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Kongevejen 155
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Prøvesystemet MGR/FGR giver dig mulighed for at afprøve dine elever i matematik på alle 
klassetrin. 

Systemet består af såvel årgangsprøver, trinprøver og kompetenceprøver.

Du kan bruge årgangsprøverne i grundlæggende matematik (MGR) på alle klassetrin, og  
årgangsprøver i matematikfaglige færdigheder (FGR) er beregnet til 7.-9. klasse.   Alle prøverne  
findes i parallelversioner, A og B, med tilnærmelsesvist samme indhold, så det er muligt at 
administrere en parallel prøve på samme niveau.

MGR Trinprøver er til dig der vil afprøve eleverne i de mål, der er knyttet til henholdsvis  
begynder-,  mellem og sluttrinnet. Prøverne dækker således indholdet på et helt trin.

MGR Kompetenceprøver er inddelt efter de tre kompetenceområder; 1) tal og algebra, 2)  
geometri og måling og 3) statistik og sandsynlighed, dvs. de dækker hver én matematisk  
disciplin. 

Uanset om du vælger en årgangsprøve, trinprøve eller kompetenceprøve, resulterer prøverne 
i en klasserapport, som giver dig et solidt overblik over og datadokumentation for klassens 
niveau i matematik.

Det giver dig som skole- eller pædagogisk  
leder mulighed for at vurdere og reflektere over  
undervisningen ud fra et faktabaseret grund-
lag, og læreren får et stærkt værktøj til at tilret-
telægge og understøtte elevernes læring.

Kontakt os i dag og hør mere om MGR/FGR.

MGR/FGR
Omfattende digitalt prøvesystem til  
matematikfaget fra 0.-9. klasse
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Ring på 7010 0018 og få kontakt 
til én af dem, der åbner verden.  
www.laka.dk   

Træt af at 
lede efter en 
uddannet lærer? 
Brug gratis Lærernes a-kasses 
Jobformidling 
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Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen

 Når Mette Frederiksen som ’børnenes statsminister’ siger, at vi 
skal hjælpe børn i vanskeligheder, er jeg helt enig. Især når vi ved, at 10 års 
god skolegang er afgørende for den enkeltes fremtid.

Der er bare ingen quick-fixes i at få så mange elever som muligt med i al-
menmiljøet. Derfor har jeg og vores næstformand Dorte Andreas på det Sorø-
møde, som Pernille Rosenkrantz-Theil har afholdt i slutningen af februar om 
netop ’folkeskole og inkluderende fællesskaber’ været nødt til at gøre op-
mærksom på, at der er en del sten på vejen, som må fjernes, for at vi kan give 
alle børn de bedste muligheder.

For selv om vi yder en god indsats og er langt med at inkludere, er opgaven 
ikke forsvundet. Det er derimod den økonomi, som skulle følge med. Nedlæg-
gelsen af specialskoler og overflytning af elever til almenområdet har betydet, 
at de store besparelser, der rammer almenområdet i dag, i lige så høj grad 
rammer store dele af specialområdet, fordi det ligger i almenskolerne. 

Der er behov for at minimere den kontrol og dataindsamling, der er fulgt 
med arbejdet med inkluderende fællesskaber og skolereformen. Derfor har vi 
fremlagt 40 forslag til forbedring af folkeskolen med mindre styring, mindre 
kontrol. Væk med de utallige regler, krav om tilbagemelding, dokumentation, 
testning, notater, målopfyldelse, rapporter, kvoter, der skal nås.

Vi må også væk fra tanken om, at one-size-fits-all, og at ALLE elever skal 
have undervisning med samme timetal, fag, undervisningsindhold og eksami-
ner. For selv om vi i samarbejde med forældrene kan reducere kravene for de 
svageste elever, er det sådan, at desto mere vi tager hensyn til individuelle be-
hov, jo mere forbryder vi os mod de politiske succesmål. 

Vi er nødt til at sige, at det er en øm tå. Et stigende antal elever med special-
pædagogiske behov er en realitet. Blandt 0-17-årige er antallet af psykiatriske 
diagnoser øget 27 %. Angst, depression, ADHD og autisme er fordoblet. De ud-
adreagerende børn fylder. Det samme gælder børn med selvskadende adfærd, 
dysleksi og skolevægring. Der sker en polarisering af eleverne. 

Vores nye vilkårsundersøgelse viser, at skoleledelsen bruger halvdelen af  
tiden på elevsager, administrativ ledelse, specialistvurderinger, notatpligt, in-
formationspligt, referat, høringer og vejledning af forældre med journalisering, 
GDPR mv. oveni. Og kun 10 % på pædagogisk ledelse rettet mod læringen, ker-
neopgaven, hvor lederne selv vurderer det burde være: Omvendt! 

Arbejdet med inkluderende fællesskaber må i højere grad ske i kommunalt 
regi. Vi skal være del af en større organisation med fælles retning, kultur og 
samarbejde på tværs. Så vi bl.a. kan åbne for en tidlig, forebyggende indsats 
og arbejde mere fleksibelt med diverse indsatser, mellemformer mv. 

Alt det har vi fortalt om på Sorø-mødet og givet forslag til, hvordan vi kan 
gøre det bedre. Vi har også foreslået at etablere et partnerskab med fokus på 
regelforenkling, mindre styring, mere ledelse og bedre økonomi i folkeskolen 
og arbejdet med inkluderende fællesskaber. Det forventer vi sker. 
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 ”Folkeskolen er rigtig god, og 
den leverer fine resultater. Nu skal vi have 
det fortalt!”

Med den intro blev en gruppe skole ledere 
fra Nyborg og Odense sidste forår budt vel-
kommen til den første dag på kommunika-
tionskurset ’Tal folkeskolen op’.

På skolebænken var omkring 20 ledere fra 
både større og mindre folkeskoler, og med sig 
havde de forskellige grunde til, hvorfor de øn-
skede at stille skarpt på skolens kommunika-
tion. Fælles var dog et ønske om at blive endnu 
bedre til at få fortalt om alle de positive ting og 
forandringer i folkeskolen – og sikre, at folke-
skolen stadig er det naturlige førstevalg.

”På vores skole vil vi gerne blive klogere 
på, hvorfor vi ikke får fat i alle distriktets 
elever, og hvordan vi får fortalt de gode  
historier,” lød det fra en kursist, mens en 
anden supplerede:

”De få dårlige historier, fx om inklusion, 
kommer hurtigt til at fylde det hele – det vil 
vi gerne ændre.”

Underviserne på kurset slog denne for-
middag hurtigt fast, at det slet ikke står så 
skidt til i folkeskolen. Det viser fakta.

”I har et godt produkt, og som skole-
ledelse og skole leverer I. Fra data ved vi,  
at der ikke er et entydigt billede af, at fri- og 
privatskolerne er bedre end folkeskolerne,” 
sagde underviserne, som der imod pegede 
pilen i en anden retning:

”Det samlede elevtal i folkeskolen falder 
hvert år med omkring 3.000. Der er et stærkt 
behov for at ændre opfattelsen af folke-
skolen, især forældrenes. Det skal vi bruge 
synlig og målrettet kommunikation til.”

Kom ud over rampen
Målet med ’Tal folkeskolen op’ er netop at 
blive skarpere på kommunikation, relationer 
og ledelse, blandt andet for at få større fokus 
på de gode historier. Det er der behov for i 
dag, hvor folkeskolen er udfordret på sit  
omdømme og af mange forandringer, og er 
udfordret af konkurrence fra fri- og privat-

Af Malene Lieberknecht  |  Foto Rolf Glumsø

De gode historier skal frem, hvis folkeskolen stadig skal være det naturlige før-
stevalg. På vores kursus ’Tal folkeskolen op!’ er der fokus på at styrke skolens 
kommunikation, så den står knivskarp både til eleverne, forældrene, skolens 
medarbejdere, samarbejdspartnere og til lokalområdet.

synlighed

god  
kommunikation

Kæmp
med

for 
folkeskolen

6 plenum | marts 2020



skoler, faldende børnetal og strukturændrin-
ger. Folke skolen taber kort og godt elever.

På Rosengårdsskolen i Odense kender de til 
udfordringen, fortalte skoleleder René Fibiger 
Kaaber:

”Kurset er lidt af en gave til os, fordi vi i vores 
område er udfordret på at kunne bevare distrik-
tets elever. Vi arbejder allerede med vores kom-
munikation, fx deler vi gode historier fra skolen 
på Facebook, men vi er ikke helt i mål med opga-
ven, og der må være mere, vi kan gøre,” fortalte 
skolelederen, som var mødt op sammen med tre 
kolleger fra skolens ledelsesteam.

”Vi har godt fat i den interne kommunikation, 
men vi mangler at komme det sidste skridt videre 
ud over rampen med den gode kommunikation 
til forældrene. Vi håber at få helt konkrete kom-
munikationsredskaber med hjem, fx til at skrive 
det gode nyhedsbrev fra skoleledelsen.”

Hvor brænder det?
Første kursusdag på ’Tal folkeskolen op’ er en 
indflyvning til den ret komplette problemstilling. 

Dagen byder blandt andet på spørgsmål som: 
Hvad er den brændende platform, og hvorfor 
skal skolens kommunikation styrkes? Hvordan 
skaber vi synlighed, relevans og relation i et 
overkommunikeret samfund? Hvilke gode hi-
storier gemmer skolen på? Hvilke budskaber 
har I, og hvad vil I gerne fortælle? Hvorfor, 
hvordan og hvornår skal det fortælles?

Og der er nok at tage fat på – både på første 
kursusdag og på de efterfølgen de. Visioner, 
missioner, værdier, kommunikationsplaner, 
hverveindsatser, retoriske virkemidler, det 
gode møde, taler og meget mere skal alt  
sammen kastes op i luften – og gribes igen –  
i løbet af de tre kursusdage. 

Forenkle, fremme og forstærke
Selv om alle bolde kastes op i luften, hand-
ler kurset om at forbedre skolens kommuni-
kation – ikke om en total forandring. Med 
sig hjem får kursisterne en række værktøjer, 
som kan forenkle, fremme og forstærke sko-
lens kommunikation – både internt og eks- ›

OP!Yderligere kontakt
 
Sekr. chef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org
 
Skolelederforeningen
Snaregade 10 A
1205 Kbh. K
Tlf.: 70 25 10 08

Interesseret?
skolelederforeningen.org /
talfolkeskolenop

TAL FOLKESKOLEN

Et kursus om kommunikation, 
relationer og ledelse

3 ½ DAGES KURSUS
FOR SKOLELEDELSER

OP!
KOM MED  
PÅ KURSUS
Vi skal have flere til at 
bruge folkeskolen, som 
skal være det naturlige 
førstevalg!

Det er baggrunden for, at 
vi i Skolelederforeningen 
tilbyder kommunikations-
kurset ’Tal folkeskolen op! 
Et kursus om kommunika-
tion, relationer og ledelse’ 
til foreningens medlem-
mer.

Skoleledelsens kommuni-
kation er afgørende for  
at skabe en vi-kultur på 
skolen, fælles retning og  
et godt omdømme af sko-
len. I sidste ende er målet 
med kurset at skabe den 
bedste skole og det bedste  
læringsmiljø for eleverne.

Som deltagere får I nye 
ind sigter og værktøjer, 
som kan forenkle, fremme 
og forstærke skolens kom-
munikation – bl.a. ved at 
udarbejde en kommunika-
tionsplan for skolen.

Kommende kurser:  
Hold øje på 
skolelederforeningen.
org/talfolkeskolenop
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synlighed

ternt. Og som skal være med til at tiltrække og 
fastholde eleverne i folkeskolen, således at det 
i sidste ende styrker læringsrummet og beri-
ger alle skolens elever.

På kurset er der fokus på den lokale situa- 
tion men også på, hvordan skolerne kan være 
en del af den samlede danske folkeskole – og 
samtidig være en skole med sit eget særpræg.

”På vores skole ønsker vi værktøjerne til at 
blive bedre til ’forklare’ os frem for at ’for-
svare’ os”, sagde en af deltagerne på det tidli-
gere kursus.

”Som skoleledere gør I det allerede godt, 
og I har en meget høj troværdighed med jer, 
så I har et fint udgangspunkt, som vi skal 
bygge videre på,” svarede underviserne.

I gruppen af skoleledere fra Nyborg og 
Odense var der ikke kun fokus på den enkelte 
skole, men også på, hvordan skolerne i om-
rådet i fællesskab kan tale folkeskolen op.

”Vi har ca. 1.300 elever i vores skole distrikt, 
men vi får kun de ca. 700. Hvordan kan vi 
undgå at stjæle elever fra hinanden – men 

derimod hente de elever, som i dag vælger 
fri- eller privatskoler, tilbage til folkeskolen”, 
lød spørgsmålet, som blev fulgt op af en an-
den kursus deltager.

”Hvordan kan vi lave et fælles projekt om at 
tale folkeskolen op i Nyborg, hvor helt op til 
33 procent vælger fri- og privatskoler?”

Grib mikrofonen!
Efter 10 små øvelser, hvor deltagerne blandt 
andet reflekterede over skolens værdier, vi-
sion og mission, og hvor de gik rundt imellem 
hinanden og fortalte korte historie fra skolens 
hverdag, var det tid til at runde dagen af.

”Synlig ledelse er vigtig, og I må ikke 
gemme jer bag skærmen. Forældre og med-
arbejderne vil se jer. I skal gribe den chance 
ledelsesrummet giver for at stille jer op og for-
tælle om skolens visioner,” pointerede Heidi 
Jønch-Clausen, som på dagen underviste kur-
sisterne – særligt i intern kommunikation.

”Grib mikrofonen og hold korte mikro taler fx 
til et gå-hjem-møde, som en peptalk inden et 

God kommunikation er med til at skabe 
en god kultur på og omkring skolen samt 
en fælles retning for skolen og et godt 
omdømme af skolen. I sidste ende er det med 
til at styrke skoledagen og sikre, at eleverne 
trives og lærer bedst muligt.
Dorte Andreas, næstformand, Skolelederforeningen
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stort arrangement, til skolens fødselsdag eller 
som et mødeindlæg. Eller send små videohilsner 
til skolens medarbejdere”, opfordrede hun. Det 
sidste var dog en lidt uvant situation for delta-
gerne, og ideen skulle lige bundfælde sig, mens 
der blev uddelt lektier til næste kursusdag:

”Gå hjem og skriv skoleledelsens tale til 1. 
skoledag – og den skal være 100 gange bedre, 
end den plejer”.

”Det kan ikke lade sig gøre,” lød det med et 
glimt i øjet fra kursisterne.

Inden deltagerne drog hjem og kastede sig 
over tasterne, var der dog en enkelt øvelse 
mere. Kursisterne skulle lave et ultrakort video- 
interview med hinanden om, hvad de særligt 
tog med sig hjem fra dagens kursus.

En deltager sagde det kort og præcist:
”Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til 

at kommunikere ud fra vores mission og vær-
digrundlag og knytte vores kommunikation op 
på de gode historier.” 

 Malene Lieberknecht er journalist

KOM PÅ KURSUS.
DEM MØDER DU:

Heidi Jønch-Clausen

Heidi er ph.d. og ledelsesre-
toriker ved Ploug Niemann 
Ledelsesrådgivning. Hun 
har blandt andet stor erfa-
ring med at coache ledere 
og ledergrupper til at holde 
gode møder, få maksimal 
mundtlig og skriftlig gen-
nemslagskraft og finde og 
fortælle de gode historier, 
der kan puste liv i organisa-
tionens visioner og værdier.

Henrik Dresbøll

Henrik er cand.mag. i Kog-
nitiv Semiotik og CEO ved 
konsulentbureauet WEle-
arn, som hjælper med at 
udvikle og uddanne organi-
sationer i kommunikation, 
ledelse og forandring. Han 
har mere end 15 års erfa-
ring med at udvikle kom-
munikationsstrategier og 
adfærdskampagner for en 
række offentlige og private 
kunder.
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noter

Nationale test 
En ministeriel rådgivningsgruppe har fremlagt 54 anbefa-
linger til Børne- og undervisningsministeren om, hvordan 
nationale test kan bruges fremadrettet i folkeskolen.

I anledning af den kritik, rådgivningsgruppen også kom 
med af nationale test, mener foreningen, at nationale test 
hurtigst muligt skal forbedres. De skal være valide og skal 
kunne anvendes som dialogværktøj til udvikling af 
kvaliteten i undervisningen.

Rådgivningsgruppen peger på, at der er alt for stor 
usikkerhed om de resultater, de nationale test giver. 
Usikkerheden om resultaterne er op til 50 %, og Danmark 
her ligger internationalt i bunden. Desuden peges der på, 
at det er svært at undgå ’teaching to the test’.

”Test er vigtigt som evalueringsværktøj for elever, lærere 
og ledelse. Men med den tid, skolerne bruger på nationale 
test, er det slet ikke godt nok, hvis ikke resultaterne 
afspejler virkeligheden. Så der er brug for, at de nationale 
test er fuldstændig valide,” siger Claus Hjortdal.

Det er alle parter omkring folkeskolen enige om. Men hvor 
nogle mener, at nationale test så bør skrottes, eller at man 
bør begynde forfra med nye test, mener foreningen, at 
man, hvis det er muligt, må udvikle de test, der er.

Forskerne siger, det kan tage op til tre år, hvis man vælger 
at udvikle og implementere et nyt testsystem. Derfor 
mener foreningen, at man i første omgang skal søge efter 
hurtigst muligt at forbedre de nuværende nationale test.

”Hvis nationale test hurtigt kan gøres valide, og det ikke 
koster en formue, kan vi fortsætte. Men kun indtil vi har 
nye og bedre test. For der er brug for en understøttelse af 
hele evalueringskulturen i folkeskolen,” siger Hjortdal.

Han understreger, at der fremover er behov for at være 
meget mere skarp på, hvad man måler, hvorfor man gør 
det, og hvordan det gøres:

”På alle niveauer må vi have det ypperste. De nationale 
test må ikke fylde, og de skal først og fremmest være 
dialogværktøjer til udvikling af kvalitet i undervisningen. 
Man skal i drøftelserne overveje at give de nationale test et 
nyt navn, ligesom vi mener, at de bør fjernes i 2. klasse”. 

”Desuden bør man diskutere, om man kan nøjes med færre 
målinger, samt om man skal skille testen i to: En afrappor-
teringsdel og et pædagogisk værktøj”, siger Hjortdal. 

LÆS RÅDGIVNINGSGRUPPENS  
ANBEFALINGER PÅ HJEMMESIDEN

FRAVÆR
Børne- og Undervisningsministeriet har 
lanceret et materiale til formidling og 
orientering om nye fraværsregler.

Materialet er målrettet fagpersoner på 
skoleområdet samt forældre.

Fagpersoner kan benytte materialet til 
formidling af fraværsreglerne, ligesom 
forældre som kan bruge materialet til at 
orientere sig i reglerne.

På hjemmesiden findes bl.a. ’Værktøj til 
skoleledelsen’, som skoleledere og klasse-
lærere kan bruge til formidling af fraværs-
reglerne i folkeskolen – herunder brevska-
beloner og gode råd til forældredialogen, 
som skoleledelsen kan anvende.

Under ’Materiale til forældrene’ findes en 
animationsfilm og et faktaark målrettet 
forældre på engelsk, polsk, tyrkisk, arabisk 
og urdu ud over dansk.

FIND DET HELE PÅ  
UVM.DK/FRAVÆR

REFORM 
Skolereformen har endnu ikke sat aftryk i elevernes fag-

lige resultater, viste ny VIVE-følgeforskning tilbage i ja-

nuar. Det har selvfølgelig især glædet reformens modstandere 

og fik – da man jo anede en konflikt – plads i samtlige tradi-

tionelle og sociale medier. Foreningens næstformand Dorte Andreas kommente-

rede udviklingen i bl.a. DR, TV2 og TV2 News. Hun 

har sagt, at selv om man kunne have håbet på et 
bedre resultat, så er status quo ikke er så ringe 
endda med de vilkår, folkeskolerne har haft i 
perioden med besparelser, strukturændrin-
ger, inklusion, lov 409 mv.Hun har – ligesom forskerne – peget på, 

at man ikke kan ikke forvente, at en så 
stor reform giver konkrete resultater 
før efter op til 10-15 år – og har op-
fordret til tålmodighed og til at fortsætte på basis af reformen. Reformen er heller ikke så ringe endda, selvom det kunne være bedre med mindre styring og mere tillid og flere resurser. Børne- og undervisningsminister 

Pernille Rosenkrantz-Theil har i sine kommentarer lagt sig om-trent samme sted. Reformen bli-ver dermed næppe rullet tilbage.10 plenum | marts 2020
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I modvind blæser et  
udviklingspotentiale
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Et politisk krav om 20 

procents besparelse. Det 

har de seneste år været 

virkeligheden for general-

direktør i DR, Maria  
Rørbye Rønn. For at op-

retholde medarbejdernes 

begejstring for DR’s frem-

tid i en tid med fyringer 

og programlukninger, har 

hun fokuseret på ikke 

bare at gennemføre en 

spareplan, men en helt ny 

udviklingsstrategi.
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amilien og bilen er pakket og på vej hjem 
fra sommerferie i Italien. Men et sted på mo-
torvejen syd for München forvandles ferie-
idyllen på et splitsekund til skræk og skrig.

Maria Rørbye Rønn, hendes mand og de-
res to børn på bagsædet bliver bagfra torpe-
deret af en BMW, og deres bil smadres i en 
kæde af sammenkvaste biler.

De kommer hurtigt ud af bilen og står der 
midt på motorvejen og holder rystende om 
hinanden. Mirakuløst er der ikke sket noget 
med hverken dem eller de andre implice-
rede.

