er rig mulighed for at lade gaming 
indgå i undervisningen også som andet 
end leg, men det bør gøres rigtigt. I pro-
jektet Sæt skolen i spil nævner lektor og 
ph.d. Thorkild Hanghøj fra Aalborg Uni-
versitet en opgave, hvor elever bliver 
bedt om at regne en matematikopgave og 
så skrive resultatet inde i deres Mine-
craft-verden med spillets 3D-blokke. 

Et andet eksempel er at bruge Mine-
craft-blokkene som digitale Centicubes, 
selv om det ikke gør noget, man ikke 
kunne gøre lige så godt (og hurtigere) 
med rigtige Centicubes. 

Det er opgaver, der godt nok udnytter 
spillets muligheder, men ikke gør det på 
spillets præmisser og ikke på den måde, 
som børnene normalt spiller Minecraft. 
For at bruge spil ordentligt i undervisnin-
gen skal læreren kende og forstå de spil, 
der benyttes. For at det bliver menings-
fyldt, skal læreren forstå, hvad formålet 
med spillet er, og integrere det i under-
visningen – ikke prøve at flytte den eksi-
sterende undervisning ind i spillets ver-
den.

Hvis man skal være i stand til at stille 
de gode faglige opgaver, kræver det, at 
man ved noget både om det konkrete spil 
og om computerspil generelt. Læreren 
skal kunne forstå spillets mekanikker, og 
hvad udfordringen er. Hvad er det, man 
skal gøre, for at komme fremad i spillet? 
Hvis ikke opgaverne tager udgangspunkt 
i gameplayet, så bliver det en påklistret 
faglighed, der ikke er særlig meningsfuld 
for eleverne.

 Thorkild Hanghøj fremhæver også, at 
en del af den spilkundskab er at vide, 
hvilke spil, der ikke egner sig til den ak-
tuelle undervisning, samt hvornår spil 
ikke kan benyttes. Og spil skal ikke være 
en belønning for at løse opgaver, for så er 
de ikke længere en del af undervisningen 
men blot leg. 

Hans Lauring er freelancejournalist
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gear & gadgets

Den danske Geodata
styrelse har lavet et  
1 til 1 kort over hele 
Danmark, som man 
kan downloade til  
Minecraft – oplagt  
til Geografiundervis
ningen. 

FIFA går meget 
op i den realistiske 
afbildning af  
spillerne og inde
holder også  
et væld af spiller
statistikker. Vil du 
være træner?

Fortnite er et far
verigt univers, der 
også indeholder 
Creative Mode, 
hvor spillerne kan 
lave egne baner 
og bygge sine 
egne spil.



I disse årtier er der et stigende fokus på at motivere elever og 
studerende til at favne nye teknologier. Bruge teknologierne 
til at skabe holdbare løsninger på de udfordringer, verden står 
overfor.

Med robotter kan I koble klassiske 
naturvidenskabelige fag og 
teknologiforståelse med kreativitet 
og fri fantasi. 

Lad os vise jer hvordan elever på tværs af mange fag lærer at  
programmere, analysere, designe, konstruere og modificere i en 
undervisning, der matcher det 21. århundrede.

Ideen bag vores robot opstod i et forskningssamarbejde 
imellem LEGO og DTU. 
To af forskerne i 
projektet udviklede et 
system, der gør brugeren 
i stand til at bygge en 
robot på sekunder. 
Samtidig er robotten 
så avanceret, at den 
kan løse virkelige 
udfordringer.

Er I klar til 
teknologiforståelse?

GRATIS 
undervisningsmateriale 
og aktiviteter 

GRATIS 30 dages 
robot prøvesæt, 
værdi DKK 7.295,-  

Kom i gang fra 
kun DKK 3.695,-

Software til både
PC, MAC, iPad og
Chromebook

Fable bliver i dag 
brugt på flere end 
500 skoler og 
uddannelser verden 
rundt

Prøv gratis
i 30 dage

Kontakt
Shape Robotics 

Rugmarken 18 

3520 Farum, Danmark

Telefon: +45 2635 2569

Email: hello@shaperobotics.com

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

www.shaperobotics.com

Annonce 1/1 _Oct_MV.indd   1 20/09/2019   14.30
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læringsfællesskab

 Lille Næstved Skole er trods 
sit navn en stor skole med 1.850 elever og 
270 ansatte fordelt på 6 matrikler med 
hver deres meget forskellige opland, kul-
tur og historie. Fra skolens opstart ved 
sammenlægningen i 2016 har det været 
vigtigt for os, at vi på trods af de enkelte 
matriklers forskelligheder betragter os 
som én skole med en fælles vision for vo-
res elever. 

På den baggrund har vi derfor arbejdet 
med et nyt, fælles pædagogisk udvik-
lingsprojekt SELV, der bl.a. har til formål 
at få eleverne til at tænke mere selvstæn-
digt, være undersøgende og bedre til at 
løse og reflektere over de opgaver og ud-
fordringer, de møder på deres vej. SELV 
står for Samarbejde, Elevansvar, Læring 
og Vedholdenhed, og inspirationen kom 
primært fra en studietur til New Zealand, 
hvor man netop har fokus på at øge 
grundskoleelevers bevidsthed om egne 
læreprocesser.

Inputtet herfra blev startskuddet til en 
række pædagogiske samtaler, der kom 
langt omkring. Så langt, at vi fik brug for 
hjælp udefra til at strukturere og konkre-
tisere vores tanker. Så med hjælp fra to 
eksterne konsulenter fik vi en præsenta-
tion på plads, som kunne drøftes med 
vores lederteam og alle de pædagogiske 
medarbejdere. Siden har processen kon-
kretiseret sig i et både teoretisk funderet 
og praksisorienteret materiale, som vi 
gerne vil dele med andre skoler/ledelser.

Materialer og værktøjer
Grundlaget for vores pædagogiske udvik-
lingsarbejde er, at vi tillægger forsknings-
viden, professionsviden og praksisviden 
lige stor vægt. Derfor vil vi konstant pro-
ducere ny viden, hvilket understreger be-
hovet for at udnytte skolens samlede per-
sonale som et dynamisk professionelt 
læringsfællesskab.

Vi arbejder som udgangspunkt med 

elevernes læringsstrategier og mulighe-
der for livslang læring. Vi arbejder mål-
orienteret i undervisningen, så eleverne 
skal ikke bare vide, hvad de skal lave, 
men også hvad de skal lære. Og med 
SELV ønsker vi at sætte fokus på at ud-
vikle elevernes læringsprocesser og stra-
tegier, så de selv kan være med til at 
styre, hvordan de når læringsmålene. 
SELV fokuserer således på, at eleverne 
bliver mere selvhjulpne og selvstændige i 
undervisningen. En læring, de forhåbent-
lig vil kunne tage med sig videre, når de 
møder opgaver og udfordringer i andre 
af livets sammenhænge. 

