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Jeg savner tid til pædagogisk arbejde, de administrative opgaver fylder for meget, tempoet i omstillinger og 
forandringer er alt højt, og der er for meget at forholde sig til, som ikke er til eleverne bedste. Sådan lyder 
nogle af kommentarerne i en ny, stor medlemsundersøgelse, Skolelederforeningen har lavet. 
  
Knap 2.500 skoleledere, både øverste ledere og mellemledere, har deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer 
til to tredjedele af landets skoleledere. Undersøgelsen giver derfor et særdeles godt indblik i vilkårene for at 
bedrive skoleledelse. Og der er både fart på og tryk på.  
  
Skolelederne i folkeskolen arbejder virkelig for deres løn. Syv ud af 10 medlemmer angiver, at de arbejder 
betydeligt mere, end de er forpligtet til. Halvdelen af medlemmerne arbejder mellem 44 og 49 timer om 
ugen, og hver femte arbejder mellem 50 og 55 timer eller mere end 55 timer om ugen. På trods af de 
mange arbejdstimer har skolelederne ikke tid nok til de vigtigste opgaver. Realiteten er, at tiden ædes op af 
administrative opgaver, dokumentation samt sager om elever i vanskeligheder. 
  
I Skolelederforeningen vil vi holde øje med, om den afbureaukratisering, regeringen bebuder skal ske i det 
offentlige, og som vi selv længe har peget på som afgørende, bliver gennemført. Vi har for nylig fremlagt 40 
konkrete forslag til mindre styring, mindre kontrol og mindre rapportering i folkeskolen. 
  
Der er ingen sammenhæng mellem det, skolelederne mener, tiden bedst bruges på, og det, som tiden rent 
faktisk bruges på. Når det gælder pædagogisk ledelse, angiver skolelederne, at de her bruger 14 pct. af 
deres tid, men de ønsker at bruge langt mere tid på netop dette (ca. 25 pct. af deres tid). Kun én ud af syv 
ledere angiver, at de har tilstrækkelig tid til at være tæt på undervisningen. 
  
Når vi spørger til mængden af opgaver, er hver anden uenig i, at de selv har indflydelse på den. Noget af 
det, der presser landets skoleledere, er den øgede mængde af nationale og kommunale målsætninger. Kun 
én ud af syv mener, at de har tid nok til dette, og der mangler derfor tydeligvis balance mellem de nationale 
og kommunale krav og muligheden for at lykkes. 
 

Vi er enige med regeringen i, at vi skal prioritere børnene og deres skolegang højere. Vi ønsker frihed, mere 
fleksibilitet og mindre kontrol. Vi ønsker mere selvbestemmelse til alle skoler, så skolelederne sammen 
med medarbejderne, forældrene og eleverne kan arbejde for, at eleverne trives og bliver så dygtige, som 
de kan.  
  
For at skolelederne kan løse opgaven bedst muligt, skal der frigives tid fra de administrative opgaver, bl.a. 
ved at der skrues ned for styringen fra kommune og stat, samt at der gives tilstrækkelig hjælp og ikke 
mindst økonomi til at løfte inklusionsopgaven.  
  
Med hensyn til arbejdet med inkluderende fællesskaber foreslår vi en tidlig, forebyggende indsats. PPR og 
socialforvaltning skal tidligere ind i sagerne. Hurtighed, intensitet og fleksibilitet er nøglebegreber. Men 
manglende økonomi er den store topscorer, når vi spørger ind til udfordringerne i ledelsen, især af 
specialundervisningen og undervisning af elever i vanskeligheder. 
  



KL’s medie Momentum fortalte tidligere på måneden, hvordan udviklingen i det offentlige forbrug igennem 
10’erne ligger langt under udviklingen i det private forbrug og BNP. Det oplever skolelederne dagligt ved, at 
opgaverne ikke kan løftes med den kvalitet, de burde. Og derfor forventer vi, at politikerne også prioriterer 
folkeskolen økonomisk.  