Måske er det for at beskytte børnene. Eller 
måske på grund af at kroppen paralyseres af 
chok. For det er først mange timer efter, da 
familien er sikkert hjemme igen, at ulykken 
rigtig rammer Maria Rørbye Rønn. 

Hun bryder sammen. Hun føler sig ulykke-
lig og ude af balance på en måde, hun aldrig 
har oplevet før. Så hun ringer til en person, 
hun har kendt i hele sit liv, og som hun kal-
der ’onkel’, selvom han biologisk set ikke er 
det. Hendes ’onkel’ er uddannet psykotera-
peut, og igennem det næste døgn taler de 
sammen flere gange.

Særligt én sætning fra deres samtaler hjalp 
Maria Rørbye Rønn med at bearbejde ulykken: 

”Maria, du skal huske på, at når du ople-
ver allermest modgang, så udvikler du dig 
som menneske,” sagde hendes onkel.

Det var i 2004, og den tilgang til modgang 
har hun båret med sig lige siden. Både privat 
og professionelt. Som et kompas hun kan  
navigere efter, når modvinden rusker aller-
mest. Til at vende det, som er svært, til no-
get konstruktivt. Til at bruge modgangen til 
at komme styrket ud på den anden side.

f
Et forsvar for den faglige stolthed
De seneste par år har hun i den grad haft 
brug for at minde sig selv om sin ’onkels’ ord 
om, at kriser kan give værdifuld læring. For 
siden den daværende VLAK-regering i 2018 
besluttede at beskære DR’s budget med 20 
procent, har Maria Rørbye Rønn som gene-
raldirektør i Danmarks Radio stået i spidsen 
for en massiv spareplan.

Der er gennemført besparelser for 420 
millioner kroner årligt. DR viser nu 22.500 
færre timer flow-tv, flere kanaler og pro-
grammer er lukket, og 205 medarbejdere 
har fået en fyreseddel.

Den omfattende omstilling med store for-
andringer på kort tid har været svær, ind-
rømmer Maria Rørbye Rønn. Hun kalder  
det sin største ledelsesopgave nogensinde. 
Rørbye Rønn peger dog ikke på selve spare-
øvelsen som det sværeste i forløbet. Det var 
derimod tiden op til, at den blev sat i værk. 
Fra at det stod klart, at der var et politisk 
flertal for en spareplan, til at DR og Kultur-
ministeriet indgik en ny public service-kon-
trakt, gik der nemlig seks måneder. Et halvt 
år, hvor DR’s medarbejdere vidste, at der 
ville komme store besparelser, men altså 
ikke vidste hvad det ville få af konkrete kon-
sekvenser.

”Den situation var særlig. At stå med en 
organisation, der bliver beskåret med 20 
procent, uden at jeg kunne sige noget som 
helst om, hvordan vi havde tænkt os at løse 
det, fordi det politiske ikke var på plads 
endnu. Det føltes som et langt vakuum præ-
get af stor usikkerhed og utryghed hos med-
arbejderne,” siger Maria Rørbye Rønn.

”Derfor gjorde jeg meget ud af at tale om 
situationen, selvom sagen var, at jeg ikke rig-
tig kunne sige noget, fordi vi ikke kunne lave 
planen, før vi kendte rammen og den nyfor-
mulerede public service-kontrakt. Jeg lærte 
meget af perioden. For bare det at stille mig 
til rådighed og tale med folk, også selvom jeg 
ikke havde noget konkret at kommunikere 
ud, betød faktisk meget.”

Ud over at det var vigtigt for Maria Rørbye 
Rønn at lytte til medarbejdernes bekymrin-
gerne, var det som leder vigtigt for hende at 
tale til medarbejdernes faglige stolthed i en 
periode, hvor DR var til stor folkelig debat.

”Det var en svær tid, hvor flere medarbej-
dere var frustrerede og kede af det. Derfor lå 
det mig meget på sinde at fremhæve den 
stolthed, jeg har over for medarbejderne, og 
at de bevarede deres faglige stolthed til trods 
for, at det for nogle kunne føles som om, at 
deres faglighed var under angreb.”

Af Martin Leer Scharnberg  |  Foto Jacob Nielsen
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DR og folkeskolen er 
to af de institutioner, 
der stadig kan 
forbinde os i bred 
forstand

BLÅ BOG

MARIA RØRBYE RØNN

•  Født 25. januar 1964,  
København

•  Rengøringsmedhjæl-
per på Gentofte Amts-
sygehus i et par år  
efter gymnasietiden

•  Uddannet cand.jur.  
fra Københavns 
Univer sitet i 1990

•  Indledte sin DR-karri-
ere i DR Ophavsret i 
1995 efter stillinger  
i Justits- og Kultur-
ministeriet

•  Blev i 2001 chef for 
DR Jura og fra 2008 
direktør for DR’s  
juridiske og politiske 
sekretariat

•  Generaldirektør for  
Danmarks Radio  
siden 2011

•  I 2013 modtog Rørbye 
Rønn Ridderkorset af  
1. grad

•  Gift og har to børn  
på 25 og 27 år

”Jeg hørte ikke nogen sige, at DR laver dår-
lig kvalitet, eller at vi ikke kan finde ud af at 
løse vores opgave godt nok. For det kan vi. 
Og det gjorde jeg klart for medarbejder ne. 
Det handlede ikke om, at de var mislykkedes 
med deres opgave. Det var nogle andre vær-
dipolitiske grunde, der førte til, at man ville 
spare på DR.”

Mere end bare at spare
Da det stod klart, at der var politisk flertal 
for at sende DR på slankekur, var Maria  
Rørbye Rønn meget optaget af, at det blev  
en spare- og udviklingsplan – og ikke en ren 
spareplan, som hun, direktionen og besty-
relsen kom med. Modgangen skulle bruges 
som et springbræt.

”Det var vigtigt at lave en plan, der ikke 
kun handlede om spareøvelsen, men at den 
også indeholdt ambitiøse visioner for fremti-
den. Både for at signalere over for omverden 
at DR fortsat har en utrolig vigtig rolle at spil- 
le, og også for at sikre medarbejdernes be-
gejstring for fremtiden. Det måtte ikke blive 
en forfaldsfortælling om et hensygnende og 
indskrumpet DR.”

”DR er en meget kreativ arbejdsplads, og 
hvis vi i tre år kun skulle beskæftige os med 
nedskæringer, afskedigelser og drift, ville jeg 
hive energien ud af folk. Så der var utrolig 
vigtigt, at der også var udviklingselementer i 
planen.”

En af de store satsninger i DR’s nye stra-
tegi ’Sammen om det vigtige’ er omstillingen 
fra flow-tv til digital streaming.

”Det er et stort, strategisk sporskifte. DR 
tager et digitalt kvantespring, og vi tager det 
hurtigere, end vi ellers ville have gjort, hvis 
DR ikke havde skullet spare. Vi har sparet 
mere på flow – også mere end det var nød-
vendigt ud fra en rent økonomisk betragt-
ning for at frigøre ressourcer.”

Strategien er den rigtige, fordi det er den 
vej, medieudviklingen bevæger sig, mener 
Maria Rørbye Rønn. Men hun indrømmer 
også, at det ikke er en strategi uden risiko. 
For DR risikerer at tabe nogle brugere, når 
overgangen fra flow til det digitale accelere-
res.

Af flere medie-meningsdannere er Maria 
Rørbye Rønn ofte blevet beskrevet som en 
driftssikker guld-djøf’er. Det kan anses som 
en kompliment. Men også som en kritik af 
ikke at være progressiv nok. Men hvor hun 
kunne have valgt en mere konservativ kurs i 
den i forvejen ombrusede skiftetid i DR, har 
lanceringen af den nye strategi vist, at hun 
ikke er bange for at eksperimentere.
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”Som leder skal man have mod. Der findes 
ikke nogen, der ikke har en holdning til DR, 
og det vi foretager os. Det må ikke spænde 
ben for, at vi prøver nyt og tør være nyska-
bende. DR skal turde satse og være både 
vilde, modige og nytænkende – og slå en 
skævert af og til, for det kommer vi til. Ang-
sten for at fejle må bare aldrig være større 
end lysten til at lykkes.”

”Det er afgørende, at mod og ordentlighed 
går hånd i hånd. Man skal satse, ja. Men det 
skal være velovervejet, hvordan man satser. 
Men selvfølgelig skal man turde betræde nyt 
land. Det er nødvendigt.”

Et andet sted i den nye DR-strategi, hvor 
Maria Rørbye Rønn har forsøgt at ramme 
balancen mellem mod og ordentlighed, er i 
fokuseringen på det, Maria Rørbye Rønn kal-
der DR’s styrkepositioner: Den regionale 
dækning, indhold til de små børn, drama, 
dokumentar samt kor og ensembler er blevet 
fredet for besparelser. Til gengæld er områ-
der som underholdning og sport blevet skå-
ret markant.

”Vi har ikke kørt en grønthøster jævnt hen 
over hele DR. Vi har foretaget klare priorite-
ringer for at kunne satse på de områder, 
hvor vi kan noget helt særligt. Det er relativt 
drastiske forandringer, men jeg tror på, at 
det er de rette.”

Leverandør af sammenhængskraft
I kølvandet på reduktionen af DR er fulgt  
en diskussion om DR’s fremtidige eksistens-
berettigelse. For hvilken rolle har den histo-
riske institution i et hastigt foranderligt me-
dielandskab? Er DR ved at miste sin relevans 
i takt med, at danskernes medieforbrug i sta-
dig stigende grad dækkes af internationale 
medie-giganter? Tværtimod, mener Maria 
Rørbye Rønn. 

”Dansk public service er vigtigere end no-
gensinde før. De udenlandske giganter kan 
levere indhold for budgetter, der ligger tu-
sinde gange over vores. Og det går udover 
det danske indhold. Der bliver færre og 
færre fælles referencepunkter.”

”Det er vigtigt for vores kultur, sprog og 
sammenhængskraft, at der faktisk er nogen, 
der har opgaven med at sørge for de brede 
kontaktflader i befolkningen. Hvor vi møder 
mennesker, stemmer og holdninger, vi ellers 
ikke ville have stiftet bekendtskab med.”

Med den nye strategi er det derfor general-
direktørens ambition, at DR kan styrke sin 
position som et fælles dansk samlingspunkt. 
Evnen til at samle borgerne på tværs af lan-
det og grupper i samfundet ligger i DR’s 

grund-DNA, mener Maria Rørbye Rønn. Hun 
ser et slægtskab mellem DR og folkeskolen. 
Begge institutioner har i disse år en særlig 
vigtig rolle at spille som modvægt til stigende 
polarisering i samfundet, siger generaldirek-
tøren. 

”DR er ligesom folkeskolen et sted, hvor vi 
bliver præsenteret for mennesker, der ikke 
ligner os selv, og samfundslommer, vi ikke 
har kendskab til. For mange år siden var der 
mange institutioner, der kunne det, men der 
bliver færre og færre platforme, hvor vi fak-
tisk møder hinanden på lige vilkår uanset, 
hvilken type hjem man kommer fra. Her er 
DR og folkeskolen to af de institutioner, der 
stadig kan forbinde os i bred forstand.”

Selv beskriver Maria Rørbye Rønn sin egen 
folkeskoletid som en positiv periode. Og vær-
diskabende. Hun har stadig nære venner fra 
dengang. Først gik hun på Solvangskolen i 
Farum, inden hun skiftede til Maglegårdsko-
len i Hellerup.

”Folkeskolen var en vigtig del af min 
grundlæggende opdragelse og dannelse. Jeg 
fik en god ballast med mig. Jeg kunne lide at 
gå i skole. Men jeg husker også klassekam-
merater, som ikke var lige så glade for det 
boglige, som jeg var, men som også havde en 
god folkeskoletid. Lejrturene, frikvarterne, 
det hele skabte værdi.”

Ud over at være leverandør af fællesskab 
og sammenhængskraft ser Maria Rørbye 
Rønn også en parallel mellem folkeskolen og 
DR i opgaven med at oplyse og danne.

”Jeg er stolt af at være i en organisation, der 
arbejder i folkets og samfundets tjeneste, for 
det oplever jeg virkelig, at vi gør. Og at vi også 
gør en forskel. Vi når ni ud af ti danskere hver 
uge med nyheder. Det er med til at sikre, at 
alle er en del af den demokratiske samtale.” 

Accept af kendsgerninger og 
tydeliggørelse af konsekvens
I en offentlig finansieret virksomhed er det 
politikerne, der sætter rammerne for ledel-
sesrummet. Det er et grundvilkår. Den ar-
bejdsfordeling er det vigtigt, at man som  
leder kan indrette sig under, siger Maria Rør-
bye Rønn. Man skal være dygtig til at navi-
gere efter klippefaste kendsgerninger og 
undgå at slås mod vindmøller som Don 
Quixote.

”Jeg har respekt for den arbejdsdeling, der 
er som politisk reguleret virksomhed. Det er 
politikerne, der definerer vores budget, og 
hvad vores opgave lyder på. Og så er det mit 
job at finde ud af, hvordan vi bedst løser den 
opgave. Derfor er det utrolig vigtigt, at jeg 

›

Angsten for at fejle 
må bare aldrig være 
større end lysten til 
at lykkes
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FAKTA OM DR

ORGANISATION 
OG ØKONOMI

•  Har eksisteret  
siden 1. april 1925

•  Årligt budget pt.:  
3.459,1 mio. kr.

•  Antal medarbejdere:  
Cirka 3.000

•  Der er cirka 20  
medarbejdere pr.  
chef i DR

BESTYRELSE  
OG LEDELSE

•  DR ledes af en besty-
relse på 11 medlem-
mer, der udpeges for 
fire år ad gangen og 
af en direktion, anført 
af generaldirektøren

•  DR har fem bestyrel-
sesansatte direktører

MEDIE- 
VIRKSOMHED

•  Flow-TV-kanaler: DR1, 
DR2 og DR Ramasjang

•  Digitale kanaler: DR3,  
DR Ultra, DR2+

•  Radiokanaler: P1, P2, 
P3, P4 (herunder 10  
regionale kanler), P5, 
P6 Beat og P8 Jazz

•  Net og mobil-plat-
forme: DRTV, Dr.dk og 
flere app’s

•  Orkestre og kor: DR  
Symfoniorkestret,  
DR Big Band, DR 
Vokal ensemblet,  
DR Koncertkoret,  
DR Pigekoret, DR Ju-
niorkoret, DR Børneko-
ret og DR Spirekoret
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som øverste leder accepterer kendsgernin-
gerne og er drevet af at løse opgaven.”

At stille skarpt på kendsgerningerne for at 
sætte den rette kurs har i mange år været 
Maria Rørbye Rønns fremgangsmetode. I 
1998 bliver alle jurister samlet i DR Jura.  
Maria Rørbye Rønn bliver souschef i afdelin-
gen, og året efter bliver hun chef. På det tids-
punkt var der mange steder i DR utilfreds-
hed med juristerne. Der var knas i kommuni-
kationen. Derfor søsatte Maria Rørbye Rønn 
en intern kundeundersøgelse, der gav hende 
input fra alle dem, DR Jura rådgav i huset.

”Det var rigtig godt at høre kritikken di-
rekte og at tage fat i den konkret. Ved at kort-
lægge og forholde mig til kendsgerningerne, 
blev jeg klogere på, hvad det var for en op-
gave jeg skulle løse. Og læringen var, at jeg 
næsten havde løst alt utilfredsheden bare 
ved at stille mig til rådighed og give folk en 
platform til at sige, hvad de var utilfredse 
med.”

Med årene arbejdede Maria Rørbye Rønn 
sig med succes op i forskellige lederstillinger 
i DR. Indtil hun i 2011 blev valgt til generaldi-
rektør af en historisk enig bestyrelse med 
stemmerne: 11 mod nul.

Dommedagsprofet eller usynlig 
nikkedukke
Som generaldirektør skiller Maria Rørbye 
Rønn gisninger fra kendsgerninger, før hun 
udstikker retningen for hendes ledelse. Men 
det er ikke ensbetydende med, at hun accep-
terer de politiske rammevilkår uden diskus-
sion.

Ifølge det nuværende medieforlig fra 2018 
er DR endnu ikke helt i mål med de planlagte 
besparelser. Den første sparerunde på 420 
millioner kroner er gennemført og imple-
menteret, men fase 2 – endnu en sparerunde 
på 255 millioner kroner – forestår.

Da den nye socialdemokratiske regering 
sidste år skrev et forståelsespapir med dets 
støttepartier, fremgik det dog, at der ikke 
længere var flertal bag den eksisterende me-
dieaftale, og at der derfor skal indgås en ny. 
Og den udmelding har Maria Rørbye Rønn 
benyttet til at foreslå, at fase 2-besparelserne 
bør annulleres. Og hun har ikke bare nøjes 
med at spille ideen ind i den politiske debat. 
Hun har helt udeladt at budgettere med fase 
2-besparelserne i DR’s nylancerede strategi.

”Når der pludselig sker det, at vores ram-
mer er til forhandling igen, og vi ikke ved, 
hvad vores rammer bliver, har vi valgt en 
strategi, der står på den nuværende øko-
nomi. Man kan ikke lave en strategi, hvor 

man tager højde for penge, der måske, må-
ske ikke skal spares.”

”Det er vigtigt for mig at være tydelig om, 
at vores hovedønske til nye medieforhandlin-
ger er, at vi ikke skal gennemføre flere bespa-
relser. Jeg synes derfor, vi må være offensive 
både på DR’s rolle og betydning fremadret-
tet. Og det er også en del af mit ledelsesan-
svar at gøre politikerne opmærksom på de 
konsekvenser det vil have, hvis vi skal gen-
nemføre fase 2-besparelserne.”

Selvom besparelsen i fase 2 er mindre i 
kroner og øre, end fase 1 var, vil det ifølge 
Maria Rørbye Rønn gøre mindst lige så ondt 
på DR’s brugere. I fase 1 blev der nemlig fore-
taget en 17 procents besparelse på admini-
stration og en 10 procents besparelse på ind-
hold. Men så stor en spareøvelse på det ad-
ministrative er det ikke muligt at gentage, si-
ger generaldirektøren.

”Vi tog en ekstraordinær stor besparelse 
på administration og organisation i sparer-
unde et. Dem kommer vi ikke til at kunne 
gentage. Så selv om fase 2 er beløbsmæssigt 
mindre end fase 1, vil de reelle konsekvenser 
på indholdsdelen være sammenlignelige. Det 
siger jeg ikke som en trussel, men bare som 
et faktum.”

Hvis fase 2 alligevel ender med at blive po-
litisk fastholdt, vil de nye besparelser på ind-
hold teknisk set tilsvare en fuld lukning af 
Ramasjang, Ultra og P3. Men selvom Maria 
Rørbye Rønn kan blive tvunget til at korri-
gere sin nylancerede strategi, hvor fase 2-be-
sparelserne ikke er medregnet, mener hun 
ikke, at det er et for offensivt eller overmo-
digt politisk indspark.

”Hvis jeg siger ting meget tydeligt, er der 
nogen, som mener, jeg råber dommedags-
profetier og ’ulven kommer.’ Hvis jeg ikke si-
ger noget og bare tager stiltiende imod det, 
politikerne udstikker, mener andre, jeg er 
usynlig og frygtsom. Der har jeg forsøgt at 
finde den rigtige balance. Jeg synes, både vo-
res nye strategi og vores udspil til mediefor-
handlingerne – udover at være visionært – er 
sagligt og oplysende.”

”Nu ser vi frem til, at der skal forhandles i 
år om en ny medieaftale, og så må vi se der-
efter, hvor det ender. Men man skal ikke 
være i tvivl om, hvad vores hovedprioriteter 
til kommende forhandlinger er.” 

Martin Leer Scharnberg er freelancejournalist 

›

Hvis jeg siger ting meget 
tydeligt, er der nogen, 
som mener, jeg råber 
dommedagsprofetier

portræt
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Vil du vide mere?
Kontakt Adapteo på +45 70 90 90 40,
eller besøg os på adapteo.dk

Adapteo har gennem 30 år hjulpet mange skoler med midler-�dige 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 �l 
begge sider og har indbygget og lydsvagt ven�la�onssystem, som gør lokalerne 
rare at være i. Vi kan desuden hjælpe jer med inventar, �njusteringer og arealet
udenfor. Eneste udfordring er, at få børnene væk fra pavillonerne igen…

”Jeg var imponeret over Adapteo fra start �l slut for deres

e�ek�ve 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 hur�ge og præcise da pavillonerne skulle placeres. Vores

nye midler�dige lokaler er rare at være i, de er pæne og lyse

– og så er her højt �l loftet. Børnene elsker dem.”

Karsten Rudbeck, Skoleleder,

Sønder O�ing skole, Haderslev

Vi kalder dem pavilloner. Men ude i virkeligheden er de
klasseværelser, krea	ve rum, kan	ne, personalerum, ekstra m2 og
meget, meget mere. Pavillonerne er nemlig lige så �eksible, som
behovene er vidt forskellige og kan 	lpasses helt efter jeres ønsker.

SKOLER
BØRNENE
IKKE VIL
VÆK FRA
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 Skolelederforeningen afholder ordi-
nært repræsentantskabsmøde torsdag den 26. 
marts 2020 kl. 10:00 til ca. 16:00 på Scandic Byg-
holm Park i Horsens. 

Her mødes foreningens højeste myndighed til et 
kik tilbage på det forløbne år – og ikke mindst 
fremad på det nye år, vi har taget hul på. Her drøf-
tes det, hvad foreningen og medlemmerne står 
med af udfordringer, og sporene bliver lagt for, 
hvad der skal prioriteres fremover.