Helt konkret har vi udviklet seks læ-
ringsbrikker, der skal hjælpe eleverne på 
Lille Næstved Skole i deres læringspro-
ces, og alle elever på vores afdelinger har 
fået udleveret en nøglering med de seks 
læringsbrikker i hver deres farve og hver 
deres tekst. Puslebrikkerne er et værktøj, 
elever og lærere kan bruge i undervisnin-

Skole i Næstved har over de sidste par år puslet sit helt eget pædagogiske 
udviklingsprojekt sammen med navnet SELV: Samarbejde, Elevansvar, 
Læring og Vedholdenhed. Målet er at øge elevernes læring og styrke 
sammenholdet mellem elever, forældre, personale og skole.
 
Af Thomas Kruse og Torben Møller Nielsen

FALDER PÅ PLADS
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gen. Eleverne kan tage brikkerne frem, 
når der eksempelvis skal løses opgaver, 
og de er gået i stå. Her kan brikkerne 
bruges til at stimulere dem til selv at 
komme videre i processen.

Vi ønsker, at alle elever lærer at klare 
sig og bliver kompetente både i skolen og 
i livet. Vi håber, at de kan tage denne vi-
den med i andre sammenhænge, så det 
bliver livslang læring og en del af deres 
almene dannelse. SELV er en del af den 
sammenhængskraft, der betyder, at vi på 
trods af de enkelte matriklers forskellig-
heder betragter os som én skole 
med en fælles vision for vores ele-
ver. Ligeledes er det vores håb, at 
vi sammen kan skabe et fælles 
sprog mellem skole og hjem.

De fire grundsten
De fire grundsten: Samarbejde, 
Elevansvar, Læring og Vedholdenhed – er 
valgt som retning for vores fælles skole. 
SELV kan give retning for eleverne, foræl-
drene og for alle professionelle på skolen:

Samarbejde
Samarbejde er en kompetence, eleverne 
skal tilegne sig. De kan ikke samarbejde 
pr. automatik. Samtidig er det en nødven-
dig kompetence at besidde – på skolen og 
ude i livet generelt. Samarbejde skal der-
for forstås bredt. Her er der tale om ele-
vernes samarbejde med hinanden, samar-
bejde mellem underviser og elev og 
samarbejde mellem skolen og hjemmet. 
Samarbejde er både et mål i sig selv, og et 
middel til at opnå de tre følgende mål: 
Elevansvar, Læring og Vedholdenhed. 

Elevansvar
Elevansvar skal ikke forstås som elevens 
ansvar for egen læring. Det skal derimod 
forstås som elevens ansvar over for un-
dervisningen, over for omverdenen og 
over for sig selv. I undervisningen tilby-
des rammer, hvori eleverne oplever at 
have ansvar. Forskning viser, at oplevelse 
af tilpas ansvar gavner medejerskab og 
engagement. Derfor vil øget følelse af an-
svar gavne elevernes læring og udbytte 
af undervisningen. Ligesom begrebet 
samarbejde er det noget eleverne skal 
lære.

Læring
Læring er folkeskolens kerneopgave. 
Skolen varetager undervisningen, der gi-
ver eleverne kompetencer og færdighed, 
så de er bedst muligt klædt på til livet ef-
ter skolen. Begrebet læring skal forstås 
bredt og nuanceret. Læring skal om-
handle elevernes trivsel og udvikling så-
vel som faglige udvikling. Ved læring skal 
underviseren medtænke eleverne såvel 
som eleverne skal være motiverede for 
undervisningen. Derfor er det vigtigt, at 
eleverne er klar over deres rolle i klasse-

rummet. Dette skal tydeliggøres 
med brugen af SELV.

Vedholdenhed
Vedholdenhed skal forstås som 
evnen til at blive ved, selv om li-
vet er udfordrende og opgaverne 
svære. Vedholdenhed er en kom-
petence til at arbejde sig igennem 

udfordringer af forskellig karakter. Det er 
en afgørende faktor for, at eleverne kan 
lykkes med opgaven igennem deres sko-
legang. SELV giver de nødvendige værk-
tøjer og strategier, der hjælper eleverne 
til at være vedholdende og få en opfat-
telse af at kunne lykkes ligegyldigt, hvor 
de står i skolen såvel som i hjemmet.

Der ligger i SELV også en retningsgiv-
ning, fx med fokus på SELV-regulering, 
SELV-værd og SELV’et.

Hvis vi skal give eleverne mulighed for 
at udvikle deres samarbejdskompeten-
cer, deres ansvarlighed og vedholden-
hed, får det betydning for vores under-
visning og interaktion med eleverne. 
Gennem vores pædagogiske praksis skal 
vi sætte eleverne i læringssituationer, 
hvor de skal samarbejde, være ansvarlige 
og vedholdende.

Læringsbrikkerne
Da vi skulle i gang med udviklingsarbej-
det, havde vi brug for at starte konkret. 
Det første vi gik i gang med skulle handle 
om elevernes lærings- og processtrate-
gier. Gennem et helt skoleår havde vi 
drøftelser og idégenerering med lærerne. 
Og vi endte med at udvikle netop seks 
brikker med de overskrifter som fremgår 
af fig. 1. Formålet har været at skabe et 
fælles sprog for Lille Næstved Skole. 

E

DEN AFGØRENDE  
SELV-FAKTOR:  
PROCESSEN
Lille Næstved Skole er i sin nuværende form 
med 6 afdelinger spredt ud over 252 km2 

med ca. 1850 elever er som nævnt resulta
tet af en skolestrukturændring. Indtil 2016 
var skolens nuværende afdelinger delt op i 
4 selvstændige skoler hvoraf de to var sko
ler på to matrikler. 

Det var et afgørende afsæt for fusionen af 
skolen, at vi fik et fælles pædagogisk grund
lag, som alle føler ejerskab til.

Grundsubstansen i at lykkes med et sådant 
udviklingsarbejde er, at man også har en 
veltilrettelagt proces. Hvor ledelsen har be
skrevet rammen tydeligt, men hvor der 
samtidig er mulighed for at elever, forældre 
og ikke mindst medarbejderne kan få tid og 
plads til at fylde rammen ud. 

Vi har strategisk valgt tidligt at involvere 
ALLE interessenter. Man skal som ledelse 
benytte sig af alle de fordele der findes i det 
professionelle læringsfællesskab, men hel
ler ikke underkende de muligheder, der fin
des i at give skolebestyrelsen ejerskab til 
skolens pædagogiske udvikling. En anerken
delse af, at skolebestyrelsen er ret interes
seret i andet end budgetter og høringssvar. 
Ved involvering af skolebestyrelsen har vi 
som skole mulighed for at:

• Give forældre anledning til at bakke op og 
få indsigt.

• Forpligte medarbejderne over for besty
relsens beslutninger.

• Undgå indforstået fagsprog i kommunika
tionen med hele skolens forældregruppe.

• Få engagerede forældre, der kan give ryg
stød og fremdrift.

Vi har siden opstarten haft artikler i lokal
pressen om projektet, historier på vores 
Facebookplatform og almindelige kommu
nikation med forældre mv. Der er ingen tvivl 
om, at synligheden og det let fordøjelige 
budskab, der handler om at gøre alle børn 
livsduelige med almene strategier for løs
ning af udfordringer (dannelse og karakter
dannelse), har boostet den nye Lille Næst
ved Skoles SELVfaktor. 

Medarbejdere, forældre, elever og ledelsen 
er stolte af skolens fælles udviklingsar
bejde, og det binder skolen sammen til 
trods for de relativt store afstande. Og det 
fælles tredje i dette pædagogisk udviklings
arbejde er også at lykkes med at fusionere 
fire skoler på seks matrikler til én skole.



BRIK 1: TAL  
OG LYT – KOMMUNIKER
Eleven skal lære at indgå i et samar
bejde for at kunne vidensdele og søge 
viden. Eleven skal lære at videregive 
sin viden og understøtte og udvikle sin 
egen forståelse og læring. 

Når eleven møder en udfordring, bru
ges brikken til at søge hjælp hos andre 
elever. Nogle vil oftest benytte denne 
strategi som den første og skal her 
have støtte til at bringe de andre stra
tegier i spil således, at opgaver også 
kan løses på egen hånd. Andre elever 
skal støttes i at benytte netop denne 
strategi som et led i udviklingen af 
samarbejdsevnen. 

Underviseren understøtter brikken ved 
at træne eleven i at deltage aktivt i 
klassesamtaler, stille spørgsmål, lytte, 
erfaringsudveksle med makker eller i 
grupper. Vi bliver alle klogere af at for
klare til andre. 

BRIK 4: HVOR FINDER JEG  
VIDEN? – UNDERSØG…

Eleven skal lære at bruge forskellige 
kilder og hjælpemidler i sin søgning 
efter viden. Eleven skal lære at over
våge sin egen arbejdsproces, eksem
pelvis via læsestrategier.

Når eleven møder en udfordring, bru
ges brikken til at vælge relevante og 
egnede hjælpemidler. Nogle elever 
skal støttes i at skabe et overblik og 
blive konkrete i deres opgaveløsning. 

Andre elever skal støttes i at finde re
levante og oplagte veje til den viden, 
de har brug for. Når eleven går i stå, 
kan eleven se tilbage i sine opgaver og 
finde lignende opgavetyper, hvorfra 
der kan hentes viden eller hjælp i loka
let på plancher, plakater, alfabet mm.

Underviseren understøtter brikken ved 
at træne eleven i at slå op i bøger, søge 
på internettet eller benytte de hjælpe
midler, der hænger i lokalet.
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SELV-brikkerne skal fokusere på elevernes nær-
meste udvikling i zonen mellem elevens selvstæn-
dige opgaveløsning og underviserens stilladsering. 
De seks SELV-brikker er inddelt i læringsstrategier 
og processtrategier. Brikkerne er beregnet på at stil-
ladsere elevens læringsprocesser og de faldgruber, 
der kan være: The learning pit, grøften, hullet, mu-
ren, kløften, wipe out. Kært barn har mange navne. 
Alle kender vi det at møde en udfordring, der stand-
ser vores arbejdsopgave og kræver vores fulde kon-
centration, vilje og vedholdenhed for at kunne fort-
sætte. 

The Learning Pit blev introduceret af James Not-
tingham og er et billede på, at læring kan være en 
vanskelig og hård proces, hvor eleverne går fra ikke 
at vide, til at vove sig ud på kanten og herefter havne 
nede i kløften. Vores mål er, at læringsbrikkerne skal 
tilbyde eleverne redskaber til at begynde opstignin-
gen. Bemærk, at kløften er højere på den anden 
side, fordi du har lært noget nyt.

De tre øverste brikker handler om elevens læ-
ringsstrategier: ’kommuniker’ (socialkonstruktivi-
stisk læring), ‘reflekter’ (konstruktivistisk læring) og 
‘eksperimenter’ (erfaringsbaseret læring). Undervi-
seren stilladserer elevens læringsproces ved at støtte 
eleven i tilpas grad til selv at kunne overtage og styre 
læreprocessen. De tre nederste brikker handler om 
elevens processtrategier ‘undersøg’ (stilladsering af 
hjælpemidler), ‘planlæg’ (stilladsering af disposi-
tion) og‘definer’ (stilladsering af målet).

I de professionelle læringsfællesskaber inddrager 
vi brikkerne dér, hvor det giver mening. Når et klas-
seteam sammen drøfter deres forståelse og tilgang, 
får det betydning for klassens læringsmiljø. Målet er, 
at eleverne skal blive mere selvhjulpne, mere bevid-
ste om egne og andres strategier og tilegne sig kon-
krete værktøjer i vejen til læring. En styrke ved 
SELV-brikkerne er, at de er visuelle og konkrete. 

Thomas Kruse er pædagogisk leder og 

Torben Møller Nielsen er skoleleder på Lille Næstved Skole.

læringsfællesskaber
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BRIK 2: HUSK OG  
TÆNK – REFLEKTER…
Eleven skal lære at lytte opmærksomt, 
stille spørgsmål og gøre sig notater i 
undervisningen for senere hen at 
kunne trække på den tilegnede viden 
og erfaring. 

Når eleven møder en udfordring, bru
ges brikken til at ’slå op i’ egen videns
bank. Eleverne opfordres til at drage 
paralleller mellem fagene og til at ind
drage viden fra deres omverden. 

Underviseren understøtter brikken ved 
at træne eleven i at tage notater, sam
tale om egen viden og forståelse samt 
gennem teamsamarbejde at ’tale 
samme sprog’. Husk og tænk har fo
kus på den indre stemme.