På dagsordenen er bl.a. godkendelsen af den på 
forhånd udsendte skriftlige beretning og den 
mundtlige beretning, der aflægges på mødet, be-
handling af indkomne forslag og en politisk drøf-

telse af de områder, hvor foreningen vil koncen-
trere sin indsats.

Styring, ledelse, folkeskolens økonomi og situa-
tion i øvrigt, ledelsesvilkår, inklusion, OK21 og Ny 
start, mere tillid, mindre kontrol, skole- og ledel-
sespolitik, og de indsatser, som foreningen har og 
skal sætte i værk, vil nok også komme til debat. 

Foreningens regnskab for 2019 bliver fremlagt, 
ligesom der vil blive orienteret om budgetterne 
for 2020 og 2021. Desuden skal medlemskontin-
gentet samt ydelser til politiske valgte og midler til 
lokale afdelinger fastlægges. 

 
Michael Diepeveen er redaktør

valgPå det kommende 
repræsentantskabs-
møde 2020 skal 
der bl.a. stemmes 
om de seks pladser 
i foreningens ho-
vedbestyrelse samt 
suppleanter m.fl.

Kend din kandidat
På dette års repræsentant-
skabsmøde vil der blive af-
holdt valg til seks medlem-
mer af foreningens  
hovedbestyrelse samt valg 
til suppleanter m.m. 

Da formandskabets valgpe-
riode er ændret fra to til tre 
år, er foreningens formand 
og næstformand først på 
valg i foråret 2021. I hen-
hold til foreningens ved-
tægter § 8, stk. 5-6 skal der 
derfor på det kommende 
repræsentantskabsmøde 
26. marts 2020 vælges: 
•  6 hovedbestyrelses- 

medlemmer 
•  2 suppleanter til  

hovedbestyrelsen
• 2 revisorer
• 1 revisorsuppleant
Som udgangspunkt gælder 
valgene for 2 år, men man 
skal være opmærksom på, 
at der på mødet bliver stil-

let forslag om at ændre af-
holdelsen af repræsentant-
skabs møderne fremover til 
dagen før årsmødet, og at 
der derfor kan blive tale om 
en overgangsperiode med 
en anden kadence. 

Bemærk at alle erhvervs-
aktive medlemmer af Sko-
lelederforeningen i henhold 
til vedtægternes § 9, stk.  
4 er valgbare til forenin-
gens hovedbestyrelse, og 
at man kan stille op både 
før repræsentantskabs-
mødet og på selve mødet. 

Det er repræsentantska-
bets knapt 120 medlemmer, 
der skal vælge blandt de 
opstillede kandidater.  
Repræsentantskabsmødet 
er i princippet åbent for 
alle medlemmer, dog såle-
des at kun HB og medlem-
merne af repræsentantska-
bet har stemmeret.

Valgoplæg og valghandling
De kandidater, der stiller op 
til valget til HB har fået til-
bud om at blive præsenteret 
i dette nummer af med-
lemsbladet med billede 
samt navn, CV og et kortfat-
tet valgoplæg. Det har pt.  
10 kandidater benyttet sig 
af – se de følgende sider. 

Kandidaternes valgoplæg 
bringes i alfabetisk række-
følge efter efternavn i det 
omfang, de er nået frem  
inden redaktionens afslut-
ning 17. februar. Valgoplæg, 
der er indkommet efter-
følgende, tages med i en 
elektronisk udgave – find 
den på hjemmesiden og 
læs foreningens nyheds-
breve op til afholdelsen af 
repræsentantskabsmødet. 

Da det som nævnt er mu-
ligt at stille op helt frem til 
repræsentantskabsmødets 
afholdelse og til afholdel-

sen af valget på selve mø-
det, er der desuden mulig-
hed for, at alle kandidater 
til HB-valget kan præsen-
tere sig selv med et oplæg 
á max 3 min. på selve re-
præsentantskabsmødet. 

Endelig er der mulighed for 
at tale med og spørge ind 
til kandidaterne i pauserne 
inden valghandlingen. 

Afstemningen sker først 
om valg til hovedbestyrelse 
og sidst vælges supplean-
ter m.fl. Til afstemningen 
bruges point-modellen, 
som den kaldes.

Ud over tilbuddet om præ-
sentation af valgoplæg i 
foreningens medier, kan 
alle kandidater naturligvis 
selv føre valgkamp og pro-
movere sig i tekst, lyd og 
billeder – de steder man 
vil, fx på de sociale medier.

Følg med  
i valget
Modtager DU foreningens 
nyhedsbrev? Gå ind NU på 
skolelederne.org foroven 
t.h. og få det automatisk 
mailet hver 14. dag – så 
kan du følge med i HB- 
valget og andre nyheder. 

til HB
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repræsentantskabsmøde

Af Michael Diepeveen  |  Grafik OTW

MOGENS BRAG
•  Formand og TR for 

Skolelederforeningen 
Frederikshavn/Læsø 2018-

•  Afd. leder i Skoledistrikt Nord, 
Frederikshavn Kommune 
(Strandby Skoleafdeling) 
2017-

•  Afd. leder i Skoledistrikt Vest, 
Frederikshavn Kommune  
(Gærum, Ravnshøj og 
Heldagsskolen) 2015-17

•  Lærer på Sæbygårdskolen, 
Frederikshavn Kommune 
2006-15

•  Lærer på Agersted Skole, 
Brønderslev Kommune  
2002-06

2020

 Det er med stor interesse, jeg de se-
neste to år, som formand i Skolelederforeningen 
lokalt, har involveret mig i det regionale arbejde 
og fulgt arbejdet på landsplan. Jeg er tilhænger 
af den præcise og konstruktive facon, forenin-
gen har indtaget i skolepolitiske spørgsmål. 

Faglige og saglige synspunkter til den politi-
ske debat kendetegner foreningen, og det har 
givet indflydelse og medvirket til, at Skoleleder-
foreningen er blevet det, den er – en rigtig 
stærk fagforening, der bliver lyttet til. 

Det kommer ikke af sig selv og skyldes et godt 
stykke politisk arbejde. Dette arbejde vil jeg me-
get gerne tage del i og være med til at udvikle 
yder ligere. Med mig i hovedbestyrelsen vil I få:

•  En værdiorienteret og kommunikerende leder 
som gerne går forrest. Jeg vægter en ordentlig 
og tillidsbaseret tilgang

•  En leder med blik for sammenhængskraften  
i hovedbestyrelsen. Jeg er skoleafdelingsleder 
i det daglige og vil i HB kunne bidrage med 

mellemlederlagets perspektiv – to ud af tre 
medlemmer i vores forening er mellemledere

•  Et konstruktivt og indflydelsesorienteret be-
styrelsesmedlem. Jeg søger indflydelse på en 
loyal og hensynsfuld måde 

•  Et hovedbestyrelsesmedlem med politisk ind-
sigt og erfaring. Jeg har siddet 12 år i Frederiks- 
havn byråd – heraf 8 år som udvalgsformand

Jeg er 44 år og er meget glad for mit arbejde  
som leder i folkeskolen. Det er et vigtigt hverv, vi 
varetager, og jeg nyder dagligt at tage ansvaret 
for en ny generations undervisning og læring. 

Effekten af mit arbejde skal gerne direkte 
kunne spores i hverdagen hos elever og lærere, 
men også hos forældre og i lokalsamfundet. 
Min tilgang til arbejdet i hovedbestyrelsen vil 
være den samme.

Min kone og jeg har tre børn på 9, 12 og 15 år.
Sæt dit kryds hos mig d. 26. marts – og lad mig 
repræsentere dig i hovedbestyrelsen. 

LOTTE LA COUR
•  Formand Skoleleder-

foreningen, Gribskov 2017-

•  Næstformand Skoleleder-
foreningen, Gribskov 2016-17

•  Afdelingsleder, 
Gilbjergskolen, Gribskov 
2015-

•  Lærer, Halsnæs 2009-15

•  UU-Vejleder, Hillerød  
2005-09

•  Uddannelse- og rekruttering, 
Falck A/S 2000-05

•  Diplom i Offentlig ledelse,  
UCC 2018

•  Masterclass i Public  
Governance 2018

 I de år jeg har været aktiv i Skole -
lederforeningen har foreningen markeret sig 
stærkere og stærkere på den nationale arena, 
når det gælder folkeskolen, eleverne, foræl-
drene, lærerne og ikke mindst vores egen 
stemme, nemlig skoleledelserne. 

Det forarbejde skal de lokale foreninger stå 
på, når vi fremadrettet markerer os stærkere i 
det kommunale samarbejde. Der sidder mange 
skoleledelser med meget viden og kunnen lokalt 
i kommunerne, men med for lidt indflydelse på 
egne vilkår og folkeskolernes retning. Det vil jeg 
gerne sætte fokus på.

Skoleledelse er en kompleks størrelse og i de se-
nere år findes der mange måder at organisere og 
forstå ledelse på. Dette er jeg lige ledes optaget af.

Kunne vi som forening være med til at defi-
nere vores profession i langt højere grad, så der 
er fokus på, at en distriktsskoleleder og en sko-
leleder ikke nødvendigvis er det samme, eller 
en matrikelleder og en pædagogisk leder måske 
heller ikke er det samme?

Som forening repræsenterer vi ALLE slags 
skoleledere, men skaber vi lige gode vilkår for 
ALLE slags skoleledelser? Det synes jeg er en  
opgave, vi også skal varetage.

Den store politiske indsats ”Tal folkeskolen 
op” og ”Folkeskolen. Vores. Hele livet” er et fort-
sat vigtigt stykke arbejde. Folkeskolen er en 
grundpille i velfærdssamfundet, og derfor må  
vi selv i samlet flok værne og være stolte af det 
arbejde, der dagligt præsteres på landets skoler – 
det skal formidles og fremhæves.

Jeg vægter tillid og samarbejde højt i mit le-
derjob. Jeg mener ikke, vi kan lave skole alene 
som ledere. Folkeskolen skaber sammenhængs-
kraft i vores samfund og derfor skal vi turde 
pege på og i retning af, hvor skolen skal bevæge 
sig hen, men i samarbejde med alle aktører –  
lærere, forældre, politikere og hinanden.

Derfor ønsker jeg at bruge mit engagement 
endnu mere proaktivt – i hovedbestyrelsen i 
Skolelederforeningen. 
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MARIANNE KIPKER
•  Medlem af HB siden  

1. september 2019

•  Medlem af bestyrelsen i 
lokalforeningen siden 2007,  
for nuværende næstformand.

•  Skoleleder på Lem 
Stationsskole 2010- 

•  Viceskoleleder fra 2002-10

•  Lærer på Alslev Skole  
1995-2002

•  Læreruddannet fra Esbjerg/
Ribe og Odense Seminarium 
1996

•  Diplom i skoleledelse 2002

•  Master i Offentlig Ledelse 
(FMOL) 2015

JAN LAGONI
•  Distriktsskoleleder, Bohrskolen 

& Fortunaskolen 2015-

•  Skoleleder, Vitaskolen  
2013-2015

•  Skoleleder, Vorbasse Skole 
2008-13 

•  Skoleleder på Stauning Skole 
og børnehave 2007-08

•  Viceskoleleder på Vorbasse 
Skole 2003-07

valg ti l  HB

 Jeg stiller mit kandidatur til 
rådighed, siden jeg gennem de sidste 7 
måneder har haft den fornøjelse at være 
en del af hovedbestyrelsen, da jeg som 
suppleant fik opgaven. Det er meget inte-
ressant, givende og udviklende at bi-
drage med viden omkring ledelsesudfor-
dringer og -vilkår.

Jeg er meget optaget af de vilkår, vi har 
som ledere, og hvordan vi kan øve indfly-
delse, således at der hele tiden pågår et 
arbejde i at forbedre og sikre gode løn- 
og arbejdsvilkår for ledere i folkeskolen.

Jeg brænder for at arbejde for gode vil-
kår for alle ledere i folkeskolen. Det er 
vigtigt, at både øverste leder og mellem-
ledere er samlet i en forening. Vi skal 
sammen sikre en god folkeskole. Sam-
men er vi stærke, og derfor er det vigtigt, 

at vi i hovedbestyrelsen sikrer rum, hvor 
mellemlederne kan komme til orde. 

Vi har i en periode arbejdet på nye 
mødeformer, og et af tiltagene er Ad Hoc 
møder, hvor medlemmer med viden in-
den for specifikke områder inviteres til at 
kvalificere specifikke emner, så vi som 
forening kan udtale os på et godt oplyst 
grundlag. Det er et tiltag, jeg gerne vil 
sikre, at vi kommer til at se mere til. 

Der arbejdes også på at forny repræ-
sentantskabsmødet, hvilket jeg bakker 
fuldt ud op om. Jeg har set flere gode tak-
ter i det halve år, jeg har været en del af 
hovedbestyrelsen og vil være garant for, 
at vi følger denne vej. 

Med engagement og vilje til at gøre en  
forskel i Skolelederforeningens hovedbe-
styrelse, stiller jeg op. 

[ ]MØD KANDIDATERNE

 Mit navn er Jan Lagoni, jeg er 48 år 
og distriktsskoleleder på Fortunaskolen i Esbjerg 
Kommune. Fortunaskolen blev etableret i 2015, 
den består af 5 tidligere selvstændige skoler og 
en specialafdeling. Der er i alt 1600 elever og 
200 pædagogiske medarbejdere. 

Jeg har tolv mellemledere, som står for den 
daglige drift og ledelsen af de 5 skoler og special-
afdelingen. Mine arbejdsopgaver er at drive og 
udvikle Fortunaskolens forskellige afdeling gen-
nem 12 mellemledere, med respekt for afdelin-
gernes lokale kultur. 

Med mit kandidatur repræsenterer jeg di-
striktsskolelederne, som der er kommet en del af 
gennem de seneste år. Jeg synes, det er vigtigt, at 
hovedbestyrelsen er bredt sammensat og derfor 
også repræsenteret ved en distriktsskoleleder. 

I hovedbestyrelsen vil jeg deltage aktivt og 
konstruktivt i udviklingen af skolelederforenin-
gen. Jeg finder det meget vigtigt, at vi får et skær-
pet fokus på ledernes arbejdsvilkår og lønvilkår. 
Et godt arbejdsmiljø skal også sikres for os, som 
arbejder med skoleledelse. Det er for mig helt es-
sentielt for en faglig organisation. 

Det er også vigtigt at være synlig i debatten om 
udviklingen og styrkelsen af folkeskolen. Her har 
skolelederforeningen en vigtig opgave i forhold 
til at skabe indflydelse på det politiske niveau 
både lokalt og landspolitisk. Dette kan på sigt 
være med til at styrke folkeskolen og de vilkår  
vi får, til at lede vores skoler ud fra.

Jeg har arbejdet med ledelse af folkeskolen  
siden 2003.

Lederuddannelse og kompetenceudvikling  
har jeg løbende gennemført. Her kan nævnes 
skoleledernes grunduddannelse COK, diplom i 
ledelse, master i offentlig ledelse samt KIOL 
Executive hos Metropol. 

Siden 2005 har jeg været aktiv i skolelederfor-
eningens lokale arbejde, både som bestyrelses-
medlem, næstformand og nu som formand/TR 
for skolelederne i Esbjerg Kommune. Jeg har væ-
ret med i fusionen fra to foreninger til en, jeg har 
fulgt og forsøgt at præge udviklingen af skole- 
lederforeningen til der, hvor den er i dag.

Med min erfaring, viden og netværk vil jeg  
i hovedbestyrelsen bidrage til, at en god skole-
lederforening bliver endnu bedre. 
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PETER NELLEMANN 
•  Medlem af Skolelederforenin-

gens Hovedbestyrelse siden 
november 2013. 

•  Deltager i arbejdsgrupperne: 
Mediepolitisk Udvalg og Års-
mødeudvalg. 

•  Formand for Skolelederfor-
eningen i Randers Kommune 
1998–2002 og igen 2006-14.

•  Skoleleder på Søndermark-
skolen i Randers 1995-2015.

•  Skoleleder på Østervangs-
skolen i Randers siden 2015-

MARIA MYGIND
•  Afdelingsleder Broskolen – 

Faaborg-Midtfyn Kommune 
2016-

•  Medlem af skoleleder-
foreningen siden 2016

•  Diplom i ledelse 2018

•  Folkeskolelærer, Carl Nielsen 
Skolen – Faaborg-Midtfyn 
Kommune 2011-16

•  Folkeskolelærer, Allested 
Vejle Skole – Faaborg-
Midtfyn Kommune 2000–11

•  Læreruddannelse Skårup 
Seminarium 2000

2020
 Skolelederforeningen er lykkedes 

med mange vigtige ting gennem de seneste år. Vi 
har fået styrket det interne samarbejde i forenin-
gen, og vi har sammen skabt debat og resultater, 
som gør at vi bliver lyttet til. Vi er kommet tæt på 
hinanden og tæt på centrale beslutninger. 

Vi har formuleret en værdisætning, som vi hele ti-
den lægger os i selen for at efterleve. Vi laver gode 
årsmøder, vedkommende kurser, gennemarbejdede 
politikker, og vi agerer i forhold til aktuelle dagsord-
ner. Dette gode arbejde vil jeg gerne være med til at 
videreføre i den kommende valgperiode. 

Vi har stadig behov for at sætte vores ledelsesvil-
kår på dagsordenen. Vilkårsundersøgelsen viser, at 
der lægges rigtig mange timer i skoleledelse rundt 
omkring på de danske folkeskoler. 

Derfor skal vi sammen med parterne omkring folke-
skolen arbejde på at realisere vores 40 fede forslag, 
som vi i oktober 2019 afleverede til undervisningsmini-
steren. 

Hvis vi lykkes med det, kan vi få tid til at arbejde 
mere med pædagogisk ledelse og personaleledelse 

og bruge mindre tid på registrering og administra-
tion. Det må nemlig godt blive mere attraktivt at 
være leder i folkeskolen, uanset hvilken plads man 
bestrider. 

I Lærerkommissionens rapport tales meget om sko-
leledelse. Skolens ledelse er udpeget som et af de vig-
tigste parametre for, at intentionerne i rapporten lyk-
kes. Det bliver en spændende opgave, og vi skal i tæt 
samarbejde mellem de lokale foreninger og hovedbe-
styrelsen være dygtige til at påvirke og præge debatten. 

I 2016 besluttede vi os for at tage ansvar for folke-
skolen gennem ”Folkeskolen – vores – hele livet”. I 
den kommende periode får vi brug for at revitalisere 
det arbejde ved at søge nye, flere og stærkere part-
nere, som vil være med til at løfte den dagsorden. 

Jeg er af den klare opfattelse, at vi har fat i den 
rigtige udvikling for vores forening. Vi skal gå for-
rest og gøre skoleledelse attraktivt, og vi skal være 
parate til at sætte dagsordener og skabe debat, der 
sikrer sammenhængskraft omkring folkeskolen.

Ønsker I en dedikeret, fremadrettet og troværdig 
indsats i hovedbestyrelsen, så stem på mig!  

 Jeg er afdelingsleder på en skole 
med 800 elever fordelt på to matrikler. Jeg 
er på en afdeling med 140 elever 0.-6. kl. i et 
område med mange friskoler.

At være skoleleder, souschef eller afde-
lingsleder er et krævende job. Det betyder 
noget, hvilken kvalitet ledelsen har, og at det 
er værd at bruge kræfter på at højne denne 
kvalitet. Vores elever skal blive så dygtige de 
kan og det er også mit job som mellemleder, 
at sikre det kan lade sig gøre. 

Ca. 2/3 af foreningen er mellemledere, og 
vi har brug for, at der tales ud fra dette per-
spektiv. Min interesse er derfor især mellem-
ledernes arbejdsvilkår.

•  Jeg vil repræsentere vores skolers mangfol-
dighed

• Fokus på mellemlederes arbejdstid og løn
•  Folkeskolen skal være forældrenes første 

valg

Vi lever i en verden, hvor alting kan forhand-
les og der er uanede muligheder, og som 
menneske skal vi kunne navigere i dette til ti-
der kaos, og vi skal være omstillingsparate 
og håndtere kompleksiteten. 

Der tales om kompleksitetsbyrder, men 
også om uanede muligheder, som jeg som le-
der, og mine medarbejdere skal håndtere og 
navigere rundt i.

Gennem Skolelederforeningen har vi en 
vigtig stemme, der bliver hørt på den politi-
ske arena, og vi skal arbejde for, at der er en 
fornuftig sammenhæng mellem ressourcer, 
mål og resultater. 
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valg ti l  HB

 Fyn er fin, og Fyn er ikke noget, 
man bare springer over, når man bevæger sig 
mellem Jylland og Sjælland. 

Fyn har meget at byde på, bl.a. en erfaren 
og stærk skoleleder, som ønsker at stille sit 
kandidatur til rådighed for hovedbestyrelsen 
og det vigtige arbejde, der pågår i Skoleleder-
foreningen – fagpolitisk og skolepolitisk. 

Jeg har i mange år lykkedes med at styrke 
vores lokale skolelederforening, så vi nu er en 
organisation, der bliver lyttet til og inviteret 
med ind, når politiske beslutninger skal kvalifi-
ceres. 

Som lokalformand ligger det mig på sinde at 
være med til at skabe gode arbejds- samt ud-
dannelses- og lønforhold for alle skoleledere i 
kommunen.

Det ligger mig også på sinde at byde ind og 
deltage i den skolepolitiske debat og påvirke 
beslutninger, så vi får de bedst mulige vilkår 
og det størst mulige ledelsesrum til at bedrive 
skole. De mange gode erfaringer vil jeg bringe 
med ind i arbejdet i hovedbestyrelsen.

En stemme på mig er en stemme på flg.:

•  Vi skal bibeholde vores ledelsesret og det le-
delsesrum, vi har fået, og vi skal forvalte det 
ordentligt

•  Vi skal holde politikere op på løfte om afbu-
reaukratisering, så vi får større lokalt ledel-
sesrum

•  Vi skal påvirke politiske beslutninger, så vi 
får ordentlige ledelsesvilkår

•  Vi skal tale folkeskolen op og stå på mål for 
folkeskolen

•  Vi skal styrke netværk mellem skoler, så  
vi går foran i udviklingen af professionelle 
læringsrum

•  Vi skal have øget ledelseskapaciteten, så vi 
kan udøve ledelse tæt på

•  Vi skal sikre lønstigning til laveste mellem-
ledere, fordi vi ikke kan være andet bekendt

Tillid og ordentlighed, men ikke uden kritisk 
stillingtagen til politiske synspunkter, er væ-
sentlige værdier for mig. Det er min erfaring, 
at en positiv tilgang til tingene og et godt sam-
arbejde kan flytte rigtig mange ting. 

 Jeg har valgt at genopstille til 
Skole- lederforeningens hovedbestyrelse. De 
sidste to års arbejde i hovedbestyrelsen har  
givet mig mod på og lyst til at fortsætte. 

Vi har i Skolelederforeningen gennem de  
seneste år skabt os en unik position som eks-
perter og meningsdannere i alle forhold ved-
rørende folkeskolen. Denne position skal vi 
vær ne om og udbygge. Det gør vi som en faglig 
organisation, der har og tør have meninger om 
udviklingen af skolen. 

Samtidig med at foreningen skal søge indfly-
delse på udviklingen af skolen skal vi konstant 
sikre en udvikling og tilpasning af foreningen, 
når det handler om løn og arbejdsvilkår. Det er 
afgørende, at foreningen holder fast i arbejdet 
med afbureaukratisering og med at mindske 
dokumentationskravene til fordel for skærpet 
fokus på frihed til skolerne og skolelederne. Vi 
skal også fortsat sikre en løn, der afspejler vo-
res reelle ansvar.

Det er vigtigt for mig, at Skolelederforenin-

gen er en forening, der organiserer alle ledere i 
folkeskolen. Vi skal skærpe vores fokus på at 
være en forening for alle – en forening, der  
løser udfordringen med, at vi også rummer en 
leder/medarbejder-relation medlemmerne 
imellem. 

De seneste år har mange kommuner lavet 
strukturændringer og sammenlægninger af 
skoler. Det har mange steder betydet nye store 
skoler ofte fordelt på mange matrikler og flere 
steder med stor geografisk spredning.

Jeg er selv leder på en stor distriktsskole med 
ca. 1900 elever fordelt på 6 matrikler og et sko-
ledistrikt på 252 km2. Ændringerne giver helt 
nye ledelsesmæssige udfordringer, og det er 
derfor centralt, at vi i foreningen har fokus på 
initiativer og netværk, der kan sikre systema-
tisk vidensdeling om de nye ledelsesvilkår.

Jeg føler mig overbevist om, at jeg med min 
erfaring som skoleleder og som fagpolitisk ak-
tiv både lokalt og nationalt, kan medvirke til at 
udvikle vores fælles skolelederforening. 
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 Det vigtigste for mig er, at Skole-
lederforeningen dels er den rygstøtte vi trygt 
kan læne os tilbage i, hvis vi kommer ud for 
situationer vi ikke selv kan håndtere, og dels 
er en forening, der sætter politisk retning. 

Jeg melder mig som kandidat til hovedbe-
styrelsen fordi jeg gerne vil stille skarpt på:

•  Forholdene for mellemlederne. Jeg er vild 
med mit job som afdelingsleder og kan godt 
lide hverdagens opgaver, hvor daglig under-
visning er en del af dem. Jeg kan se en udfor-
dring i, at jeg som mellemleder både skal 
kunne kommunikere op og ned. Det er af og 
til svært, fordi jeg befinder mig i et limbo mel-
lem ledelsen over mig og så de ansatte under 
mig. Det kan være en vanskelig balancegang 
dels at være undervisningskollega og leder 

•  Faglig udvikling. At vi er en fagforening der 
arbejder strategisk med kompetenceudvik-
ling og derved skaber et fælles fagligt læ-

ringsmiljø, som giver os mulighed for faglig 
udvikling. Simpelthen fordi det skaber 
grundlaget for god kvalitet, og fordi vores 
opgave også består i at forankre en kollektiv 
faglig praksis

•  Folkeskolen. Jeg er glad for og stolt over at 
være en del af folkeskolen. Jeg arbejder dag-
ligt for at skabe en skole, hvor elevers triv-
sel er i top, og hvor gode relationer dannes 
i folkeskolens mangfoldighed. Folkeskolen 
er noget ganske særligt, netop fordi vi dan-
ner børn til at være nysgerrige, demokrati-
ske borgere med både indsigt og udsyn. Det 
er derfor vigtigt fortsat at have fokus på fol-
keskolen og blive ved med at tale både den 
og læreruddannelsen op 

Som repræsentant for de sønderjyske kom-
muner & Sydslesvig, vil mit valg til hovedbe-
styrelsen give dette skønne område en vigtig 
stemme. 

 Jeg er ikke længere ”klassens nye dreng” 
i HB. Jeg er ved at afrunde 2. periode og har nydt 
hvert minut. Jeg har arbejdet for at varetage vores fæl-
les interesser – både som en traditionel fagforening og 
som en offensiv fagforening, der går forrest og kæm-
per for de mange. 

Hvis du er til fornyelse, energi, nysgerrighed, gode 
kommunikative evner og strategisk overblik, så er det 
mig, du skal stemme på. Jeg tror på nuet og det fremad-
rettede og bryder mig ikke om udsagn som ”vi plejer” 
og ”det var så godt engang”.

Jeg er megaglad for mit job som skoleleder og for at 
skabe gode arbejdsfællesskaber, dygtige elever, tilfredse 
forældre og glade medarbejdere. Jeg trives med at gå 
forrest og sætte retning, og jeg tager gerne kampen 
med dem, der forsøger at ændre vores arbejdsplads til 
det værre. Jeg ser muligheder frem for begrænsninger.

Men jeg er også opmærksom på de forandringer, 
der sker med jobbet som øverste leder, souschef og af-
delingsleder. Opgavemængden stiger. Det samme gør 
kompleksiteten, og mange skoleledelser er pressede i 
deres hverdag.

Skoleledelsernes arbejdsmiljø ligger mig på sinde, 
og jeg vil kæmpe for ordentlige forhold til at bedrive 
vores vigtige arbejde. Som skoleledere skal vi være 
åbne om det, vi er dygtige til, men også være bedre til 
at formidle, hvad vi er mindre dygtige til, så vi ikke 
drukner i opgaver.

Jeg har de seneste år været aktiv i arbejdet med 
#FVHL, kæmpet for røgfrie folkeskoler, været med til 
at planlægge nogle fantastiske årsmøder og hjulpet til 
med at klæde formandskabet på til de vigtige budska-
ber i den politiske debat. 

En stemme på mig er en stemme på:

•  En positiv og fremrettet tilgang til skoleledelse
•  Ærlighed, fight og højt energiniveau
•  En mand som er solidt funderet med en bred  

baggrund og et supersundt og stærkt netværk

Jeg tror på fællesskaber, og at vi som skoleledere skal 
være rollemodeller og gøre en forskel for det vigtigste 
fællesskab i Danmark – den danske folkeskole. 
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Inklusion kræver samme  sprog og retning

STORE HEDDINGE 
SKOLE, STEVNS 
•  Skolen har ca. 600 børn fra 0. til 

9. Klasse. 

•  Den pædagogiske medarbejder-
stab er på omkring 70. Ledelsen 
består af skolelederleder, 
viceskoleleder og afdelingsleder.

•  82 pct. af eleverne starter på en 
ungdomsuddannelse, landsgen-
nemsnittet er 91,3 pct. 

•  Elevfraværet ligger på 6,6 pct., 
hvilket er en del højere end kom-
mune- og landsgennemsnittet 
på 5,9 pct.

•  Karaktergennemsnittet ligger på 
6,1 ved 9. klasses afgangsprøve, 
mens kommunegennemsnittet 
er 6,0 og landsgennemsnittet 7,1. 

Viceskoleleder Jeanette Mortensen og afdelingsleder Flemming Michaelsen 
oplever, at et stigende antal børn har brug for noget ekstra i deres liv, som en 
almindelig folkeskole kan have svært ved at løfte.
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 En halv skolelederstilling er på 
Store Heddinge Skole blevet konverteret til 
en tiltrængt inklusionsvejleder på fuld tid. 
Formålet er bl.a. at give alle, der har med 
børn med særlige udfordringer at gøre,  
 en ensrettet forståelse af, hvilket stykke 
inklu sionsarbejde de står overfor, forklarer 
viceskoleleder Jeanette Mortensen og afde-
lingsleder Flemming Michaelsen. 

”Vores inklusionsstrategi beskriver bl.a., 
hvilket børnesyn vi arbejder ud fra, hvordan 
vi tænker at få alle med, og er enige om, 
hvordan det skal gøres. Samt hvilken pæda-
gogisk tilgang vi ønsker,” siger Jeanette Mor-
tensen, der ud over at være viceskoleleder er 
afdelingsleder for indskolingen og SFO. 

Flemming Michaelsen er afdelingsleder for 
6.-9. klasse i overbygningen. Derudover be-
står ledelsen af skoleleder Flemming Schaaf, 
der blev ansat i 2018.

”Vi skal snakke samme sprog og være 
enige om retningen. Det er et on-going ar-
bejde, som vi er i gang med lige nu og har 
været det seneste halvandet år,” siger Flem-
ming Michaelsen.

Jeanette Mortensen pointerer, at det er de 
voksne, der har ansvaret for relationen, og 
det er vores udgangspunkt, at alle børn kom-
mer i skole med intentionen om at gøre det 
så godt, de kan. 

”Hvis man som voksen møder børnene med 
den forståelse, at der er en mening med det, 
børn gør, er man allerede langt. Vi har forsøgt i 
nogle år at være meget bevidste om, hvordan vi 
som voksne kan tage ansvaret og beholde det 
hos os. Det er jo ikke raketvidenskab, men når 
bølgerne går højt, og kravene regner ned over 
os, er det godt at blive husket på,” siger hun.

Sidste år så lærerne på egen praksis i et 
forløb med supervision hos Claes Solborg  
Pedersen, Forum for Relationskompetence. 

”For nogle var det voldsomt provokeren - 
de, for andre var det ikke. Lige meget hvor-

dan man havde det med det, så rykkede det 
noget i en,” siger viceskolelederen. 

På Store Heddinge Skole er der omkring 20 
pct. i en klasse, som på en eller anden måde 
har en udfordring, der gør, at man ikke bare 
kan stille sig ind og undervise dem. Her kræ-
ves flere pædagogiske tiltag for at skabe en dif-
ferentieret og udbytterig undervisning. 

”Vi har jævnligt børn, vi segregerer enten 
til specialtilbud uden for matriklen eller til 
en af vore tre egne specialklasser. I vores 
egne specialklasser har vi hovedsagelig dem 
med generelle indlæringsvanskeligheder. De 
børn, der er mere udadreagerende, kommer 
ofte videre til dagskolen/ungdomsdagsko-
len,” forklarer Flemming Michaelsen.

Viceskoleleder Jeanette Mortensen og afde-
lingsleder Flemming Michaelsen har begge 
været ansat på skolen i fem år. De oplever, at 
et stigende antal børn har brug for noget eks-
tra i deres liv, som en almindelig folkeskole 
kan have svært ved at løfte. Både deres AKT-
hold og inklusionsvejleder har mere og mere 
at se til med at igangsætte indsatser for at 
holde børnene i almenområdet. 

Påbud fra Arbejdstilsynet
Store Heddinge Skole har i dette skoleår  
fået et påbud fra Arbejdstilsynet på grund  
af ”høje følelsesmæssige krav” i arbejdet. Det 
handler bl.a. om at håndtere andres følelser 
samtidig med, at man skal håndtere sine 
egne. Det kan være en kilde til stress og ud-
brændthed. Påbuddet har naturligvis bety-
det, at ledelsen har påbegyndt arbejdet med 
at forbedre arbejdsmiljøet. 

Medarbejderne har alle fået tilsendt rap-
porten, og sammen med ledelsen skal de 
finde ud af, hvad der skal gøres. 

”Vi arbejder med, hvad skal der til, for at 
vi kan ændre arbejdsmiljøet, ud over det 
som vi som ledelse allerede er i gang med,” 
siger Jeanette Mortensen.

På Store Heddinge Skole i 
Stevns Kommune har ledel-
sen lavet en inklusionsstra-
tegi og ansat en af deres 
AKT-folk som inklusions-
vejleder. Ønsket er, at alle 
rundt om børnene snakker 
samme sprog og følger 
samme retning. Og at resur-
serne er til stede. 

Af Helle Kjærulf  |  Foto Kent Krogh

fælles skole

Inklusion kræver samme  sprog og retning
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”Sidste år havde vi kun et sygefravær på 
4,25 pct., og gennemsnitsansættelsestiden 
for lærerne er over 10 år. Så det er ikke så-
dan, at folk løber af pladsen eller er syge i 
tide og utide. Men medarbejderne synes, det 
er svært. Det handler jo også om uddannelse 
til inklusion, som man ikke kan klare på 14 ti-
mer. Bare sådan noget som at ændre et bør-
nesyn, er noget grundlæggende, som kræver 
selverkendelse og selvindsigt,” siger Flem-
ming Michaelsen.

Filmet i undervisningen
Ledelsen har arbejdet videre med medarbej-
dergruppen allerede inden påbuddet.

”Medarbejderne synes jo også, at det er 
hårdt med disse udfordrede børn. Vi satte os 
sammen med deres tillidsrepræsentant og vo-
res arbejdsmiljørepræsentant − det vi kalder 
TRIO, for at finde ud af hvordan vi kunne løse 
den problematik. Det rammer også ind i på-
buddet. Vi prøver at arbejde forskellige te-
maer igennem. Hvilke forventninger har man 
til hinanden i skolehjem-samarbejdet, fælles-
skabet, elever, forældre, ledelsen, kollegaer 
osv. og finde fælles fokusområdet og lægge en 
linje for det,” forklarer Jeanette Mortensen.

Hun mener, at det er ekstremt svært at ar-
bejde med børn, der lever under vilkår, som 
børn ikke burde opleve. 

”Det er slidsomt for medarbejderne, og når 
det bliver det, så bliver det også slidsomt for le-
delsen. Vi oplever børn, som er velbegavede, 
men fordi deres levevilkår er udfordrede, og 
den nødvendige hjælp udebliver/kommer for 
sent, når de at blive utilpassede. Hvis familien 
havde fået den nødvendige hjælp, havde de 
børn været en del af en helt almindelig folke-
skole hele deres folkeskoletid. Men det ender 
med, at de blive specialbørn. De betaler prisen, 
fordi de ikke får den hjælp, de skal have, eller 
ikke kan/vil modtage hjælpen.” 

Nu er ledelse og lærere i gang med et for-
løb med skoleforsker og skolekonsulent Lou-
ise Klinge frem til sommerferien.

”Hun skal klæde os på i forhold til relati-
onskompetencer. Næsten alle lærere har sagt 
ja til at bliver filmet i deres undervisning. 
Ved at finde gode eksempler i videomateria-
let på, hvordan man arbejder med den gode 
relation til børnene, får vi stof til supervision 
for at blive mere klar over, hvad der virker 
på børnene. Vi har fået en økonomisk hånds-
rækning fra statens kompetenceudviklings-
midler for at kunne gennemføre forløbet,” si-
ger Flemming Michaelsen.

”Når vi snakker udfordrede elever, er det 
alt, lige fra nogen, der har en mor og far, der 

skændes for meget eller lige er blevet skilt til 
dem i den anden ende, som måske har en 
diagnose af en eller anden art.” 

Samarbejde med børnehave
Rullende skolestart i indskolingen er en 
måde at tage fat fra begyndelsen af barnets 
skoleliv. Tre gange om året ruller der nye 
børn ind i klasserne. Tidspunktet er afstemt 
med børnehaverne. I indskolingen arbejder 
de med aldersintegrerede hold. Dvs. at bør-
nene er blandede fra 0. til 2. klasse, og det 
fungerer med små og store sammen. 

”På den måde kan vi fordele de børn, som 
har en udfordring i deres liv, på mange flere 
klasser. Det giver en vis rummelighed også 
blandt børnene. De kan rumme hinandens 
udfordringer. Det har kørt i fire år nu, og vi 
har gode erfaringer med det,” siger Jeanette 
Mortensen.

Hun har bl.a. lagt noget af SFO-pædagoger-
nes tid i en pulje, så de kan være med til at 
støtte børnene, når de kommer fra børneha-
verne og ind i skolesystemet. 

Ledelsen har også sat ressourcer af til at 
løfte børnene fagligt, bl.a. læseløft og bog-
stav-lyd-kurser. Når børnene skal videre til 
mellemtrinet, er håbet, at det ikke er fagligt, 
de hænger. 

I overgangen til mellemtrinet kommer der 
nogle gange indskolingslærere med i en peri-
ode. De skal udelukkende hjælpe børnene 
på plads i fællesskabet med de nye lærere. 

Afdelingsleder Flemming Michaelsen for-
tæller, at på mellemtrinet er det i højere grad 
AKT-teamet, der træder ind.

”Nogle gange arbejder AKT med elever i 
klassen. Andre gange har elever forløb uden 
for klassen med AKT-teamet, som så arbej-
der med eleverne og øver dem i, hvordan 
man får en struktur med at gå i skole og at 
være skole- og læringsparat,” siger han.

Trivselsværktøjer
Skolen forsøger at arbejde med trivsel i af-
delingerne ved at bruge forskellige trivsels-
værktøjer som fx Trivselshjælperen, udviklet 
af Børns Vilkår og TrygFonden.

Jeanette Mortensen forklarer, at når det 
gælder trivsel, er lærerne ofte nødt til ’at 
oversætte’ spørgsmålene i den nationale  
trivselsundersøgelse for børnene.

”For en del af vores børn er det at gå i 
skole ikke det vigtigste i deres liv. Det er, om 
de får mad i aften, eller om der er nogen 
hjemme, når de kommer hjem, eller når de 
skal sove. Det er svært at måle, om man tri-
ves i skolen, når livsvilkårene overskygger 

›

Hvis man som 
voksen møder 
børnene med den 
forståelse, at der 
er en mening med 
det, børn gør, 
er man allerede 
langt. 
Jeanette Mortensen,
viceskoleleder, Store Heddinge Skole

Vi skal snakke 
samme sprog og 
være enige om 
retningen. Det er et 
on-going arbejde, 
som vi er i gang 
med lige nu og har 
været det seneste 
halvandet år. 
Flemming Michaelsen, 
afdelingsleder, Store Heddinge Skole

fælles skole
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alt. Ikke at vi skal sætte os tilbage og sige, at 
det ikke har noget med os at gøre. For nogle 
børn er vi nok de mest stabile voksne i deres 
liv, så det skal vi at gøre os dygtigere til hele 
tiden,” siger viceskolelederen.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd klassifi-
cerer skoler i fem grupper ud fra en række 
parametre, bl.a. forældres indkomst, uddan-
nelse m.fl. med det formål at give et billede 
af forældresammensætning. For at være en 
blandingsskole skal man være repræsenteret 
med mindst 10 pct. i hver gruppe. Store Hed-
dinge Skole er ikke repræsenteret i den høje-
ste gruppe, oplyser lederne. 

”Vi har en bredde i forældregruppen, men 
med en overvægt i den lavere ende, uddan-
nelsesmæssigt, og forældrene har selv udfor-
dringer at arbejde med. Vi har en lav socio-
økonomisk status herude hos os. Opbaknin-
gen hjemmefra er ikke noget, vi kan regne 
med. Jo ældre eleverne bliver, des mindre 
deltagelse og opbakning oplever vi” siger 
Flemming Michaelsen.

Ud over at snakke med lærerne om, at bør-
nene gør det så godt, de kan, er det en del af 
inklusionsarbejdet, at forældrene også gør 
det så godt, de kan.

”Det kan godt være, at vi ikke altid synes, at 
det harmonerer med folkeskolelovens intenti-
oner, men forældrene kan ikke andet. Når de 
ikke engang kan holde sammen på sig selv og 
deres hverdag, kan det være svært at holde 
sammen på en, to eller tre børn,” siger han.

Jeanette Mortensen sætter bl.a. penge af til 
tøj i budgettet, som børnene kan få på, når 
de ikke har nogen strømper på eller stadig-
væk ikke har skiftetøj med. 

Begrænsninger
Til spørgsmålet om, hvordan opbakning er 
fra forvaltningen i Stevns Kommune, smiler 
begge lederne.

”Vi ved godt, at økonomien i kommunen 
sætter begrænsninger. De er jo ikke trylle-
kunstnere i forvaltningen, så med fare for at 
blive ristet over sagte ild…: Hvis vi spørger 
om hjælp, er den ikke helt fraværende, men 
at være proaktiv og komme ud og snakke 
med os bliver mere på et overordnet plan. Vi 
kan finde opbakning, men der er grænser 
for, hvad de kan levere til os,” siger Flem-
ming Michaelsen. 

”Vi oplever, at forvaltningen mangler re-
surser til at håndtere de mange børnesager, 
der er i Stevns Kommune, og dermed kom-
mer indsatser for sent til de udsatte fami-
lier”. Viceskolelederen fortæller, at Stevns 
ifølge KL’s nøgletal er den kommune, der er 

tredje lavest i forhold til ressourcer til den 
enkelte elev. 