BRIK 5: HVAD ER  
NÆSTE SKRIDT? – PLANLÆG…
Eleven skal lære at disponere og tage 
stilling. Eleven skal lære at veksle mel
lem samarbejde og individuel opgave
løsning. Eleven skal støttes i at tage 
ansvar for egen opgaveløsning. Andre 
elever skal støttes i at give ansvar fra 
sig gennem et samarbejde.

Når eleven møder en udfordring, bru
ges brikken til at skabe sig et overblik 
over processen. Eleven planlægger, 
hvad der skal ske ud fra målet og kan 
enten lave deres egen tjekliste eller 
benytte underviserens tjekliste. Eleven 
kan her drage nytte af erfaringer fra 
tidligere til at få struktureret sin tid og 
sikre sig at komme omkring alle ele
menter i opgaven.

Underviseren understøtter brikken ved 
at træne eleven i at holde fokus, evt. 
springe en for stor udfordring over for 
at komme videre samt sikre, at eleven 
har den fornødne tid til opgaveløsning.

BRIK 3: PRØV  
OG LEG – EKSPERIMENTÉR…
Eleven skal lære at turde fejle og løbe 
en risiko. Eleven skal lære, at det er 
gennem erfaring, at viden lagres.

Når eleven møder en udfordring, bru
ges brikken til at afprøve tidligere an
vendte metoder. Nogle elever skal 
’skubbes’ ud over kanten med undervi
seren som sikkerhedsnet. Her er rela
tionen afgørende for elevens ’mod’. 
Andre elever skal støttes i samtidigt at 
benytte brikken ’reflekter’, for at til
egne sig en erfaringserkendelse. Hvis 
eleven går i stå og ikke kan løse en op
gave, går eleven videre til næste op
gave.

Underviseren understøtter brikken ved 
at træne eleven i at turde fejle og ved 
at skabe den gode relation elevunder
viser imellem såvel som elevelev. 
Klasserummet er et træningslokale.

BRIK 6: HVAD ER  
OPGAVEN? – DEFINER…
Eleven skal lære at gøre sig bevidst om 
mål og indhold inden opgaveløsning. 
Eleven skal lære at forholde sig til un
derviserens forventninger og krav til 
opgaveløsningen. Eleven skal lære at 
inddrage formålet med opgaven og i 
hvilken sammenhæng, opgaven skal 
bruges. Når eleven møder en udfor
dring, bruges brikken til at sikre sig, at 
opgaven er læst og forstået. 

Underviseren understøtter brikken ved 
at træne eleven i at løse opgaver, der 
kun kan løses, hvis hele opgaven er 
læst igennem inden start, for herigen
nem at kunne bruge erfaringerne se
nere hen. Underviseren rammesætter 
opgavens mål og indhold.
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BAGGRUNDEN FOR SELV
SELV er Lille Næstved Skoles pædagogiske 
udviklingsarbejde, der omhandler en fælles 
tilgang til læring og trivsel. SELV dækker 
over grundværdierne: Samarbejde, Elevan
svar, Læring og Vedholdenhed, og vores læ
ringsstrategier er udformet som seks pusle
spilsbrikker i hver deres farve. 
 
Vi er især optagede af at drøfte og finde 
svar på følgende spørgsmål:

• Hvordan skaber vi grobund for elevernes 
livslange læring?

• Hvordan skaber vi mere selvstændige ele
ver, der ikke initiativløst sidder med finge
ren oppe, så snart de ikke lige forstår en 
opgave?

• Hvordan skaber vi et fælles sprog på én 
stor skole?

• Hvordan skaber vi afsæt for fælles fokus i 
de mange overgange mellem trin og afde
linger?

• Hvordan frigør vi i undervisningen mere 
tid til dialog, målsætning og evaluering 
med eleverne? 

SELV giver os et fælles fagprofessionelt af
sæt, når vi samarbejder om at lave skole. 
Det giver os et fælles referencepunkt, når vi 
mødes i vores forskellige teams, hvor det el
lers kunne være en udfordring at finde en 
fællesnævner. Det er ligeledes et værktøj, vi 
kan benytte i det daglige, tætte samarbejde. 

Et værktøj, der hjælper os med at huske vo
res fokus i en hverdag, der kan være præget 
af forskellige pædagogiske holdninger og 
politiske beslutninger. 

Læs mere om det nye  
pædagogiske tiltag på lns.nu



HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf • Foto Privat

Fagligheden 
skal stå  

knivskarpt. Det vil  
jeg sikre gennem  
rekruttering og ved at 
udvikle professionelle 
læringsfællesskaber 
sammen med lærerne 
og pædagogerne.

TRINE STEIN  
GRAAKJÆR 
47 år, skoleleder  
på Ølsted Skole, Halsnæs 
Kommune, fra 1. april 2019.
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 At genetablere Ølsted Skole 
som en selvstændig skole bliver Trine Stein 
Graakjærs opgave som ny skoleleder. Sko-
len har indtil 1. august sammen med Mag-
leblik Skole udgjort distriktsskolen Arresø 
Skole. Men nu bliver de to skoler igen selv-
stændige. Samtidig får Ølsted Skole et 
større skoledistrikt og et udvidet klasse-
trin, så skolen i løbet af nogle år favner alle 
årgange fra 0.-9. klasse. 

”Der er en vision om at styrke det lokale 
fællesskab og engagement, og skolen skal 
medvirke til at skabe den sammenhængs-
kraft. Der har været et stort ønske om at få 
skolen tilbage til byen, og det er nu lykke-
des,” fortæller Trine Stein Graakjær. 

Hun kommer fra en stilling som souschef 
og daglig pædagogisk leder på Hellebæk-
skolen i Helsingør, en skole på to matrikler, 
hvor hun har været ansat siden foråret 
2016. Det var hendes første lederjob, og 
det var lidt et tilfælde, at Trine Stein Graak-
jær så stillingsopslaget, som fangede 
hende, at det i så høj grad var en udvik-
lingsstilling, som hun kalder det.

”Skolen skal udvides til også at have en 
udskolingsafdeling, og jeg kommer fra en 
stilling, hvor jeg blandt andet har ledet ud-
skolingen. Da jeg var lærer, var jeg også i 
udskolingen. Så jeg havde noget at byde på 
med at udvikle et udskolingslæringsmiljø,” 
siger den nye skoleleder.

Skolens udbygges i de eksisterende ram-
mer, så der er plads til udskolingen. Den 
udviklingsopgave ville hun også gerne 
være en del af.