”Vi har ikke meget økonomi at arbejde 
med. Men det ligger forvaltningen også un-
der for. Det har de jo heller ikke,” siger hun. 

”Nogle gange kan man godt gøre meget for 
få penge. Men når resurserne er så små, er 
der grænser. Der er nogle kommuner, som 
bruger både tre og fire gange så meget pr. 
elev, end vi gør. Det kan næsten kun afspejle, 
at der er noget, som vores elever ikke kan få, 
som man kan få andre steder,” siger Jeanette 
Mortensen. 

”Alle børn har ret til at være en del af et 
fællesskab. Men nogen må forstå, at inklu-
sion ikke er gratis. Jeg har været i den danske 
folkeskole i 30 år, og jeg har en oplevelse af, 
at nogen har glemt, at det koster penge.”

”Jeg plejer at sige, at vi bliver sat til at køre 
Formel 1 i en Fiat Punto. Nogle gange er for-
ventningerne fra forvaltningen og højere 
oppe i ministeriet meget høje, men når man 
ved, hvad vi har at arbejde med og hvilke res-
sourcer vi har til rådighed, er der langt til at 
nå i nærheden af forventningerne,” siger 
Flemming Michaelsen. 

 
Helle Kjærulf er freelancejournalist

Der arbejdes med relationskompetencer på skolen. I et forløb med skolekonsulent Louise Klinge har næsten 
alle lærere sagt ja til at blive filmet i deres undervisning. De gode eksempler i videomaterialet skal give stof til 
supervisionen, fortæller afdelingsleder Flemming Michaelsen.

HVAD ER HØJE  
FØLELSESMÆSSIGE 
KRAV?
Høje følelsesmæssige krav i arbej-
det med mennesker handler om 
kontakt med eksterne personer, 
herunder klienter, kunder og pa-
tienter, som stiller høje krav til 
medarbejdernes indlevelsesevne, 
evne til at rumme menneskers fø-
lelser, evne til at håndtere eller 
skjule egne følelser, tilpasse kom-
munikation og adfærd til de men-
nesker, man arbejder med.

Kilde: Arbejdstilsynet
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OM TEKNOLOGIPAGTEN 
Teknologipagten er et samarbejde 
mellem regeringen, virksomheder, 
uddannelsesinstitutioner, organisatio-
ner og andre aktører. Pagtens arbejde 
består bl.a. i at udarbejde målrettede 
udbud på tværs af STEM-området, 
som skal være med til at løfte STEM- 
kompetencerne i folkeskolen. 

Teknologipagten skal styrke dansker-
nes tek niske og digitale kompetencer 
til gavn for erhvervslivet og den en-
kelte, så alle kan deltage i og være 

med til at udvikle samfundet i en tek-
nisk og digital retning. 

Det handler om at få flere til at inte-
ressere sig for og uddanne sig inden 
for de såkaldte STEM -uddannelser og 
få flere til at arbejde med kompeten-
cerne i praksis. Målgruppen er alle – 
helt fra skolebørnene og til de mest 
erfarne kræfter på arbejdsmarkedet.

Se mere på www.teknologipagten.dk

HVAD ER IOT?
IoT står for ’Internet of Things’ og kan groft 
oversættes til ’tingenes internet’. Teknolo-
gien bruges til at gøre hver dagens elektro-
niske apparater intel ligente, så de kan op-
samle data og værdifuld viden.

IoT er resultatet af enheder, der er udstyret 
med sensor(er), som indsamler informa-
tion. Informationen bliver herefter omsat til 
viden ved hjælp af analyseværktøjer. 

Disse data præsenteres via en defineret 
brugergrænseflade. Et tænkt eksempel 
kunne være, at dit køleskab sendte dig en 
sms, hvis mælken var ved at udløbe.
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Projektet “IoT i folkeskolen”, som i 2019 blev iværksat af 
Skolelederforeningen og IT-Branchen, får nu tilført økonomi 
fra Teknologipagten. Pengene skal gå til at opkvalificere 
undervisere indenfor STEM-fagene i de deltagende kommuner. 

Af Mark Sørensen  |  Foto Frederik Maj

studerende, der vælger en naturvidenskabe-
lig uddannelse. På den måde sikres det, at 
Danmark også i fremtiden kan være konkur-
rencedygtig inden for de sektorer, der knyt-
ter sig til de naturfaglige uddannelser. 

Claus Hjortdal, formand i Skolelederfor-
eningen uddyber: “Vi ser et utroligt godt 
match i at samarbejde med Teknologipagten, 
der ligesom os har en vision om at styrke na-
turfagsundervisningen på tværs af folkesko-
len. For os er kernen i “IoT i folkeskolen” at 
tilbyde en ny type teknologiundervisning, 
der inspirerer og skaber interesse hos ele-
verne, og som forhåbentlig vækker en ved- 
varende nysgerrighed for STEM-fagene”. 

Ved at støtte op om “IoT i folkeskolen” er 
Teknologipagten og de øvrige partnere med 
til at inspirere eleverne til at vælge en natur-
faglig uddannelse ved at bringe ny viden og 
nye teknologier i spil i folkeskolen. 

”Hos Teknologipagten arbejder vi hver dag 
på at inspirere, motivere og anspore de kom-
mende generationer til at interessere sig for, 
uddanne sig inden for og i sidste ende ar-
bejde inden for STEM-området. Det gør vi 
blandt andet ved at skabe vidensdeling, sam-
arbejde og grobund for at søsætte nye pro-
jekter og tiltag på tværs af sektorer, organisa-
tioner og interesser – alt sammen, så vi for-
håbentlig i løbet af dette årti kan se et skarpt 

 Siden projektet “IoT i folkesko-
len” blev igangsat, har det været en del af 
Teknologipagten, der bl.a. er sat i verden for 
at styrke folkeskoleelevers kompetencer in-
denfor STEM-fagene.

Med ambitionen om at styrke den natur-
videnskabelige undervisning udbød Teknolo-
gipagten i efteråret en pulje, der skulle gå til 
at støtte projekter, der havde til formål at op-
kvalificere den lokale naturfagsundervisning 
og som samtidig tilbød en innovativ tilgang 
til nye teknologier.

Det er nu afgjort, at 200.000 kr. fra puljen 
tilfalder “IoT i folkeskolen”, og dermed mod-
tager projektet en hjælpende hånd i arbejdet 
med at opkvalificere lokale undervisere i 
Aarhus og Odense kommuner i foråret 2020.

Fælles visioner om fremtiden
Teknologipagten er et samarbejde mellem 
regeringen, virksomheder, uddannelsesin - 
stitutioner, organisationer og andre aktører 
og har til formål at styrke danskernes tekni-
ske og digitale kompetencer til gavn for er-
hvervslivet og den enkelte, så alle kan del-
tage i og være med til at udvikle samfundet i 
en teknisk og digital retning. 

Fælles for både “IoT i folkeskolen” og  
Teknologipagten er den langsigtede vision 
om at understøtte en stigning af antallet af 

Teknologipagt støtter

digitalisering

En smart prototype  
’Kantinekortet’ er opfundet 

og programmeret af Sandra, 
Mathilde og Sidsel fra 

Mårslet Skole i Aarhus.

PROJEKT
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opsving i andelen af nye studerende, som 
bliver optaget på og færdiggør en STEM-ud-
dannelse på erhvervsuddannelserne eller på 
de videregående uddannelser”, fortæller 
Christian Vintergaard, direktør i Teknologi-
pagten.

Starter med kompetente undervisere
Helt konkret skal pengene fra Teknologi-
pagten gå til at opkvalificere godt 60 under-
visere, der til foråret skal undervise op mod 
400 elever fordelt på omkring 30 skoler på 
tværs af Aarhus og Odense.

Hos Odense kommune byder man støtten 
til “IoT i folkeskolen” projektet velkommen 
og ser frem til at tilbyde de lokale undervi-
sere ny viden indenfor STEM undervisnin-
gen med omdrejningspunkt i IoT-teknolo-
gien.

“Det er glædeligt, at Teknologipagten støt-
ter pilotprojektet, som jeg ikke er i tvivl om, 
at vi i Odense får gavn af på flere plan. Ikke 
alene udvikler de deltagende børn færdighe-
der inden for teknologiforståelse, -dannelse 
og innovation – men også en række af vores 
lærere får mulighed for at blive yderligere 
uddannet inden for området. I Odense har 
byrådet netop vedtaget en strategi for, hvor-
dan vi fastholder byens position som en af 
verdens førende robotbyer. Det gør vi bl.a. 
ved at styrke børnenes forståelse for tekno-
logiens verden og give dem mod på at ekspe-
rimentere fx gennem kodning af micro:bits, 
som også er en del af pilotprojektet”, udtaler 
Susanne Crawley Larsen, der er børn- og un-
gerådmand i Odense Kommune.

Foruden at støtte projektet økonomisk har 
Teknologipagten fokus på at udbrede kend-
skabet til projektet, og i forlængelse heraf lig-
ger der en projektbeskrivelse af “IoT i folke-
skolen” på Teknologipagtens hjemmeside, 
idet projektet er ét af de mange aktive pro-
jekter, som pagten støtter. 

Hos IT-Branchen ser man støtten fra Tek-
nologipagten som et rygstød til en indsats 
med at udbrede teknologiforståelsen til både 
elever og undervisere på tværs af Danmark.

”Den største barriere for, at flere børn kan 
arbejde kreativt og innovativt med teknologi 
i folkeskolen er, at lærerne ikke er klædt på 
til opgaven. Der er behov for et massivt kom-
petenceløft og det vil vi rigtigt gerne bidrage 
til. Og med støtte fra Teknologipagten kan vi 
nu nå ud til mange flere lærere”, udtaler 
Mette Lundberg, direktør for Politik & kom-
munikation hos IT-Branchen.
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Hvad kan “IoT i folkeskolen”?
IoT i folkeskolen” åbner op for, at eleverne 
kan arbejde innovativt med relevant data, 
som indsamles via sensorer. Disse kobles let 
til micro:biten, som i forvejen er bredt ud til 
et stort antal folkeskoler landet over gennem 
Ultra:bit-forløbene. 

IoT-teknologien giver eleverne mulighed 
for at regne på, tage stilling til og innovere 
den verden, som omgiver dem ved at lave 
prototyper, der løser problemer som ele-
verne selv er med til at definere. Et eksempel 
på et elevprojekt fra Aarhus i foråret 2019 er 
det smarte “Kantinekort”, der lader de mind-
ste elever betale med et kort med en forud 
defineret saldo, der kan indlæses i kantinen. 
På den måde slipper de helt små elever for at 
betale med mønter. 

Ambitionerne er store
Med støtte fra Teknologipagten bliver der 
gennemført IoT-baseret undervisning i 
Odense og Aarhus kommuner i foråret, og  
på sigt er det målet at få engageret minimum 
10 nye kommuner i projektet i skoleåret 
2020/21. Hertil er forberedelserne allerede 
godt i gang hos Skolelederforeningen og 
IT-Branchen.

“Det er vores ambition at opskalere projek-
tet, så vi rammer bredt geografisk med op-
kvalificering af lokale undervisere og inspire-
rende og kreativ teknologiundervisning. 
Odense og Aarhus har spillet en afgørende 
rolle i projektet indtil videre og vil fortsat 
være spydspidser og bidrage med ekspert-
viden, når vi nu kigger til nye kommuner”, 
siger Claus Hjortdal, Skolelederforeningen.

Sideløbende med, at nye kommuner bliver 
en del af “IoT i folkeskolen” vil Aarhus og 
Odense påtage sig en rolle som udviklere af 
nye IoT-baserede undervisningsforløb. På 
den måde sikres en fremdrift af projektet, 
hvor ikke kun antallet af kommuner er i fo-
kus, men hvor også kvaliteten af selve under-
visningsforløbene sikres. 

Det er ambitionen, at 80 7. klasser, sva-
rende til godt 1600 elever på tværs af landet, 
skal have gennemført et “IoT i folkesko-
len”-forløb i skoleåret 2020/21. 

Mark Sørensen er projektleder på IoT i folkeskolen

Du kan læse mere  
om IoT-projektet og  
elevprojekter på 
iotifolkeskolen.dk 

digitalisering

›
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noterI NETTET 
August 2018 startede 100 skoleledere 
på et nyt, anderledes netværksforløb 
’Styrk Folkeskolen’. Forløbet strakte 
sig over et ½ år og bestod af seks ef-
termiddage, et kursus i ”Bland dig i 
debatten, skoleleder” samt en afslut-
tende heldagskonference. 

Skoleledernetværket var startet af 
Politikens Hus i samarbejde med Skole-
lederforeningen, DPU, Aarhus Univer-
sitet, Professionshøjskolen Absalon 
og KL, finansieret af Lundbeckfonden 
og via deltagerbetaling. Primus mo-
tor var redaktionschef Per Michael 
Jespersen. 

Ideen var at skabe et anderledes, 
fængende og inspirerende forløb – et 
forum, hvor skoleledere havde mulig-
hed for at udveksle erfaringer om-
kring folkeskolen og at mødes med 
kolleger, eksperter, forskere, politikere 
og embedsmænd. Fokus var, at sko-
leledere gennem arrangementerne 
skulle blive klogere på, hvad de kan 
gøre for at understøtte forandringer 
på deres egen skole.

Under og efter forløbet blev der ud-
arbejdet en evalueringsrapport. Ho-
vedforfatter var videnskabelig assi-
stent Nour Husein, Aarhus Universitet, 
som fik sparring af professor Lars 
Qvortrup, DPU, Aarhus Universitet og 
feedback fra Per Michael Jespersen, 
Politiken.

Der blev gennemført et survey blandt 
de deltagende og en række kvalita-
tive interviews. Evalueringsrapporten 
viser, at målet blev nået: Stort set alle 
har meldt tilbage, at det var et yderst 
vellykket forløb, som inspirerede til at 
forbedre ens skoleledelse i praksis.

Udbyttet kom fra oplæg og diskussi-
oner med bl.a. eksperter/forskere, 
som deltagerne oplevede inspire-
rende, foruden at en kombination af 
praksis- og forskningsbaseret viden 
var brugbar i praksis. Og der var ikke 
et eneste traditionelt PP-foredrag…

Alt blev formidlet i form af journalisti-
ske interviews, diskussioner og korte 
opsamlinger kombineret med drøftel-
ser ved bordene. Deltagerne blev ud-
fordret på egen tænkning, uden det 
krævede forberedelse i en travl hver-
dag. Og formen fængede.

Dog savnede nogle tid til netværk 
deltagerne imellem, og det er heller 
ikke klart, hvilken effekt ’Skoleleder-
netværket’ har på en mere langsigtet 
kompetenceudvikling eller praksis. 

Det vigtigste resultat er, at det jour-
nalistiske format blev oplevet som 
anderledes, spændende, sjovt og gi-
vende. Det gav en anden tilgang til 
eksperter og forskere, og det adskilte 
sig fra, hvad skolelederne ellers havde 
mødt i form af traditionelle efterud-
dannelsestilbud. 

På Claus Hjortdals 60-års fødselsdag 20. 
februar blev der afholdt reception i Snare- 
gade, hvor han behørigt blev fejret af 
koryfæer fra skole/uddannelsesområdet, 
den nærmeste familie, sekretariatet m.fl.

Claus har siden 2014 været formand for 
Skolelederforeningen. I perioden 2008-14 
var han næstformand i foreningen og før 
amtskredsformand. Han repræsenterer 
lederne i LC, og sidder i en række råd og 
udvalg på skoleområdet. Han er desuden 
formand for 6.000 undervisere i LC-Leder-
forum og talsmand for ca. 40.000 ledere i 
Fagbevægelsens Hovedorganisation. 

Claus Hjortdals formandspost i Skoleleder-
foreningen er i en periode, hvor der er sket 
en øget professionalisering af ledelsesop-
gaven i folkeskolen. Men også en turbulent 
tid, og det er ikke sjældent, at han bliver 
bedt om en kommentar på skoleledernes 
vegne. 

Claus er i den forbindelse kendt for sin 
klare røst og for at blive hørt. Han er også 
kendt for med sin nordjyske sindighed og 
et stort netværk at få folk til at mødes  
og nå til forståelse om, hvordan de 
skolemæssige udfordringer kan løses.

Claus Hjortdal er læreruddannet fra Nørre 
Nissum Seminarium i 1986, og arbejdede 
som lærer i Sydthy Kommune 1986-92.  
Han var leder på tre lokale skoler 1992-
2007. Han er gift med tidl. skoleleder, 
konsulent i Skoleforvaltningen i Aalborg, 
Birthe Hjortdal. Tilsammen har de fem 
voksne børn, tre børnebørn og flere på vej. 

Ægteparret bor i Thisted, hvor også Claus 
Hjortdal er født og opvokset. En karriere 
på bl.a. ungdomslandsholdet i volleyball  
er i dag afløst af gå- og cykelture i det 
smukke lokalområde, når tilværelsen ikke 
tilbringes i København, som han nu i over 
10 år har pendlet frem og tilbage til.

Vælg folkeskolen—Partnerskabet ’Folkeskolen. Vores. Hele 
Livet’ har til kommuner, skoler, forældre 
m.fl. lavet folderen ’Brug de kommunale 

sammenhænge og få flere til at vælge 
folkeskolen’ med forslag til aktiviteter og 

indsatser for at sætte fokus på det gode 
tilbud, folkeskolen er. 

Partnerskabet består af Danmarks 
Lærerforening, BUPL, Lederforeningen 

i BUPL, Skole og Forældre, Børne- 
& Kulturchefforeningen, Danske 

Skoleelever, KL og Skolelederforeningen 
– der arbejder med samme mål.

Folderen ligger på 
skolelederforeningen.org 
under Nyheder/Medier/
Indsatsområder sammen 
med andre materialer og 
input til at synliggøre din 
folkeskole. 

60 ÅR
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TAL FOLKESKOLEN

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 tidl. kursus
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 For den nye skoleleder på Blåbjergskolen, Lene 
Korsgaard, bliver opgaven at skabe sammenhæng og fælles 
fodslag på skolens tre matrikler.

”Ikke mindst skal jeg sørge for, at vi får et fælles afsæt i for-
hold til vision og værdier. Det er noget af det, som jeg synes 
er rigtig spændende ved jobbet,” siger hun.

Lene Korsgaard kommer fra en stilling som skoleleder på 
Højmarkskolen i Holsted i Vejen kommune, en skole som 
havde en separat specialafdeling. Hun bestred jobbet i fem år 
og har 11 års erfaringer i skoleledelse. På Blåbjergskolen har 
hun matriklerne i Nørre Nebel, Outrup og Blåbjerg Børneuni-
vers i Lunde under sig.

”Med tre velfungerende matrikler lægger jeg vægt på, at 
man ikke begynder at lave en ensretning. Det er vigtigt at be-
vare ægtheden og kulturen på de enkelte matrikler, så vi ikke 
bliver en firkantet, konform størrelse. Der skal selvfølgelig 
være et fælles værdisæt og en overordnet ramme.”

Lene Korsgaard forklarer, at en af fordelene ved en sam-
menlagt skole som Blåbjergskolen kan være, at det giver flere 
muligheder for at skabe nye læringsfællesskaber, hvor perso-
nalet kan sparre med hinanden afdelingerne imellem. 

”Jeg taler ikke ind i en kontekst, hvor jeg har været leder i 
25 år, men jeg brænder for at få kulturen i spil på skolen og 
være med til at skabe ændringer der. Bl.a. at skabe motiva-
tion på arbejdspladsen,” siger hun og understreger, at når 
man er øverste skoleleder for medledere på tre matrikler, 
skal der være plads til det strategiske arbejde og arbejde i det 
overordnede perspektiv. 

”Det kan jeg godt have svært ved at få tid til. I dagligdagen 
ligger der store administrative opgaver, og tilstedeværelse er 
rigtig vigtigt, hvis det skal give mening, at alle tre matrikler 
ser mig som deres skoleleder,” siger Lene Korsgaard, der har 
placeret sig selv, så hun har kontortid alle tre steder. 

”Mit strategiske mål var, at alle børn inden for det første 
halve år skulle vide, hvem jeg var, kende mit navn og have en 
lille forbindelse til mig. Det samme med personalet. Det er 
lykkes. Det er væsentligt, at de ved og mærker, hvem jeg er, 
og hvad jeg står for. At de både får noget af min professio-
nelle del og mærker mennesket bag mig. Det betyder meget, 
hvis man skal kulturændre og skabe motivation.” 

Lene Korsgaard føler, at hendes 11 års erfaring som skole-
leder giver en mental ro i jobbet. 

”Jeg har et overblik, mit bagland er i ro, jeg har eksempelvis 
ingen små børn, så jeg kan hellige mig jobbet helt. En skole - 
hverdag byder på mange komplekse og spontant opstående 
opgaver, og her har jeg en god portion erfaring at trække på. 
På den måde kan man godt sige, at jeg hviler i mig selv i for-
hold til at være skoleleder.”

Lene Korsgaard har det første halve år lavet fokusgruppe-
interviews i personaledelen, hvor alle 100 medarbejdere i 
små grupper er blevet interviewet. Hun kalder det at samle 
puslespillet. 

”Det handler om at komme tættere på dem, høre, hvad giver 
mening for dem, og hvilke udfordringer de har. Hvor ligger mo-
tivationen for dem, deres styrker, og hvordan kan jeg støtte og 
hjælpe med det. Jeg tror, at når ting giver mening, er der også 
mere gejst og engagement. Som skoleleder er jeg god til at stikke 
fingeren i jorden, men kan også finde ud af at få den op igen.”

Lene Korsgaard nyder at være leder for ledere. 
”Jeg har nogle ekstremt kompetente medledere, der hel-

digvis giver mig positive, professionelle forstyrrelser. Vi er  
jo et team, og vi arbejder også på at blive et professionelt  
læringsfællesskab i lederteamet. Det er generelt en vigtig op-
gave som skoleleder at få kigget på de styrkeområder, der  
ligger i ledelsen, og på den baggrund afgive ansvarsområder. 
Vi skal have tillid til, at andre medledere kan tage ansvar, 
hvis vi skal udvikle bedre ledelse. Og dermed løfte vores ker-
neopgave og få dygtigere elever og god skoleudvikling.” 

BLÅBJERGSKOLEN har tre matrikler under sig: Nr. Nebel afde-
lingen har klasser fra 0.-9. årgang. Outrup afdelingen fra 0-6. 
årgang, mens Blåbjerg Børneunivers har dagtilbud (0-6 år) og 
klasser fra 0.-6. årgang. Skolen har cirka 575 elever, børneha-
ven omkring 30 børn, og der er ca. 100 lærere og pædagoger. 
Blåbjergskolen har fælles ledelse, som består af øverste skole-
leder, en afdelingsleder på Outrup Skole, en viceskoleleder på 
Nr. Nebel Skole samt en afdelingsleder af skoledelen samt en i 
børnehave og SFO i Blåbjerg Børneunivers i Lunde. 

Helle Kjærulf er freelancejournalist

Af Helle Kjærulf  |  Foto Privat

Med tre velfungerende matrikler 
lægger jeg vægt på, at man ikke 
begynder at lave en ensretning.

nyt job

[ ]
PS: Find dit nye job på
– DET NYDESIGNEDE –

SKOLELEDERJOB.DKLENE KORSGAARD 
54 år, skoleleder på Blåbjergskolen  
Varde kommune pr. 1. august 2019
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Af Karen Lindegaard  |  Foto Frederik Maj

digitalisering

LÆS 
ARTIKLEN

S. 32

Foto fra 
Mårslet Skole 

Aarhus

IT: Danske 
elever helt i 
top – pigerne 
tror ikke på 
egne evner

NY INTERNATIONAL  
IT-UNDERSØGELSE
Undersøgelsens hovedresultater for  
Danmarks vedkommende er:

•  I 2018 bruger 70 % af danske læ-
rere dagligt it i undervisningen –  
i 2013 var det tilsvarende tal 40 % 

•  De danske elever har fået signifi-
kant bedre computer- og infor-
mationskom petencer end i 2013 og 
er de bedst præsterende blandt de 
deltagende lande i undersøgelsen

•  Danske elever er sammen med 
Syd koreas elever de bedst præ-
sterende inden for datalogisk 
tænkning

•  Der er mindre spredning i de dan-
ske elevers kompetencer end i de 
fleste andre deltagende lande 

•  Danske lærere er stadig positive, 
men også mere kritiske over for  
it’s rolle i undervisningen. 55 %  
af lærerne finder i dag, at it distra-
herer undervisningen, mens det i 
2013 var 14 % 

•  Danske piger i 8. klasse har mindre 
tiltro til egne evner inden for it-ak-
tiviteter end drengene – forskellen 
mellem drenge og piger er gen-
nemsnitligt større i Danmark end 
andre lande

LÆS MERE PÅ  
HTTPS://PROJEKTER.AU.DK/ICILS/

Bag den danske del af undersøgel-
sen står DPU, Danmarks Institut for 
Pædagogik og Undervisning, Aarhus 
Universitet
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›

 Danmark er det mest digitalise-
rede land i verden. Og en ny undersøgelse vi-
ser, at Danmark også er et af de lande – om 
ikke dét land – i verden, hvor anvendelsen af 
it er mest udbredt i skolen. Den fornemmelse 
har mange nok haft, men den bliver nu be-
kræftet i en stor, international undersøgelse af 
brugen af it i undervisningen af 8. klasseele-
ver i en lang række lande. Undersøgelsen blev 
første gang foretaget i 2013, men siden da har 
it vundet voldsomt frem i skolen.

”Danske lærere anvender it i meget vidt 
omfang og endnu mere end i 2013, hvor det i 
forvejen var dem, der lå i toppen,” siger Jeppe 
Bundsgaard, professor ved DPU, der har stået 
for den danske del af undersøgelsen. Så hvis 
man har ønsket en digitalisering af skolerne, 
har man i meget høj grad fået det…

Undersøgelsen, International Computer 
and Information Literacy Study (ICILS), er 
gennemført i 12 lande i og uden for Europa i 
2018. Den viser, at mens det i 2013 var 40 % 
af danske lærere, der dagligt anvendte it i 
undervisningen, er det i dag 70 %. Det er 
langt flere end i de øvrige medvirkede lande 
i undersøgelsen.

Det er en udvikling, som Skolelederfor-
eningens formand Claus Hjortdal hilser vel-
kommen: ”Vi ser rigtig positivt på udviklin-
gen. Det er ekstremt vigtigt, at folkeskolen 
følger med den digitale udvikling, når vi le-
ver i verdens mest digitaliserede samfund,” 
siger han.

Den udbredte brug af it i undervisningen 
har gjort danske elever til de suverænt mest 
kompetente it-brugere blandt eleverne i de 
undersøgte lande. Når man måler på elever-
nes computer- og informationskompetence, 
ligger de danske elever helt i top i undersø-
gelsen, mens de deler førerpositionen med 
elever i Sydkorea, når det gælder datalogisk 
tænkning, dvs. evnen til at løse problemer 
ved hjælp af it. Blandt de danske elever er 
der dog ikke så stort et spring mellem top og 
bund som i Sydkorea og de øvrige lande i det 
hele taget. 

”Vi er lykkedes med at få eleverne til at 

I en ny international undersøgelse af skoleelevers brug af it ligger 
danske skoleelever helt i front – men der er stor forskel på drenge 
og pigers tro på fremtiden inden for it
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digitalisering

› blive bedre end i 2013 og også bedre end i 
de andre lande, vi sammenligner med. Det 
er jo en succes,” siger Jeppe Bundsgaard. 

Digitale distraktioner
Bag de seneste års udvikling i Danmark lig-
ger en massiv investering i it-hardware, men 
også i læremidler og i efteruddannelse af læ-
rerne. Lærerne har kvitteret ved at fokusere 
langt mere på informations- og computer-
kompetencer i undervisningen, end de 
gjorde i 2013, viser undersøgelsen. 

Jeppe Bundsgaard påpeger, at beslutnings-
tagerne både i kommunerne og på skolerne 
har fået større forståelse af, hvad det kræver 
at undervise eleverne i it.

”Der er sket en bevægelse, hvor man er 
begyndt at forstå, at det ikke er noget, der 
kommer, bare man investerer i it-hardware. 
Der skal noget indhold til, og lærerne skal 
kunne noget. Det synes jeg virkelig, vi kan se 
i undersøgelsen.”

Men undersøgelsen afslører også en bag-
side ved den udbredte brug af it i folkesko-
len. For samtidig med at lærerne er positivt 
indstillede over for it, er de – fem års erfa-
ring rigere – også blevet mere skeptiske over 
for it’s rolle i undervisningen. 

”Lærerne hejser et advarselsflag, som 
handler om, at de nu i meget højere grad 
end i 2013 oplever, at it kan distrahere ele-
verne i at lære, og det synes jeg er en central 
oplysning,” siger Jeppe Bundsgaard, ”det dis-
kuteres jo meget, men det her viser, at det 
faktisk er noget, som en stor del af lærerne 
oplever.” 

I 2018 er det lidt over halvdelen af lærerne, 
der mener, at it distraherer eleverne fra at 
lære, mens det kun var 14 % i 2013-undersø-
gelsen. Til denne ændring i lærernes ople-
velse af brugen af it siger Claus Hjortdal, at 
løsningen ikke er at rulle udviklingen tilbage 

og sende computeren ud af klasselokalet.
”Vi skal følge med udviklingen. Det kan 

ikke hjælpe, vi sidder med blyant og notes-
bog, når samfundet er digitaliseret. Compute-
ren både distraherer og motiverer. Det hand-
ler om klasserumsledelse – det er læreren, 
der skal styre det. Det er en svær øvelse, vi 
skal i gang med. Computeren er jo ikke ond – 
det handler om at forstå at bruge den rigtigt.” 

Alarmerende resultat
Mens forskerne bag den danske del af under-
søgelsen betegner udviklingen af danske skole-
elevers it-kompetencer som en succes, så var 
der et resultat i undersøgelsen, som de kal-
der alarmerende. 

For selv om de danske drenge og piger kla-
rede sig lige godt i de forskellige tests i under-
søgelsen – og pigerne endda lidt bedre end 
drengene, når det handler om computer- og 
informationskompetence – så tror pigerne i 
mindre grad end drengene på egne evner i 
forhold til mere avancerede tekniske aktivite-
ter. En konsekvens heraf er, at pigerne ikke 
ser en fremtid for sig inden for it-jobs. 

”Det er et alarmerende resultat,” siger 
Jeppe Bundsgaard. ”Vi går jo rundt og tror, 
vi har et ligestillet, progressivt samfund, og 
det her tyder på, at vi åbenbart opdrager vo-
res piger og drenge meget forskelligt.”

Claus Hjortdal mener dog ikke, hovedan-
svaret for pigernes manglende tro på egne 
evner og lyst til at arbejde inden for it ligger 
hos skolen.

”Det handler om holdninger og følelser 
hos pigerne – hvad giver prestige at beskæf-
tige sig med? Det handler også om foræl-
drene og de uddannelsesinstitutioner, der 
aftager eleverne. Vi skal selvfølgelig skabe 
undervisningsforløb, der appellerer til pi-
gerne, men det er ikke skolen, der er den af-
gørende faktor. Vi laver girlcamps og ander-

OM UNDERSØGELSEN

Samme undersøgelse blev 
gennemført i 2013, men med andre 

deltagerlande – fire lande, 
deriblandt Danmark, gik igen i 

begge undersøgelser

FAKTA

Undersøgelsen af brugen af it i 
undervisningen af 8. klasseelever 
fandt sted april-juni 2018 og blev 
offentliggjort i november 2019:

8. klasseelever og lærere

150 
danske skoler 

medvirkede i undersøgelsen

12 
lande 

deltog i undersøgelsen: 
Chile, Danmark, Finland, Frankrig, 

Tyskland, Italien, Kasakhstan, 
Sydkorea, Luxembourg, Portugal, 

Uruguay og USA

DER VAR FOKUS PÅ  
TO KOMPETENCER I 
UNDERSØGELSEN:

 

Computer- og 
informationskompetence,

dvs. evnen til at bruge computer-
teknologier til at indsamle og 

håndtere information samt 
producere og udveksle oplysninger

Datalogisk tænkning, 
dvs. evnen til at identificere de 
aspekter af virkelige problemer, 

som er egnet til at blive formuleret 
datalogisk, samt at evaluere og 

udvikle algoritmiske løsninger på 
disse problemer, så de kan 
behandles af en computer
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skal arbejde med som voksne, og som skolen 
også må prøve at arbejde med.”

Ukritiske unge 
Nok en advarselslampe blinker i undersøgel-
sen. For selv om de danske elever færdes 
hjemmevant på nettet, er de alt for ukritiske 
i forhold til de informationer, de får på skær-
men. Det er ikke kun danske unge, men unge 
i alle de deltagende lande i undersøgelsen, 
som har svært ved at forholde sig kritisk, når 
nettet lokker med falske nyheder eller fri-
stende tilbud. 

”Det er virkelig noget, vi skal tage meget 
alvorligt. Vi står jo i en periode i verdenshi-
storien, hvor der i den grad er folk, der for-
søger at manipulere os både politisk, religi-
øst og kommercielt. Og der må man sige, at 
det er de unge mennesker ikke klar til,” siger 
Jeppe Bundsgaard.

Claus Hjortdal mener også, skolen skal 
have øget fokus på dette felt.

”Vi skal arbejde med teknisk forståelse og 
dannelse og arbejde med at gøre eleverne til 
refleksive borgere. Udviklingen er gået hur-
tigt i Danmark, så vi har ikke nogen alminde-
lige erfaringer på området. Vi ved, at når vi 
er i trafikken, skal vi køre i højre side af ve-
jen, men med it befinder vi os på nye veje. Vi 
skal forstå, at det ikke er alt, hvad vi læser, 
der er rigtigt.”

Men selv om livet med it har vist sig ikke at 
være så problemfrit, som mange måske tro-
ede for bare fem år siden, da ICILS-undersø-
gelsen for første gang kortlagde skoleelever-
nes it-kompetencer, så lyder Claus Hjortdals 
ønske til politikerne:

”Jeg håber, den ny regering vil prioritere 
digitaliseringen, så vi kan holde vores fører-
position på dette område.” 

Karen Lindegaard er freelancejournalist

Vi skal arbejde med teknisk 
forståelse og dannelse, 
herunder gøre eleverne til 
refleksive borgere. Udviklingen 
er gået hurtigt i Danmark, så 
vi har også behov for at samle 
erfaringer op
Claus Hjortdal, Skolelederforeningens formand

ledes forløb, og det skal vi nok være mere 
systematiske til at gøre. Men vi kan jo se, at 
når de unge forlader folkeskolen, er pigerne 
heller ikke så tilbøjelige til at vælge de na-
turligfaglige linjer og uddannelser.”

Ifølge Jeppe Bundsgaard ligger løsningen 
på pigernes manglende lyst til teknologiske 
fag også mere end i at tilbyde særlige it-for-
løb for piger i skolen. 

”Vi kan se, at i 8. klasse er skellet allerede 
alvorligt, og en undersøgelse fra DEA og Mi-
crosoft viser, at allerede i 4. klasse skilles 
drengenes og pigernes præferencer. Pi-
gerne synes, det er mindre interessant med 
teknologi end drengene, og det bliver altså 
værre over tid. Det sker også i høj grad ube-
vidst, og skolen spiller en rolle. Skolen må 
prøve ikke at bekræfte pigerne i, at de ikke 
synes, it er interessant. Det er en tilgang, vi 

Vi går jo rundt og tror, vi har et 
ligestillet, progressivt samfund, 
og det her tyder på, at vi åbenbart 
opdrager vores piger og drenge 
meget forskelligt.
Jeppe Bundsgaard, professor, DPU, Aarhus Universitet
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Det stille 
vand, den 
dybe grund

Af Michael Diepeveen  |  Illustration OTW

 OK-forhandlingerne på det pri-
vate arbejdsmarked er i gang. De danner ud-
gangspunkt for de løsninger, vi på det offent-
lige område kan lave i 2021, hvad angår løn-
ramme og lønstigninger samt nye ordninger 
om uddannelse, kompetenceudvikling, orlov 
og for seniorer. Og så kan der åbnes for dags-
ordner, der handler om ligeløn og skævde-
ling i forhold til lavtlønsgrupper, der har følt 
sig overhalet i de fremskrivninger, der har 
været over de senere år.

Forhandlingsfællesskabet med 50 medlems-
organisationer, herunder Skolelederforeningen 
og knapt 600.000 medarbejdere og ledere, er 
begyndt at forberede de offentlige OK21-for-
handlinger. Det er en proces, der bliver konkret 
i løbet af foråret, sommer og frem til efterårs-
ferien, og så støbes kuglerne. De egentlige for-
handlinger finder sted fra årsskiftet 20/21.

For Skolelederforeningen er højere løn og 
bedre ledelsesvilkår væsentlige elementer. Vi 
har netop gennemført en ny meget stor un-
dersøgelse af skoleledernes vilkår. Der er ty-
delige konklusioner, der peger i retning af et 
ønske om en løn, der følger ansvaret, og et 
stort arbejdspres i form af høj arbejdstid, ad-
ministration, bureaukrati og enkeltsager, ikke 
mindst i forbindelse med inklusionsopgaven.

Vi skal derfor tage stilling til, hvilke krav vi 

vil fremsætte ved OK21-forhandlingerne, 
hvilket sker i en proces med inddragelse af 
vores lokalt valgte og medlemmerne. For-
eningen vil derfor samle op på medlemmer-
nes aktuelle erfaringer og formulere forslag 
til forbedringer af skoleledernes vilkår i løbet 
af 2020 – med fokus på at opnå gode cen-
trale og lokale løsninger. 

Vores OK-proces skydes i gang med afhol-
delsen af repræsentantskabsmødet i slutnin-
gen af marts. Her kommer flere emner op at 
vende, med stor sandsynlighed skoleleder-
nes vilkår i ledelsesudøvelsen. Og et andet 
vigtigt forhold spiller ind: Får lærerne en ny 
aftale med KL om arbejdstid? 

Udfaldet af det berører ikke mindst lærer-
gruppen, der har stået uden aftale siden 
lockouten i 2013. Så berører det ledelsesrum-
met. Og endelig berører det OK21-forhandlin-
gerne på den store bane.

At drive skole er en holdsport
Den gode skole, der leverer kvalitet, læring 
og trivsel for alle elever, hviler på gode med-
arbejdere og god skoleledelse. Det er kort 
sagt ræsonnementet i den rapport, som Læ-
rerkommissionen for nylig lagde frem som 
bagtæppe for KL og DLF’s forhandlinger om 
at lande en ny lærerarbejdstidsaftale.

Forberedelserne af de offentlige overenskomstforhandlinger er i 
en fase, hvor der trædes vande. Men der forhandles på det private 
område, og samtidig er der forhandlinger om ny lærerarbejdstid
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OK21-optakt

PRIVATE O K -FORHANDLINGER
Overenskomstforhandlingerne på det 
private område er i gang og afsluttes 
forventeligt dette forår – med mindre, 
der kommer grus i maskineriet. 

Det er der ikke meget, der tyder på. 
Det første store resultat er kommet i 
hus for 230.000 ansatte i 6.000 virk-
somheder i en ny treårig overens-
komst mellem DI og CO-industri.

Af konkrete forbedringer kan nævnes:

•  Mindstelønnen forhøjes med 2½ 
krone pr. overenskomstår – dertil 
kommer mulighed for diverse tillæg 
og også lokalt aftalte tillæg oveni. 

•  Forøgelse af satser på lærlingeløn 
og gene- og overarbejdssatser mv.

•  Fritvalgskontoen øges fra 4 % til 7 %, 
og udvides med øget frihed til bør-
nefamilier, der nu kan bruge kontoen 
til fravær ved barn til lægen og barns 
anden sygedag.

•  Forældreorloven tilføjes med tre 
ugers øremærket forældreorlov til 
den anden forælder, således at der  
i alt er 16 ugers forældreorlov.

•  Løn under sygdom forøges fra de 
nuværende ni uger til 14 uger.

•  Forbedringer af arbejdsmiljørepræ-
sentanternes vilkår herunder forbed-
rede uddannelsesmuligheder.

•  Pension til lærlinge fra den dag de 
fylder 18 i stedet for den dag, de fyl-
der 20 år.

•  Permanentliggørelse af aftalt uddan-
nelse og øgede muligheder for ud-
dannelse i opsigelsesperioden.

•  Grønt ansvar: Vedvarende, systema-
tisk og stærk samarbejde mellem le-
delse og ansatte til fremme af den 
grønne omstilling.

Industrioverenskomsten er vigtig, 
fordi det, der er enighed om her, er 
toneangivende for resten af det pri-
vate arbejdsmarked. Og på sigt for  
de offentlige OK21-forhandlinger.

PS: Der skal så selvfølgelig først  
stemmes om den…
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I rapporten ses en bevægelse væk fra at 
tænke i timer og minutter og i konkrete nor-
meringer eller målinger – det er der nemlig 
mere eller mindre mulighed for at præcisere 
i lokalaftaler, der sammen med forståelses-
papirer allerede er indgået i 80 % af alle 
kommuner. Og meget tyder på, at det tal bli-
ver 100 %. Så lokalaftalerne er ved at over-
hale behovet for en detaljerig central aftale. 

Til gengæld lægger kommissionsrapporten 
op til at rammesætte en række omstændig-
heder for, at skoler og kommunale skolevæ-
sener får succes med opgaven. Det handler 
om, at lærerne skal kunne værnes mod det 
grænseløse arbejde, og at det i højere grad 
skal være muligt frigøre det, som kaldes for 
professionel kapital. Omdrejningspunktet i 
begge dele er først fremmest skoleledelsen.

 Der peges her på det ’rimelige’ i, at ledel-
sen inddrager og har dialog med medarbej-
derne og deres repræsentanter om målsæt-
ninger og opgavevaretagelse. Og i form af en 
vis systematik. A la, hvad man i forvejen 
kender som TRIO-samarbejdet eller lignende 
strukturer, hvor flere niveauer tages i ed, in-
den beslutninger mere præcist tages om, 
hvem der gør hvad og hvornår,

Mange vil mene, at det allerede sker i for-
vejen. Så hvis der hermed også kan tales om 

O K -KAMPAGNE
For tiden spiller lønmodtagergiganten 
Fagbevægelsens Hovedorganisation 
med 1,4 mio. medlemmer, hvor Claus 
Hjortdal er formand for ca. 40.000 le-
dere, med musklerne. 

Det sker ved i en kampagne at pege 
på, hvem der skaber resultater i form 
løn, ferie, ordninger med barsel, uddan-
nelse og meget mere, som anskuelig-
gøres i grafik, video mv.

Fx har de mange steder i USA kun to 
ugers betalt ferie, resten er for egen 
regning, ligesom der er mange andre 
goder, vi er vant til, men som ikke er 
kommet bare af sig selv.

Så budskabet er: Meld jer ind i og støt 
op om de overenskomstbærende fag-
foreninger!