”Vi fylder op med medarbejdere, så vi 
har de rigtige kompetencer i huset i takt 
med, at skolen vokser. Jeg glæder mig til at 
sætte gang i en identitetsproces sammen 
med medarbejdere, forældre og elever. 
Fagligheden skal stå knivskarpt. Det vil jeg 
sikre gennem rekruttering og ved at ud-
vikle professionelle læringsfællesskaber 
sammen med lærerne og pædagogerne. 
Samtidig er det vigtigt for mig, at vi i ledel-
sen også gør brug af objektive data, som 
bl.a. kan hjælpe os med, hvor der skal sæt-
tes ind med en særlig indsats.”

Når Trine Stein Graakjær pointerer, at 
hun bl.a. vil lede på data, har hun noget at 
have det i. For et år siden blev hun færdig 
med en diplomuddannelse i ledelse, som 
handlede om evaluering, brug af data i 
skoleledelse samt at lede på data. 

”Det kan for eksempel være at bruge de 
data, man har til rådighed, bl.a. lærings-
data, data om elevernes trivsel, testresulta-
ter eller børneudsagn,” uddyber hun.

En opgave, der ligger hende meget på 
sinde, er at brande skolen for at få bremset 
den stigning, der har været i antallet af 
søgninger til friskoler og privatskoler i 
Halsnæs Kommune.

”Jeg er meget ambitiøs, hvad det angår. 
Vi må og skal lave en skole, der er så at-
traktiv, at forældrene ikke fravælger folke-
skolen pga. den kvalitet, vi leverer. Jeg er 
ikke i tvivl om, at vi kan gøre noget særligt 
for Ølsted Skole, så vi bliver førstevalget 
for de fleste børn i distriktet.” 

En del giver sig selv, mener hun, når sko-
len får et helt forløb fra 0.-9. årgang. 

”Men man skal være på dupperne. Jeg er 
meget optaget af at gøre skolen synlig i lo-
kalområdet, at få lavet nogle ordentlige 
brobygningsforløb, således at børnene 
kommer til at snuse til, hvad man kan få på 
Ølsted Skole og få forældrene i tale i dagtil-
buddene. Hver gang vi har noget, der kan 
brande os som skole, skal vi have sat spot 
på det, både i de lokale medier og på de 
sociale medier.”

Trine Stein Graakjær fornemmer alle-
rede nu, at medarbejderne er glade for, at 
der er kortere vej til beslutningsniveauet, 
fordi de har deres skoleleder på stedet. 

ØLSTED SKOLE OG MAGLEBLIK SKOLE bli-
ver selvstændige med opløsningen af Arresø 
Skole i Halsnæs Kommune. Ølsted Skole får 
derefter løbende 0.-9. årgang. I skoleåret 
2019/20 bliver der omkring 290 elever fordelt 
på 0.-8. årgang. Skoleledelsen består ud over 
øverste skoleleder af to ledere: en viceskoleleder 
og en SFO-leder. Det pædagogiske personale 
tæller omkring 40: 25 lærere og 15 pædagoger. 





JI SPORT A/S STÅR ALTID KLAR MED DE BEDSTE
NYHEDER OG TILBUD TIL IDRÆTSLÆRERNE!

Kontakt Ji sport A/S på tlf. 70 26 75 88
eller fi nd hvad I ønsker på vores webshop www.jisport.dk 

Ji sport A/S er altid klar med et godt tilbud! 

Besøg os på Skoleledernes Årsmøde på stand nr. 15 & 16

C34-102 Kæmpe Motorik og Sanseintegrations pakke.
En perfekt pakke med masser muligheder for sjove lege der øger
balance-, sanseevnen og giver bevægelse og motoriske
udfordringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.486,-
TILBUD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.990,-

TILBUD

1.990,-

C07-581 DBetonbord.
Stærkt skolegårdsbord der er solgt siden 1967.
Betonbord med aluminiumskantbeskyttelse. V: 667 kg. 
Leveres med net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.900,-
TILBUD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.900,-

TILBUD

11.900,-

C15-453 Youth Quick Play Læringspakke. 
Masser af aktive og lærerige aktiviteter som 
supplement til den boglige undervisning. 
Henvender sig til alle klassetrin i folkeskolen
  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6.480,-
TILBUD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3.890,-

TILBUD

3.890,-

E15-400 DLeg på Streg
gulvtæppepakke.
Gulvtæppepakke bestående af taltavle, 
bogstavpakke og fi gurbane.
Alt leveres i tasker . . . . . . . . . . . . 37.700,-
TILBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.000,-

TILBUD

28.000,-

Alle priser er excl. moms



Forfatteren har fået mulighed for skrive under pseudonym for at kunne udtrykke sig friere.

Jeg bliver fyret!
Stemningen ved skoleledermødet var i bund. For bordenden sad skole-
chefen. Vi havde netop gennemgået resultaterne af årets afgangsprøver. 
De levede ikke op til den kommunale målsætning og var ikke blevet 

bedre gennem de fem år, skolechefen havde haft sit job. 
“Der er enorm opmærksomhed på resultaterne fra politikerne,” sagde skolechefen 

med dyster stemme. “Jeg risikerer at miste mit job, hvis ikke de bliver bedre”. 
“Er det der vi er?” tænkte jeg. “Bliver man fyret, hvis resultaterne ikke er tilfreds-

stillende?” Samtidig glædede jeg mig over, at resultaterne fra Strandskolen var gået 
svagt, men stabilt frem over de sidste mange år. 

Jeg kom til at tænke på, at skolechefen for et års tid siden havde talt om nødvendig-
heden af at luge ud i medarbejdere, der ikke leverede de nødvendige resultater. At 
han muligvis selv var kommet i den kategori, virkede han noget presset af. 

“Med al respekt så er dit karriereforløb en lille smule irrelevant i denne sammen-
hæng”, sagde Preben, der var så tæt på pensionsalderen, så han kunne tale ud af po-
sen. “Det vigtigste er vel, at eleverne får nogle bedre resultater”. 

Skolechefen så olmt på Preben. 
“Måske skulle vi lægge en strategi for, hvordan vi som skolevæsen kan få vendt ud-

viklingen,” fortsatte Preben, “i stedet for hver uge at diskutere et nyt tema, som poli-
tikerne har spurgt ind til. Det har vi efterlyst, siden du kom. Vi kunne starte med en 
kommunal læsestrategi. Strandskolen har f.eks. fået vendt udviklingen. Det kunne vi 
andre lære noget af det”. 

Skolechefen svarede ikke på Prebens opfordring, “Jeg følger op på det her,” sagde 
han og afsluttede mødet. “Hvad vil han følge op på? Han kender jo resultaterne,” 
spurgte jeg Preben, da vi stod på parkeringspladsen efter mødet. 

“Det står hen i det uvisse,” smilede Preben. “Men det får han heller ikke gjort, for i 
næste uge er det noget andet. Trivselsmålingerne, økonomien, inklusionen, samar-
bejdet med erhvervslivet, kvalitetsrapporten…. Han arbejder præcis med det, som en 
tilfældig politiker spørger om, indtil en ny politiker spørger ham om noget andet”. 

“Jamen, han risikerer at miste sit job,” sagde jeg bekymret. 
“Muligvis. Men når man kun arbejder med det, som er lige foran snuden på en, får 

man ingen forandring.” 
Jeg nikkede for mig selv og kørte hjem for at følge op på skolens læsestrategi sam-

men med læsevejlederen, så vi kan fortsætte den positive udvikling af resultaterne – 
til gavn for eleverne. 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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ANMELDELSER

MÅL- 
STYRING?
GLEM DET!

Læringsglemsel
Lene Tanggaard

Forlaget KLIM
190 sider, 230 kr.

 Lene Tanggaard har i 
snart en del år blandet sig 
progressivt i den pædagogi-
ske debat – og ofte talt par-
nasset imod. Der er mange 
vidnesbyrd i foredrag og i ar-
tikler. Denne lette paperback-
bog følger det spor. Men Lene 
Tanggaard gør indlednings-
vist en dyd ud af, at hun i bo-
gen vil bruge en mindre aka-

demisk tilgang end normalt. 
Måske for at ”nå bredere ud”?

Bogens titel er det begreb, 
hun selv introducerede i 2014 
– et ord, der ligger noget 
knudret i munden: Lærings-
glemsel? At glemme det, man 
har lært? Til hvilken nytte 
dog? Men der ligger det i be-
grebet – og det har været al-
men viden fra de gamle græ-
keres tid – at man faktisk 
lærer bedst og mest, hvis man 
ikke er opmærksom på, at 
man lærer. Man glemmer, at 
man er i gang med at lære – 
hvorfor læringen så indlejrer 
sig bedst.

Det er selvsagt ikke vand på 
tidens mølle med måstyret 
læring, synlig læring og det 
nok snart antikverede ansvar 
for egen læring! Og det er in-
tet tilfælde – flere steder i bo-
gen går Lene Tanggaard til 
frontalangreb på den lærings-
forståelse, der har præget 
skolen, ja samfundet i flere år-
tier nu. Og behovet for dette 
angreb er der, for ”alt for 

mange børn og unge får ikke 
det ud af deres skolegang, 
som man kunne ønske. Alt for 
mange små børn presses til 
for tidlig skolastisk læring. Alt 
for mange unge trives ikke …” 
som det hedder i bogens ind-
ledning.

Skolen er et omdrejnings-
punkt for Lene Tanggaards 
bog – men også daginstitutio-
ner, ungdoms- og videregå-
ende uddannelser ikke 
mindst universiteterne. Og 
det er et slet skjult synspunkt, 
at hun finder økonomisk rati-
onalitet og konkurrencesam-
fund dybt problematisk. Un-
dervejs får hun også 
understreget, at der ikke fin-
des fagligt belæg for målsty-
ring af læring. Ja, at de to be-
greber nærmest er modpoler. 
Det erkendes også, at der skal 
ressourcer til for at lykkes 
bedre med læringen – og 
trivslen.

Men hovedsagen – at man 
lærer bedst i glemsel – er fak-
tisk ikke så let at forklare end-

sige bevise. Der er flere søde 
eksempler bogen igennem ud 
fra devisen: der kan I selv se. 
Men den afgørende videnska-
belige bevisførelse savnes. 
Måske ligger det i den erklæ-
rede ikke-så-akademiske til-
gang i bogen. På samme måde 
er meget konkrete anvisnin-
ger på, hvordan man glem-
selslærer, fraværende. Tror 
jeg. Et alternativ, jeg ikke vil 
afvise, er, at bogen er så geni-
alt konstrueret, at jeg lærte 
det uden at opdage det? Eller 
glemte, at jeg lærte det.

Det er jo dejligt at læse – og 
at anmelde – en bog, hvis ho-
vedsynspunkter man er fuld-
stændigt enig i. På den vis har 
det været en god oplevelse at 
læse denne bog, der også er 
holdt sprogligt i et leje, der 
ikke kræver mange forudsæt-
ninger for at følge. 

Steen Jonsson Agger
Pensioneret viceskoleleder
Tranbjerg J

IKKE PÅ  
MIN VAGT!
Skolelederforeningens årsmøde
31. oktober til 1. november 2019 · Bella Center, København
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ANMELDELSER

STYRINGS-
KÆDEN
Og hvad så med forvaltningen?
Hvordan forvaltningen understøtter 
skolens grundlæggende opgave.
Mikael Axelsen
I serien: Ledelse for læring
Dafolo Forlag
110 sider, 238 kr.

 Endnu en spændende 
og vedkommende bog i serien 
Ledelse for læring fra Dafolo, 
hvori der sættes fokus på le-
delse af kerneydelsen. Her 
handler det om, hvordan for-
valtningen kan agere som en 

læringscentreret forvaltning 
og via sin styring og ledelse 
hjælpe med at understøtte og 
udvikle et læringscentreret 
perspektiv i og på kommu-
nens skoler. 

Forfatteren, giver i bogen 
handlingsorienterede bud på 
et konstruktivt samarbejde 
mellem forvaltning og skole. 
Dette samarbejde vil under-
støtte, at hele styringskæden i 
kommunen har de rette ram-
mer og kompetencer til at 
løfte folkeskolens kerneop-
gave – at sikre børnenes og de 
unges læring, udvikling, triv-
sel og dannelse.

Mikael Axelsen er selvstæn-
dig konsulent og har løst op-
gaver henover mange år i 
både skoler, skolevæsen og 
forvaltning. Således har han 
et og bredt erfaringsgrundlag 
fra de forskellige arenaer og 
niveauer. I bogens forord, 
som er skrevet af ph.d. Lise 

Tingleff Nielsen hedder det 
bl.a.: 

”Når det gælder skolens ud-
vikling i forhold til at styrke 
lærernes og pædagogernes ar-
bejde til gavn for elevernes 
læring og trivsel, er det værd 
at notere sig, at der er mange 
gode viljer til stede. Både på 
skole- og forvaltningsniveau. 
Både forvaltning og skolele-
delse tager deres ledelsesop-
gaver alvorligt og stræber 
med afsæt i forskellige syste-
mer og logikker efter at bi-
drage til den fælles udvikling 
af skolen.” 