Der er faktisk ikke mange andre lande 
end de skandinaviske og enkelte nord-
europæiske lande i verden, der har fået 
forhandlet lignende gunstige vilkår 
igennem, som vi har...
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god skoleledelse, er det ikke overraskende 
nyt. Men igen kan det altså blive sådan, at 
der med en ny aftale om arbejdstid vil blive 
beskrevet nogle mere bindende formulerin-
ger om disse forhold, som kan diskuteres i 
forhold til det behov for fleksibilitet og ledel-
sesrum, der også må være.

Hvad er god skoleledelse? 
Skoleledelse er et vigtigt omdrejningspunkt i 
de anbefalinger, kommissionen har fremlagt 
til en Ny Start for en arbejdstidsaftale for læ-
rerne. Således optræder ordet ’skoleleder’ 97 
gange i rapporten, mens ordet ’ledelse’ fin-
des 449 gange og at ’lede’ findes 792 gange. 
Nok en ordoptælling viser, at ordet ’rimelig’ 
optræder 47 gange i kommisionsrapporten, 
hvilket også kan være interessant.

Spørgsmålet er, hvad god skoleledelse er? 
Det var derfor et af emnerne til drøftelse, da 
kommissionsformand Per B. Christensen på 
formandsmødet i starten af januar var invite-
ret til at fortælle om kommissionens arbejde 
netop med fokus på ledelsens rolle.

På formandsmødet kredsede Per B. Chri-
stensen om vigtigheden af samarbejdet på 
skolerne mellem leder, TR, AMR og medar-
bejderne. Konkret gennem god dialog og ind-
dragelse, som den gode skole hviler på – og 
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som igen hviler på god skoleledelse og de 
omstændigheder, ledelsen udøves i og den 
måde, den udøves på. 

Per B. pegede på tre udfordringer, som  
ud fra et lærersynspunkt må adresseres, og  
som også kan være i ledernes interesse i at få 
afklaret: 1) Sammenhæng mellem tid og opga-
ver, 2) Balancen mellem undervisning og forbe-
redelse, 3) Indsigt i planlægningsgrundlaget.

”Derfor skal vi tilstræbe gennemskuelig-
hed, dialog og differentiering i opgaveløsnin-
gen”, sagde han – og han nævnte, at der er 
mange skoler, hvor samarbejdet fungerer, og 
hvor lærerne føler sig anerkendt og hørt, 
men at der er også steder med vilkårlighed. 
Igen kommer ordet ’rimelig’ ind, spørgsmå-
let er blot, hvornår inddragelsen er ’rimelig’, 
ligesom hvornår skoleledelsen er ’god’ nok? 
Og om og hvordan en ’god praksis’ mere 
konkret kan forankres i en aftale?

”Tja, vi peger på en række processer, der 
beskriver, hvad der forventes af god, inddra-
gende skoleledelse – de kan udvikle sig i net-
værk eller anden form for kompetenceudvik-
ling. Og hvis det ikke kan lykkes, så kan det 
jo være, at vejene må skilles”, sagde Per B. 
Christensen, der pegede på, at hensynet til 
arbejdspladsen som helhed står over hensy-
net den enkelte.

Han fastslog også, at er man ikke enige, 
må skoleledelsen lægge linjen. Til syvende 
og sidst er skolelederne (også økonomisk) 
ansvarlige over for skole- og kommunalbe-
styrelse. Ledelsesretten er altså fortsat gæl-
dende. Men igen – der ikke én måde at gøre 
tingene på, og det gælder om at finde veje 
mellem inddragelse og det at skulle tage le-
delsesbeslutningerne.

Kommissionen har besøgt mange kommu-
ner, skoler og talt med ansatte, ledere m.fl. 
Man læner sig også op ad aktuel viden og 
forskning, og selv om man har været forsig-
tige med at konkludere for entydigt, står det 
tydeligt, at det at drive skole er en hold-
sport, som Per B. sagde. Det taler for at op-
stille principper eller retningslinjer for dia-
log og inddragelse – for at lede med fokus på 
personaleledelse og faglig ledelse.

Ledelse, styring og økonomi…
Ser man på en ny lærerarbejdstidsaftale med 
arbejdsgiverbriller kan man være interesseret 
i, at en aftale er fleksibel og ikke for bindende. 
Det store fokus på ledelse i ’Ny start’ er smig-
rende, men kan også bekymre, idet ledelses-
rummet kan skrumpe. Yderpolerne ligger 
mellem ’ledelsesret’ og ’ledelsespligt’, og mel-
lem Lov 409 og en mere standardiseret, be-
skrevet ledelsespraksis. 

På mødet i januar arbejdede lokalformæn-
dene videre i grupper med henblik på at kva-
lificere foreningens politik på området. Ny 
Start kommer nok til drøftelse på repræsen-
tantskabsmødet 26. marts, hvor foreningens 
højeste myndighed er samlet, og hvor man 
måske også berøre, hvad ’god skoleledelse’ 
er, og hvilke vilkår knytter sig til det? Det 
spørgsmål vil foreningens HB i hvert fald 
tage op efterfølgende.

De nedenstående betragtninger er indtil  
videre blot indtryk fra formandskabsmødet.

Skolelederforeningen er i en slags 3. posi-
tion, hvilket vil sige, at vi hverken er på KL’s 

Hvad er pointen med, det vi lærer 
i skolen, når de vigtigste fakta, 
der gives af den fineste videnskab, 
klart ikke betyder noget for vores 
politikere og vores samfund…
Greta Thunberg, svensk 9. kl. elev, klimaaktivist
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OK21-optakt

DLF-UDSPIL OM ARBEJDSTID
En ekstraordinær DLF-kongres i 
starten af februar havde fokus på 
den strategi, DLF lægger i forhold 
til at berede vejen for Ny start, 
herunder få baglandet med. 

Her vedtog kongressen med et 
stort flertal en resolution med 6 
punkter, som DLF vil søge at for-
følge i arbejdstidsforhandlingerne:

•  Procedure, der sikrer et aftale-
baseret forpligtende samarbejde 
mellem KL og LC, kommune og 
kreds samt skoleledelse og TR 
om konkrete handlinger for at 
nå de overordnede målsætnin-
ger.

•  Samarbejde om prioritering af 
arbejdstidsresursen, der sikrer 
sammenhæng mellem tid og 
opgaver og mellem undervis-
ning og forberedelse, så lærerne 
kan gennemføre undervisning af 
høj kvalitet.

•  Gennemsigtighed og tydelighed 
i planlægning og prioritering af 
anvendelsen af lærernes ar-
bejdstid og en sikring af, at le-
delsen inddrager den samlede 
lærergruppe i den overordnede 
prioritering.

•  Et ledelsesrum, der sikrer, at  
ledelsen tager hånd om den  
enkelte lærers arbejdssituation, 
herunder gennem løbende op-
følgning på og eventuel omprio-
ritering af opgaverne. 

•  Beskyttelse af tiden til forbere-
delse.

•  Fleksibilitet i lærernes tilrette-
læggelse af arbejdet.

En central arbejdstidsaftale skal 
udgøre et samlet og tilstrækkeligt 
regelsæt for anvendelsen af læ-
rernes arbejdstid i alle kommuner. 

De eksisterende lokale arbejds-
tidsaftaler skal kunne fortsætte, 
og eksisterende og nye lokale  
aftaler kan supplere og udfolde 
elementerne i en central aftale.
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Skoleledere/LC-ledere,  
foreløbig O K -TIDSPLAN 
Vedr. indsamling og koordinering af skole/underviserledernes krav 
forud for OK21:

Uge Dato Aktivitet

5 Foråret 2020 Drøftelse af tidsplan og proces i 
LC-S og LC-FU.

11 Foråret 2020 Udarbejdelse af konfliktvejledning 
for hhv. CO10 og LC. 

24 Juni 2020 Mail til LC-medlemsorganisationer 
om frist for indsendelse af krav. 

26 22-24. juni 2020 CFU-F-seminar.

33 August Måske endnu møde ml. med-
lemsorganisationer, hvor krav kan 
koordineres.

36 1. sept. 2020 LC-organisationerne har frist for 
indsendelse af foreløbige kravfor-
slag.

37-38 Sept. 2020 Hovedbestyrelser udtager de en-
delige krav. 

37-38 Sept. 2020 1. drøftelse af kravene med LC-S. 

38 15. sept. 2020 LC-FU drøfter krav.

39 22. sept. 2020 2. drøftelse af kravene med LC-S.

39 22.-24. sept. 2020 DLF afholder kongres.

39 23. sept. 2020 Uddannelsesforbundet afholder re-
præsentantskabsmøde.

39 25. sept. 2020 LC-organisationerne har frist for 
indsendelse af endelige generelle 
kravforslag. 

40 29. sept. 2020 LC-FU udtager generelle krav.

41 9. okt. 2020 LC-organisationerne har frist for 
indsendelse af endelige specielle 
krasforslag 

44 Okt. 2020 LC-S drøfter specielle krav. 

45 6. nov. 2020 Hvis behov kravkoordinerende 
møde i Det interne Udvalg fsva. 
generelle krav.

46 Nov. 2020 LC-S drøfter specielle krav.

46 9. nov. 2020 Generelle krav fremsendes CFU. 

48 25. nov. 2020 LC-FU udtager specielle krav.

LC-S = LC Sekretariat. LC-FU = LC Forretningsudvalg.  
CFU = Centralt Forretningsudvalg

Det er ikke let at gøre 
alle tilfredse og let ikke 
at gøre nogen tilfreds, 
bl.a. fordi der gives færre 
former for tilfredshed 
end for utilfredshed…
Willy Sørensen, forfatter, lærerkommissionens rapport 

 H
AIN

ES
 R

IC
H

A
R

D
/R

IT
ZA

U
 S

C
A

N
PI

X

eller DLF’s side og har bilaterale samtaler med 
begge. Samtidig skal der ikke herske tvivl om, at 
foreningen ønsker en aftale for lærerne. Det er 
ikke holdbart, at der ikke kan indgås en ny ar-
bejdstidsaftale. Der er brug for at lukke det ka-
pitel for folkeskolens skyld og for at genoprette 
lærernes tillid og tilfredshed. 

Lærerkommissionens anbefalinger kan give 
det signal, at skoleledelse er løsningen på alt. 
Skolelederforeningen må derfor tydeliggøre vil-
kårene for skoleledelse i dag med de mange 
krav, den megen styring og dokumentation, der 
i forvejen låser ledelsesrummet. Det er der også 
behov for at se på, hvilket fremgår både af vo-
res egen vilkårsundersøgelse og af kommissio-
nens undersøgelse.

Skolelederne vil gerne det gode samarbejde 
og gode processer, men er trods alt ikke trylle-
kunstnere, som kan få alt til at ske, uden at am-
bitioner og resurser matcher. Der må derfor 
være opmærksomhed på, at folkeskolens pro-
blemer med økonomi, tid og styring ikke over-
går fra at være et centralt problem til et lokalt 
problem, og at konflikter af den art ikke flyttes 
ud på skoleniveau. 

Michael Diepeveen er redaktør
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Af Malene Mølgaard   |  Foto Jacob Nielsen

moving together

undervisningen

 B
evægelse i

I stedet for bevægelsestimer 
afviklet af skolepædagogerne 
har Virum Skole siden som-
merferien overladt til lærerne 
at implementere de lovpligtige 
45 minutters daglig motion i 
undervisningen.
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Mens debatten om bevægelse i folkeskolen og udfordringerne
med implementering af lovkravet om gennemsnitligt 45 minutters
motion i løbet af skoledagen lyder i medierne, arbejder Virum Skole 
med at finde sin model for fysisk aktivitet, der støtter undervisnin-
gen og skaber bedre relationer blandt børnene.

LOVKRAVET OM  
BEVÆGELSE 
Ifølge Folkeskolelovens §15 skal 
skolens leder sikre, at undervis-
ningstiden tilrettelægges, så ele-
verne får motion og bevægelse i 
gennemsnitligt 45 minutter om 
dagen på alle klassetrin. 

Bevægelse i undervisningen kan 
foregå på flere måder:

•  Lærerne kan lægge bevægelses-
sekvenser ind i fagundervisnin-
gen for at understøtte den fag-
lige læring og træning. 

•  Det kan fx være korte bevægel-
sesaktiviteter, hvor eleverne  
er fysisk aktive i løbet af under-
visningstiden.

•  Bevægelse kan være en del af 
den understøttende undervis-
ning.

•  Bevægelse kan foregå i samar-
bejde med det lokale forenings-
liv som fx idrætsforeninger eller 
kulturforeninger.

•  Bevægelse kan foregå både på 
sportspladsen, i idrætshallen, i 
lokalområdet, på naturarealer og 
i klasseværelset.

Bevægelsen skal være med til at 
give børn og unge sundhed og 
trivsel, og det skal understøtte 
læring i skolens fag og have et 
pædagogisk sigte.

Kilde: www.uvm.dk > folkeskolen > 
laering-og-laeringsmiljoe > bevae-
gelse

 Da bevægelse i løbet af skole-
dagen blev et lovkrav i 2014, og skolerne der-
med fik pligt til at sørge for 45 minutters dag-
lig bevægelse i gennemsnit, tog Virum Skole i 
Nordsjælland pragmatisk fat på opgaven og 
indførte bevægelsesbånd hen over skoleske-
maet med to ugentlige lektioner á 90 minut-
ter afviklet af pædagogerne.

Sammenholdt med idrætstimerne levede 
skolen dermed op til den nye lovgivning, og 
det fungerede fint, Men det blev aldrig helt 
fantastisk, fortæller Erik Smed, der har væ-
ret afdelingsleder på den nordsjællandske 
folkeskole i 3 ½ år.

”Da jeg blev ansat, kunne jeg se, at der  
allerede foregik rigtig meget bevægelse i  
undervisningen, fordi det giver en god stem-
ning og god trivsel,” fortæller han.

Alligevel kalder han udbyttet utilsigtet. For 
selv om indsatsen smittede blandt lærerne, 
der mere spontant kunne finde på at spille 
bold eller andre aktiviteter i forbindelse med 
undervisningen, var bevægelse i mange til-
fælde ustruktureret, impulsivt og uplanlagt. 
Samtidig fungerede bevægelsesbåndet dre-
vet af skolepædagogerne ikke optimalt.

”Det var svært for dem at være ’ugens 
gæst’ i klasserne og komme ind til børn, de 
ikke havde andet at gøre med end det,” siger 
Erik Smed ærligt om organiseringen af den 
lovpligtige bevægelsestid.

Skolepædagogerne ville gerne bruge deres 
kompetencer bedre i den understøttende 
undervisning og de mange timeløse fag som 
fx seksualundervisning, førstehjælp, trafik 
og trivsel.

Så afdelingsleder Erik Smed og hans leder-
kolleger tog en længere snak om udbyttet af 
bevægelsestimerne og diskuterede potentia-
let i at bruge bevægelse i den almindelige læ-
rerdrevne undervisning. De blev enige om at 
spørge medarbejderne, hvad de ville sige til 
at gå planken ud og fik svaret: Det ville være 
fedt!

Bevægelse blev lærernes ansvar
Fra sommerferien 2019 blev bevægelsesbån-
det på skoleskemaet, som pædagogerne hidtil 

stod for, droppet, og ansvaret for bevægelse 
givet til lærerne. Dermed er bevægelse nu 
mere formelt knyttet til i undervisningen på 
Virum Skole. Erik Smeds drøm er, at lærerne 
kommer til at bruge bevægelse dér, hvor det 
gavner målet med undervisningen. Og bevæ-
gelsesaktiviteter i skolepædagogisk regi er 
fortsat muligt i friere rammer.

”At vi bruger det målrettet, og vi gør det 
mere bevidst, så der er en effekt af det. Be-
vægelse i undervisningen handler ikke bare 
om at sætte børnene til at spille rundbold. 
Det skal jo være en del af det, man er i gang 
med,” siger han og nævner, at ’luftere’ sådan 
set er fint nok, men ikke må stå alene.

Derfor inviterede han sidste år Dansk Sko-
leidræt til at komme og stå for et procesfor-
løb for skolens medarbejdere. Han har tidli-
gere samarbejdet med dem, da han var afde-
lingsleder på Bellahøj Skole, som i 2007 blev 
Danmarks første offentlige idrætsskole. Der-
udover er Erik Smed uddannet idrætslærer 
og overbevist om, at bevægelse har stor be-
tydning for både læring og fællesskab.

”Jeg ved, det har rigtig stor effekt,” siger 
han og nikker hen mod en indrammet tekst 
på væggen i mødelokalet med skolens nye 
målsætning: ”På Virum Skole skal uddan-
nelse og dannelse gå hånd i hånd i et for-
pligtende fællesskab for alle, hvor trivsel, 
faglighed og kreativitet er med til at udvikle 
livsglade, robuste og nysgerrige børn til aktiv 
deltagelse i samfundet”, står der.

Skolen arbejder med bevægelse i under-
visningen ud fra tre grundformer:

•  Bevægelse kan være en pause fra den tradi-
tionelle undervisning, hvor en kort aktivitet 
bryder normaliteten, eller hvor man leger 
en leg med et fagligt indhold. 

•  Det kan være bevægelse, hvor man besøger 
et museum, et vandløb eller lignende eller 
som ledsageaktivitet, hvor det ikke nødven-
digvis er det faglige, der er i fokus. 

•  Og bevægelse kan tage udgangspunkt i di-
rekte faglig form med en læringsaktivitet, 
hvor børnene kreativt arbejder med et gi-
vent indhold.
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PROCESFORLØB FRA  
DANSK SKOLEIDRÆT
Dansk Skoleidræt er en landsdækkende 
idrætsorganisation forankret i skoleverde-
nen og idrætsverdenen, der har som over-
ordnet mål at fremme læring og trivsel 
gennem bevægelse for alle elever i skolen. 

•  Udvikler bevægelsesindsatser med  
skolens ledelse og personale.

•  Skaber et fælles sprog for bevægelse 
blandt medarbejderne på skolen.

•  Konkretiserer og nuancerer mulige  
bevægelsesindsatser på skolen.

•  Hjælper skolen med at skabe en reel  
kultur for bevægelse lokalt.

Organisationen har siden 1946 sat idræt  
og bevægelse på skolens dagsorden.  
Dansk Skoleidræt uddanner årligt to ud  
af tre danske skoler i bevægelse.

Se mere på www.skoleidraet.dk 

Virum Skole har 1.000 elever og ligger i et 
område med familier, der både har økono-
misk og socialt overskud. Samtidig er skolen 
placeret i den gode ende af skalaen, når det 
handler om præstationer og karakterer.

”Det er jo dejligt,” understreger Erik Smed 
med et oprigtigt smil, ”men vi har også børn, 
som føler sig pressede af, at de skal skabe 
gode resultater og have høje karakterer. Det 
kan betyde, at de nemt kan blive bekym-
rede, og nogle endda angste. Og det vil vi 
gerne undgå, for det er jo hele mennesker,  
vi skal have ud herfra,” siger han.

Så parallelt med at gå ind i et bevægelse- 
i-undervisningen program har Virum Skole  
lavet et pædagogisk arbejde med alt perso-
nale om, hvad skolen vil og vægter: ”Og der 
fandt mange ud af, at det kan vi også bruge 
bevægelse til,” fortæller han og ridser op, at 
bevægelse og lege fremmer trivsel, fælles grin 
og skaber god energi og samhørighed.

Mere uro på gangene
Efter et halvt år er de godt i gang. Det bety-
der, at der er flere børn på gangene også i 
undervisningstiden, og det har været nød-
vendigt at acceptere en større form for uro. 

Fra gården lyder snak og råb af børnestem-
mer. To grinende elever tonser ind i døren til 
mødelokalet, så den går op, mens de spurter 
videre ned ad gangen. Erik Smed rejser sig op 
og lukker døren efter en bestemt besked til 
børnene om at tage den lidt med ro.

går man ud og måler fliserne, eller hvor højt 
der er til loftet i klassen. Der er ikke noget nyt 
i det. Forskellen er, at det ikke er noget, læ-
rerne finder på i situationen, men planlægger 
det med et formål, fordi de ved, det har en ef-
fekt,” siger han og forklarer, at det ikke bare 
er idræt i dansk og matematiktimerne. 

”Nej, det er dansk med bevægelse på, hvis 
man kan sige det,” forsøger han sig, ”det er 
der, lærerne opnår effekten.”

Ingen bevægelsesvejleder
Selvom det tit er der, mange starter, så har 
Virum Skole helt bevidst fravalgt at udpege 
en bevægelsesvejleder.

”Vi vil ikke kun have en person, der er an-
svarlige for det her. Det skal bæres på alles 
skuldre,” forklarer Erik Smed og tilføjer, at 
det selvfølgelig i sidste ende er ledelsen, der 
har ansvar for, at bevægelse i undervisnin-
gen bliver effektueret, men at lærerne selv 
skal tage det ind.

Dermed er der risiko for, at nogle lader stå 
til eller går i stå. Men for det første har ledel-
sen sammen med Dansk Skoleidræt arrange-
ret tre halve dage i løbet af efteråret 2019 
med teori og inspiration til bevægelse, hvor 
lærerne fra gang til gang får lektier for med 
eksperimenter, de skal teste i hvert årgangs-
team og komme retur med outputtet af øvel-

moving together

”Vi har skullet redefinere vores begreb for, 
hvornår der er god larm og forkert støj. 
Nogle gange har der været musik udenfor, og 
så må jeg jo lukke vinduet på mit kontor, 
fordi der er undervisning i nye rum. Men ge-
vinsten er, at børnene oplever et afbræk fra 
den her boglige, lange skoledag. Og det bety-
der altså rigtig meget,” siger Erik Smed, der 
mindes, at han selv som dreng ikke syntes, 
det var specielt spændende at gå i skole.