I bogen forsøger forfatteren 
så at besvare og nuancere, 
hvorfor det er så svært. Sam-
tidig gives også gode og brug-
bare anvisninger på det vig-
tige arbejde: at kvalificere 
børn og unges læring og triv-
sel. Vi får konkrete eksempler 
og anbefalinger, om fokus på 
opgaven og den læringscen-

trerede forvaltning og den 
kommunale direktion. Sidste 
kapitel hedder: Skulle vi ikke 
bare gå i gang?

Bogen henvender sig til le-
dere inden for skole, forvalt-
ning, chef og direktion. Andre 
kan bestemt også have glæde 
og udbytte af at læse den, f.
eks. pædagoger og lærere i 
skolen og politikere i kommu-
nerne og i landspolitik.

Mikael Axelsen har noget 
på hjerte med denne bog. Læ-
seren får det klare indtryk, at 
der er vægt og tanke bag or-
dene, eksemplerne, forsla-
gene og anvisningerne i bo-
gen. Oprigtighed er ikke det 
værste der findes – og findes 
det, findes det her! Bogen for-
tjener kun gode anbefalinger, 
læs den før din kollega!

Knud Nordentoft
Senior advisor
Cphfacilitation

Folkeskolen
Det naturlige 

førstevalg Folkeskolen
Den vigtigste

samfundsdannende 
institution

Folkeskolen
Det lokale 

samlingspunkt 

SKOLELEDERFORENINGEN
i samarbejde med skolens øvrige parter

SKOLELEDER-JOB.DK



LEDELSENS 
ELEMENT
101 Quotable quotes
And more on leadership
London Leadership Strategy
84 sider, ca. 100 kr.

 London er med sine 9 
mio. indbyggere og ca. 3000 
skoler, hvoraf 92 % er statsstøt-
tede, ikke noget lille erfarings-
område, og professor David 
Woods, der gennem en år-

række og indtil 2011 var Lead 
Education Adviser for London 
Schools, ved derfor meget om 
skoler og skoleledelse. 

Essensen af sidstnævnte 
komprimerer han ned i denne 
bog. Her er mange gode argu-
menter og eksempler på, hvor-
dan faglig-pædagogisk skolele-
delse gør en positiv forskel for 
læring, effektivitet, trivsel 
m.m. Og der er henvisning til 
nyere forskning, der under-
støtter Woods udsagn om le-
delsens betydning.

På den vis rart at vide, når 
snakken går om, hvad der ka-
rakteriserer god, effektiv, for-
andrende skoleledelse og hvor-
for det gør en forskel. Fx:

•  School leadership is second 
only to classroom teaching 

as an influence on pupil 
learning

•  Almost all successful leaders 
draw on the same repertoire 
of basic leadership practices:

•  Building vision and setting 
directions

•  Understanding and develo-
ping people

•  Redesigning the organisation
•  Managing the teaching and 

learning programme
•  The ways in which leaders 

apply these leadership prac-
tices – not the practices 
themselves 

•  School leaders improve tea-
ching and learning and most 
powerfully through their in-
fluence on staff motivation

Og i forlængelse heraf er bl.a. 
evnen til at delegere og distri-

buere vigtig. Alt sammen  
hentet fra den angelsaksiske, 
testende tradition med børn i 
skoleuniformer etc. Men ellers 
er børn jo børn, og overførsels-
værdien til danske forhold er 
stadig høj.

Bogen byder herudover på 
101 citater om ledelse fra store 
personligheder, filosoffer, for-
skere, forretningsfolk og politi-
kere. Ikke så interessante 
egentlig. De kan selvfølgelig 
bruges til at løfte emnet, men 
det er den ultrakorte gennem-
gang af elementerne i (god) le-
delse, der står stærkest. 

Hele herligheden kan købes 
via Amazon for 10 £.

Michael Diepeveen
Redaktør 

ANMELDELSER

Vidste du, at du som forsikringstager i 
Lærerstandens Brandforsikring er med-
ejer af dit forsikringsselskab? 

Hos os er man ikke bare en kunde, men et 
medlem med en demokratisk stemme.

Dit og de andre medlemmers ejerskab  
varetages af 45 delegerede i LB Foreningen, 
der er hovedaktionær i LB Forsikring, som

består af Lærerstandens Brandforsikring, 
Bauta Forsikring og Runa Forsikring.

Netop nu er det muligt for medlemmer i 
postnummer 1000-3690 at stille op som 
kandidat og blive en af de delegerede i  
LB Foreningen. 

Læs mere på www.lbforeningen.dk/valg

Vil du være med til  
at præge fremtiden i 
vores forsikringsfællesskab?

valgannonce_2019 - børn og unge 190x110mm.indd   1 24-09-2019   08:47:31



Du kender det sikkert selv. Du tager dit gamle klassebillede frem, ser alle de smilende ansigter 
og bliver sendt direkte tilbage i tiden. Du husker det, som var det i går. Ham, der var klassens 
klovn, hende, der altid kom for sent og ham, der egentlig bare ville spille fodbold. Du bliver 
mindet om tidens trends og klukker måske over en kikset frisure eller et par kluntede bukser, der 
ellers var højeste mode dengang.

Børnene ved det nok endnu ikke selv, men hos modul foto ved vi, at skoleportrættet og klasse-
billedet er langt mere end blot endnu et billede blandt mange. Vi ved, det er en gammel tradi-
tion, der senere i livet vil fremkalde tydelige minder om en skelsættende tid i børnenes liv. 
Det er en lille tidslomme, der vidner om verden,
nøjagtig som den ser ud – uden fi lter.

modul foto har mange trofaste kunder, 250 skoler 
over hele landet der vender tilbage år efter år, og det 
er ikke uden grund. Vores hold af søde fotografer 
besidder ikke blot højt humør, men også den helt 
rette teknik til at fange det fl otte, unikke portræt, der 
gør børn så vel som forældre og bedsteforældre 
glade. Den direkte telefonlinje til vores erfarne og 

modul foto
– fotograferer børn med et smil

hjælpsomme kontormedarbej-
dere sikrer glade sekretærer med 
en lettere arbejdsbyrde. 

modul foto tilbyder masser af 
ekstra fordele og kan skræddersy 
den helt rette løsning, der passer til 
lige netop din skole.

Kom og besøg os på Ledernes Årsmøde i stand nr. 170
for at høre nærmere. Vi glæder os, til at se dig.

lige netop din skole.

Desuden 
kan både skolen 

og kommunen trygt 
stole på, at de ikke får 
ballade grundet GDPR, 

da vi har helt styr på 
Persondata-

loven.



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

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

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
Anne Linder, Jørgen Lyhne
Dafolo

Elevens læring og dannelse
Fem psykologiske forstålelser
Søren Pjengaard
Dafolo

Den modige leder
Karen Mellon
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
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 og 
mestringsoplevelser  
Frans Ørsted Andersen,  
Lise Mølgaard, Tine Wåst,  
Lisbet Nørgaard
Dafolo

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

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

Er der evidens for evidens?
Ditte Dalum Christoffersen,  
Kit Stender Petersen (red.)
Samfundslitteratur

Flere fantastiske forbindelser
Relationer og konstruktioner i 
læringsmiljøer
René Kristensen m.fl.
Dafolo

ANMELDELSER



Yderligere oplysninger og ansøgningsskemaer fi ndes på: 

www.iga-kbh.dk

Kunne du tænke dig at vide mere om og arbejde med: 

Få to spændende år med et tæt udviklingsforløb 
sammen med andre, der også har mod til at se 
nærmere på de vanskelige - og spændende - 
dynamikker i sig selv, grupper og i organisationer.

Vi arbejder med oplevelsesbaseret undervisning, dvs. 
du får mulighed for at prøve dig selv af i midlertidige 
organisationer og får viden om både dig selv, dine 
grupper og organisationer som helhed. 

OPU er en 2-årig uddannelse målrettet ledere, 
specialister, konsulenter, samt andre nøglepersoner 
fra private og offentlige organisationer. Uddannelsen 
giver deltagerne praktisk og teoretisk indsigt samt 
mulighed for at udvikle kompetencer til at håndtere 
og foregribe organisationspsykologiske opgaver og 
problemstillinger. 

• At lede grupper – at arbejde i grupper – at
forstå grupper?

• At blive klogere på forandringsprocesser – dem
der ikke bliver som forventet og dem der slet
ikke lykkes – og hvorfor?

• At blive klogere på det ubevidste og blive ven
med din egen angst?

• Hvordan du mobiliserer dit mod og bruger din
autoritet?

• Hvordan du bliver mere tilfreds med din egen
rollevaretagelse og dig selv i dit arbejde?

• Hvordan du udvikler din egen følelsesmæssige
intelligens og evne til at mentalisere - også når
det er svært og du ikke helt forstår hvad der
foregår i dig selv og mellem de andre og i 
organisationen?

Der er mulighed for godkendelse af 
uddannelsen som del af 
diplomlederuddannelse med op til 60 
ECTs point ved særlig eksamensafl 
æggelse og mindre merbetaling.

OPU forløber over 16 torsdage kl. 16.00 
– 21.30, samt 3 internater pr. år.

Pris: pr. år inkl. internater er 58.100 kr. 
Ansøgningsfrist: 15. november 2019. 

Få introduktion til OPU på 2-dages 
seminar om organisationspsykologi 
fredag d. 1. og lørdag d. 2. 
november 2019.

Læs mere på www.iga-kbh.dk eller 
kontakt formand for OPU Karin Kell 
Nielsen: psykolog@karinkell.dk

ORGANISATIONSPSYKOLOGISK 
UDDANNELSE - OPU



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/MEDsamarbejdet
• 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
Mandagtorsdag: 9.0015.00, fredag: 9.0014.00.

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

Christina Bohmann
Konsulent
chbo@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

Marianne Kipker
Peter Nellemann
Torben Møller Nielsen
Lars Aaberg

HURTIG  
KONTAKT
Brug ved alle  

henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen:  
7025 1008 eller

• Hovedmail:  
skolelederne@ 

skolelederne.org

74 plenum – okt 2019



støvsugerposer

HUSK

Se flere Nilfisk tilbud her: lomax.dk/nilfisk

Effektiv og nem rengøring
VP930 HEPA Blue
Professionel støvsuger
• Sugeeffekt v./  

mundstykke: 240 W
• Nominel effekt: 760 W
• HEPA 13 filter
• Energiklasse A

VP300 HEPA Pink 
Nordic støvsuger
• Effektiv filtrering med H13 HEPA-filter 
• Manøvredygtig letvægtsstøvsuger
• Lydsvag med stor kapacitet

SC250 34C B
Professionel gulvvasker
• 6-liters rent- og  

spildevandstank
• 1.360 m2/time
• Køretid op til 40 min.  

36V Lithium batteri

Kun

1999,-
SPAR 2810,-

Kun

999,-
SPAR 1080,-

Kun

 15.499,-
SPAR 5300,-

Lomax.dk
Totalleverandør  
til virksomheder

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

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

E-mail
salg@lomax.dk

Alle priser er ekskl. moms.
  
Der tages forbehold for trykfejl i  
såvel tekst som priser, mål, farver mv.                                                                                                                                              
                                                   

TIL ERHVERV

Kontorartikler Fødevarer & køkkenMøbler LagerElektronik Rengøring

Tilbuddene gælder til og med d. 18. oktober



Danmarks største 
klasselokale

GYSERGENREN UNDER LUP
Med det Halloween pyntede Tivoli som baggrund 
dykker eleverne ned i gysergenrens fascinerende 
univers. Alle hverdage fra 21. oktober - 1. november 
2019, for 0.-10. klasse.

Varighed: 1-2 lektioner.

HJÆLP JULEMANDEN
I julemandens stue hjælper eleverne med kreativ 
historiefortælling, når de sammen med den
glemsomme julemand genskaber julens traditioner. 
Alle hverdage fra 18. november - 20. december 
2019, for 0.-3. klasse.

Varighed: 1 lektion.

For mere information se 

TIVOLI.DK/DA/SKOLER/UNDERVISNING
eller kontakt 

UNDERVISNING@TIVOLI.DK 

OPGAVERNE UNDERSTØTTER ARBEJDET MED NYE FÆLLES MÅL

UNDERVISNINGSFORLØB INKL. ENTRÉ OG TURPAS GÆLDENDE FRA KL. 11-15

“DET VAR ET SUPERGODT UNDERVISNINGSFORLØB 
OG FANTASTISK AT KUNNE SLUTTE AF MED FRI 

ADGANG TIL ALLE FORLYSTELSERNE.”

Lærer, Lyngby Friskole

GIV DINE ELEVER EN UFORGLEMMELIG DAG MED UNDERVISNINGSFORLØB I TIVOLI.
FORLØBENE HAR FOKUS PÅ GENREKENDSKAB ELLER FANTASI OG KREATIV HISTORIEFORTÆLLING.

UNDERVISNINGSFORLØB INKL. ENTRÉ OG TURPAS GÆLDENDE FRA KL. 11-15

99 DKK 
PR. ELEV/
LÆRER.