I dag er der stille ude i den store indsko-
lingsgård. Men nogle gange har en lærer ta-
get sine elever med derud sammen med en 
stak laminerede kort med bogstaver, mens 
man andre gange kan se elever i gården med 
en bold, som de kaster imellem sig, mens de 
øver bestemte ord.

Andre lærere har lavet løb for eleverne 
med stregkoder, der skal scannes på mobilte-
lefoner for at komme frem til de opgaver, de 
skal løse. I de større klasser bruger lærerne 
bevægelse til at få eleverne til at placere sig 
forskellige steder i klasselokalet alt efter, 
hvad de mener om en roman, de har læst.

”Jeg underviser også i samfundsfag i ud-
skolingen, og sådan bruger jeg det,” siger 
Erik Smed og understreger, at det er meget 
forskelligt, hvordan lærerne griber bevæ-
gelse an, og det er helt okay.

”I stedet for at regne arealer ud i en bog, så 

Mange af lærerne på Virum Skole brugte i forvejen metoder og øvelser, der fik eleverne til at bevæge sig på gangene 
eller rundt i klasselokalet. Men ofte var det uplanlagt og gavnede ikke nødvendigvis målet med undervisningen.

›
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serne. For det andet har lærerne selv efter-
spurgt at få ansvar for bevægelse i undervis-
ningen. Og for det tredje har skolen udpeget 
en koordinator på hver årgang, som skal tage 
bevægelse med på dagsordenen til teammø-
derne, hvor ledelsen i øvrigt deltager så ofte, 
det er muligt.

”Det her kræver rigtig meget ledelsessty-
ring, og den tid ofrer vi på det,” siger Erik 
Smed og understreger, at det ikke er fordi, 
lærerne ikke vil, når skolen sætter noget i 
gang. 

”Men hvis der skal være en proces, som gi-
ver et afkast, så er der nødt til at være en 
form for styring og nogen, der overordnet 
sætter rammerne,” siger han. 

Samtidig har de forskellige fags vejledere 
fået ansvar for at rådgive og styrke bevæ-
gelse i undervisningen i de respektive fag, så-
dan at naturfagsvejlederen skal hjælpe natur-

fagslærerne, og danskvejlederen sparrer 
med dansklærerne, så der er en mening med 
at bruge bevægelse i faget. 

”Den store forskel er, at nu ved lærerne, 
hvorfor de bruger det. Og det gjorde de altså 
ikke alle sammen før – bortset fra, når de 
kunne mærke, at nu trængte klassen lige til 
at røre sig lidt,” siger afdelingslederen.

Lærerne er godt i gang med at lave katalo-
ger med øvelser, lege og opgaver til inspira-
tion for hinanden. Erik Smed vil gerne have, 
at ideer og gejst opstår nedefra, så han hol-
der sig i baggrunden og træder til med spar-
ring for dem, der stadig har lidt svært ved at 
komme i gang.

Men han kommer konsekvent ikke med 
konkrete forslag og ’10 bud’. I stedet forsøger 
han at guide ved hjælp af spørgsmål som: 
Hvad skal effekten være? Hvorfor vil du 
gerne gøre det? Hvilke barrierer støder du 

Børnene skal ikke have fornemmelse 
af, at vi laver det her for at kunne 
sætte et flueben. Vi skal lave 
bevægelse, fordi det har en effekt. 
Erik Smed, afdelingsleder, Virum Skole

på? Har du talt med din kollega, der har pa-
rallelklassen? 

Alligevel er Erik Smed ikke fuldstændig 
sikker på, at Virum Skole kommer i mål.

”For det ligger ikke naturligt til os i folke-
skolen, for rammerne og klassestørrelserne 
er ikke til det. Så derfor skal vi selv opfinde 
ned til mindste detalje, hvad der kan lade sig 
gøre,” siger han.

Drop måltal om bevægelse 
Med folkeskolereformen blev det et lovkrav, 
at elever skal have 45 minutters bevægelse 
om dagen. Men ifølge en undersøgelse fra 
Dansk Skoleidræt og TrygFonden lever en 
stor del af landets folkeskoler endnu ikke op 
til de reformbestemte 45 minutters bevæ-
gelse om dagen. 

Skolelederforeningens næstformand Dorte 
Andreas peger på behovet for at fokusere 
mere på kvalitet end måltal, når det handler 
om bevægelse.

”Vi mener, man skal gøre op med måltallet 
om 45 minutters bevægelse i skolen. Det bety-
der ikke, at eleverne ikke skal bevæge sig. Vi 
synes også, det er den rigtige dagsorden, fordi 
vi ved, hvor stor betydning bevægelse har for 
elevernes læring. Men i stedet for måltal skal 
vi fokusere på kvalitet. Vi vil hellere have, at 
vi definerer, hvad vi forstår ved god bevæ-
gelse, og det skal vi gøre med elever, forældre 
og organisationer i de enkelte kommuner,” si-
ger Dorte Andreas og understreger, at for at 
kunne sikre kvalitet er det nødvendigt også at 
have de menneskelige ressourcer, der skal til – 
ikke mindst ledelsestid”.

”Som skoleledere bruger vi meget tid på 
administration, dokumentation og imple-
mentering af rigtig mange ting fra reformen 
på samme tid. Og vi kan se, at kun 13 % af 
skoleledernes tid bliver brugt på pædagogisk 
ledelse, selv om de fleste ønsker at bruge 
mere tid på det. Så når skolelederne kritise-
res for ikke at understøtte bevægelse nok, så 
er det fordi, vi er optaget af mange andre op-
gaver,” konstaterer Dorte Andreas. 

Malene Mølgaard er freelancejournalist

Afdelingsleder Erik Smed underviser de større klasser i samfundsfag  
og bruger ofte bevægelse rundt i lokalet, når eleverne diskuterer politik.

plenum | marts 2020 49



 På Tinderhøj Skole i Rødovre 
Kommune har de stor succes med at rykke 
nærmiljøet ind i undervisningen og undervis-
ningen ud af klasselokalet. I 7. klasse arbejdes 
med eventyrgenren i dansk, hvor eleverne 
skriver deres egne fortolkninger af H.C. An-
dersens ’Den Grimme Ælling’, inden de i fæl-
lesskab går mod det lokale plejehjem, Dorthe 
Mariehjemmet, hvor de læser dem op for  
beboerne og lærer om livet på plejehjemmet 
ved eget øjesyn. 

Tinderhøj Skole er blandt 25 certificerede 
DGI UDEskoler i Danmark. Udeskole er, når 
lærere og elever regelmæssigt flytter skolens 
fag ud i natur, kultur og samfund i skolens 
nære omgivelser bl.a. gennem samarbejde 
med lokale idrætsforeninger. Det gør de for at 
arbejde med læring, bevægelse og fællesskab 
på andre måder end i den traditionelle klasse-
undervisning. Forskning viser nemlig tydeligt, 
at børn og unge lærer bedst, når kroppen –  
på den ene eller anden måde – også er i spil  
i læringssituationen. Samtidig har udeskole  
dokumenterede positive effekter for elever-
nes sundhed og trivsel. 

Mere bevægelse og høj faglighed
Al forskning om børn og unges bevægelse 
peger i disse år i retning af meget differentie-
ret bevægelse. Både landsdele og kommuner 
forsøger med forskellige tiltag at sætte fokus 
på bevægelse hos børn helt ned i vuggestue-
alderen, mens folkeskolereformen sætter 
krav til 45 minutters bevægelse hver dag. 
Overordnet kan man sige, at det er hverda-

gens almindelige bevægelsesmønstre, der er 
gledet ud til fordel for inaktiv transport og 
stillesiddende fritidsaktiviteter.

Som DGI UDEskole er skolerne med til at 
sikre, at bevægelse bliver en fast og naturlig 
del af elevernes hverdag, hvor praktiske kon-
krete oplevelser i nærmiljøet kobles med fag-
lige aspekter. Frisk luft behøver nemlig ikke 
kun være forbeholdt frikvarterne. I dag kan 
elever lære dansk, matematik og historie med 
røde kinder og med hele kroppen i spil, mens 
de jagter matematiske formler i skovbunden 
eller går i samlet flok til det lokale plejehjem 
eller den lokale idrætsforening. 

”Vi ved, at bevægelse er nøglen til menne-
skers sundhed både fysisk og mentalt. I dag 
tilbringer børn meget tid i institutioner, og det 
er derfor afgørende, at vi bringer bevægelse 
ind i skolehverdagen. Det handler om at fri-
gøre miljøet, turde at komme ud af klassevæ-
relset og udforske det omkringliggende sam-
fund. Det kan være hele dage i skoven eller 
nogle timer hos en forening. Når undervisnin-
gen flyttes udendørs kan man støtte børn og 
unge langt hen ad vejen med hverdagsbevæ-
gelse. Vi er skabt til at bruge kroppen, og børn 
vil helt naturligt bruge den i uderummet – 
simpelthen fordi de ikke kan lade være” for-
tæller Charlotte Åsell.

Hun er projektleder i DGI Storkøbenhavn, 
som bl.a. hjælper skolerne til at afdække  
lokalområdet med henblik på at finde gode 
samarbejdspartnere og læringsrum, der invi-
terer til bevægelse og fordybelse. 

Udeskole skaber rammer for nye måder at 

Målet med skolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige, 
som de kan, og at de trives i skolen. Det betyder, at alle elever skal 
møde en varieret skoledag, praksisnær undervisning i samarbejde 
med det omkringliggende samfund og bevæge sig mere i løbet af 
hver skoledag – og her kan udeskole være et godt bud.

Af Camilla Kjeldahl  |  Foto Charlotte Åsell Pedersen

skole og omverden

Udeskole giver  sunde og glade børn
HVAD ER  
DGI UDESKOLE?
DGI Udeskole er et koncept 
udviklet af DGI for at igang-
sætte, udvikle og kvalificere 
udeskole-undervisningen, så 
elevernes skolehverdag bliver 
varieret og fyldt med læring  
i bevægelse. Med udeskole- 
forløb opnår man bl.a.:

•  Afdækning af lokalområdet 
med henblik på at finde 
gode samarbejdspartnere, 
eksempelvis foreninger, og 
læringsrum, der inviterer til 
bevægelse og fordybelse

•  Erfaring med at udvikle  
læringsforløb til alle i ’blå, 
grå, brune og grønne læ-
ringsrum’

•  At samarbejde mellem læ-
rere og pædagoger styrkes  
i forbindelse med udeskole- 
aktiviteterne

•  At skolen bliver kendt for at 
have fokus på en varieret 
skoledag med bevægelse, 
motivation og trivsel i ude-
rummet

•  En forankring af indsatsen 
via uddannelse af to Ude-
skole-tovholdere

Med et DGI Udeskole-forløb 
kan skolen få den nødvendige 
støtte til at skabe ejerskab  
og forankring af udeskole- 
konceptet og på den måde 
succes med læring i bevæ-
gelse og imødekomme  
kravene fra Den åbne skole. 

Ønsker I at vide mere om DGI 
UDEskole? I er altid velkomne 
til at kontakte DGI og høre 
mere om mulighederne for 
jeres skole og få et tilbud. 
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lære på ved at indbyde til en undersøgende, 
problemorienteret og tværfaglig undervis-
ning, som støtter læring gennem alle sanser. 
Udeskolens undervisning fokuserer på det 
konkrete, det kropslige og det sanselige, bru-
ger leg og bevægelse samt inddrager natur og 
kultur. Som DGI UDEskole får skolen konkrete 
forslag til, hvordan lærere og pædagoger kan 
integrere udeskole i undervisningen. 

Giver trivsel og god undervisning
Udeskole skal ikke stå alene. I udeskole sup-
pleres den teoretiske undervisning i klasse-
værelset med elevernes egne oplevelser og 
undersøgelser udendørs, så inde og ude spil-
ler sammen til en hel læring. Som skoleleder 
for Tinderhøj Skole, Lars Rye Vadmand, for-
klarer:

”I skolen er vi ofte bundet af bøgerne. Hvad 
er det eksempelvis, de skal kunne, når de er 
færdige med tredje klasse? Der ligger nogle 
mål, men der står ikke noget om, at eleverne 
skal have nået at regne to gange firs sider i 
matematikbogen hvert år. Slet ikke. Men det 
er, det vi gør. Lad os i stedet komme ud og  
undersøge og lege med nogle ting. Der er sim-
pelthen så meget matematik, bare man går ud 
ad døren”.

Når der undervises i udeskole, udfordres 
lærere og pædagoger til at skabe nye og virke-
lighedsnære rammer for undervisningen, og 
det giver mulighed for at udvikle på nuvæ-
rende og nye undervisningsforløb gennem 
inddragelse af forskellige læringsrum. Som 
underviser Pernille Gøttler fra Skolen på 
Slotsvænget i Fredensborg Kommune forkla-
rer: 

”Udeskole har givet mig konkrete ideer til, 
hvordan jeg kan benytte uderummet i min 
undervisning. Særligt godt er mulighederne 
for at differentiere undervisning, hvor elever-
nes forskellige behov og niveauer bliver imø-
dekommet”. 

Udeskolen kan således understøtte kravet 
om undervisningsdifferentiering og fokuse-
ring på den enkelte elevs læring. Gennem  
variation af undervisningsformer og undervis-

ningssteder kan læreren støtte flest mulig ele-
vers måder at lære på. Selvom klassen har de 
samme læringsmål, er der muligheder for at 
opfylde disse på forskellige måder. Samtidig 
viser de praktiske erfaringer med udeskole, 
at elevernes medejerskab af læringsproces-
sen øges gennem samarbejde, improvisation 
og naturlig nysgerrighed. 

Ann-Louise Drægert fra Tinderhøj Skole er 
uddannet DGI UDEskole-tovholder, og hun er 
ikke i tvivl om, at udeskole motiverer elever-
nes faglige og sociale læring. Når uderummet 
inddrages som del af undervisningsrummet, 
er eleverne sammen i nye konstellationer – 
og de ser hinanden i nye situationer. Mange 
af dem som har svært ved at sidde stille i 
klasselokalet får måske sejre ude, fordi deres 
kompetencer kommer i spil, mens andre ele-
ver oplever andre udfordringer.

Hele skolen skal inddrages
Udeskole kan være en dag om ugen eller  
integreret i den enkelte undervisningstime. 
Uanset hvilken organisatorisk rammesæt-
ning skolen vælger, er det afgørende med 
opbakning og prioritering af ressourcer fra 
ledelsen for at sikre, at udeskole bliver fast 
praksis på skolen. Som skoleleder Kirsten 
Fisker Mose fra Tårs Skole i Hjørring Kom-
mune fortæller: 

”Det er centralt for implementeringen  
af udeskole, at vi som ledelse har et ejerskab 
og en motivation for projektet. Vi er delta-
gende i arbejdet med udeskolen og er med-
skaber af den gode fortælling om aktivite-
terne, men det er medarbejderne, der skal 
tegne projektet. Ledelsen sætter rammen, 
medarbejderne udfylder med indhold”. 

Et godt redskab er bl.a. at gøre udeskole 
synlig i årsplaner og elevplaner samt sikre  
videndeling på tværs, hvor lærere og pæda-
goger kan dele gode aktiviteter og succeser 
med hinanden. 

Camilla Kjeldahl 

er kommunikationskonsulent 
 i DGI Storkøbenhavn

Udeskole giver  sunde og glade børn
På nogle skoler laver eleverne sushi, men 
inden da går turen til supermarkedet, hvor 
madens oprindelse undersøges. Eleverne 
besvarer spørgsmål på et arbejdsark, som 
der arbejdes med hjemme i klasselokalet.

Et simpelt redskab til at inddrage 
uderummet er at undersøge døre. Lad 
eleverne vælge deres egen dør eller 
find på forhånd særlige døre. Denne 
dør på Nørrebro giver f.eks. mulighed 
for at arbejde med graffiti og subkul-
turer eller måske religion. 
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noter

Klar til  
nyt job?
Så er vi klar med et nyt og mere 
overskueligt jobunivers på vores 
hjemmeside. Her findes de relevante 
job til dig, som er leder i folkeskolen.

Vi har i den seneste tid givet job- 
universet på hjemmesiden ekstra 
opmærksomhed, og med et nyt 
design er det nu endnu nemmere  
og mere overskueligt at orientere  
sig i jobopslagene.

Samtidig finder du nu rundt omkring 
på hjemmesiden en karrusel med alle 
de aktuelle jobemner – alt sammen 
håber vi, vil gøre det nemmere at 
overskue mulighederne.

LEDER DU EFTER NYE 
UDFORDRINGER, så kig forbi  
skolelederjob.dk

TR-beskyttelse
Nu kan arbejdsgivere blive idømt en tidssvarende bod for manglende hø-
ring i forbindelse med fyring af en TR. Det viser en sag, som FH har ført i 

Arbejdsretten for HK Handel.

En arbejdsgiver, der vil fyre en tillidsrepræsentant, er i mange overens-
komster forpligtet til at partshøre tillidsrepræsentantens fagforening. 
Denne høring skal ske så tidligt, at den høringsberettigede har mulig-

hed for at påvirke beslutningen.

Hvis arbejdsgiver undlader dette, har det i udgangspunkt kostet 
25.000 kr. Det var prisen ved den første dom af den slags i 1991 – 

og lige siden har den type bod haft samme størrelse.

Men nu sættes beløbet op. I en sag, som Fagbevægelsens 
Hovedorganisation har ført i Arbejdsretten i efteråret 

2019, har retten slået fast, at boden kan tage ud-
gangspunkt i et nyt niveau på ca. 50.000 kr.

Dommen har dermed stor principiel betyd-
ning for bodsniveauet fremover ved 

manglende partshøring. 

Hjælp os! Opdatér dine kontaktoplysninger!
I Skolelederforeningen  
har vi meget, som vi gerne 
vil fortælle dig om.

Derfor er det bl.a. vores 
ønske, at vi har din kor-
rekte mailadresse, så du 
kan modtage nyhedsmails 
fra formanden og næstfor-
manden samt en masse 
anden nyttig medlemsin-
formation.

Har du ikke allerede opda-
teret dine kontaktoplysnin-
ger, håber vi, at du vil gøre 
det nu. Tjek dine med-
lemsoplysninger på MIN 
SIDE om mail , stillingsbe-
tegnelse, adresse, telefon-
nummer mv. 

Har du spørgsmål til opda-
teringen af medlemsoplys-
ninger, er du velkommen til 
at kontakte Gitte Nielsen 
på gn@skolelederne.org 
eller telefon 4062 5223.

Tak for hjælpen!

Der har været kuk  i omdelingen af sidste  nr. af Plenum 1-20,  så ca. 1 ud af  
hvert 10. medlem  fik bladet for sent.

Vi beklager – det var en teknisk fejl i adresserin-gen, der forårsagede det. 

Distribution

DU FINDER MIN SIDE HER: skolelederforeningen.org > for-medlemmer/min-side

[ ]PS: Find dit nye job på

– DET NYDESIGNEDE –

SKOLELEDERJOB.DK
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 Det er kun 30% af skolerne, der 
foretager en årlig undervisningsmiljøvurde-
ring. Det er faktisk lovpligtigt. Og jeg tør næ-
sten ikke tænke på hvilket ramaskrig, der vil 
lyde på skolerne og danske virksomheder, 
hvis arbejdsmiljøvurderingen ikke bliver gen-
nemført. 

Det er ærgerligt, at mit klasseværelse ikke 
bliver prioriteret lige så højt som din kontor-
plads, synes jeg.

Jeg er klar over, at mange forbinder bedre 
undervisningsmiljø og bedre indeklima med 
store udgifter – man kan nærmest se for sig 
pengene fosse ud af kommune- og statskas-
sen. Der findes dog en perlerække af lette 
løsninger, vi kan føre ud i livet allerede i dag 
uden at tømme pengekassen. 

Løsningerne er forskellige. Allerførste 
skridt på alle skoler er at lytte til og inddrage 
os elever. Hvordan vil eleverne gerne have, 
at jeres skole skal se ud? Hvor synes eleverne 
at jeres skole trænger til en opfrisker? Og 
hvilke forbedringsmuligheder ser eleverne 
på det psykiske undervisningsmiljø?

Åbn øjnene og lad os klæde eleverne på
Vi ved alle sammen, at der er udfordringer 
med elevernes fysiske og psykiske undervis-
ningsmiljø. Der er for mange, der oplever 
mobning, for ringe luft, dårligt lys og støjge-
ner, det er alt sammen noget, der bekræfter 
mig i, at undervisningsmiljøet kræver mere 
opmærksomhed. 

Det er dig som skoleleder, der kan få det 
hele til at ske. Din opbakning er afgørende 

for, at der kommer det nødvendige fokus på 
undervisningsmiljøet, men også nødvendig 
for, at eleverne rent faktisk bliver hørt. Jeg er 
sikker på, at der sidder op til flere elevråds-
repræsentanter på skolerne, der er klar til at 
bakke op og hjælpe med at finde fornuftige 
løsninger.

Forestil jer lige, hvor værdifuldt det vil 
være at have en elev med om bordet, som 
har fingeren på pulsen når det kommer til 
elevernes fællesskab – en elev, som kan 
komme med indsigter i de psykiske forhold 
blandt eleverne. Indsigter I som ledelse ikke 
kan komme i nærheden af på andre måder.

Undervisningsmiljø = arbejdsmiljø
Vi er i Danske Skoleelever gået sammen med 
Dansk Center for Undervisningsmiljø og til-
byder et kursus for elever, der har interesse i 
arbejdet med undervisningsmiljøet. 

Jeg vil på det kraftigste anbefale, at I skole-
ledere sender elever fra jeres skole afsted på 
sådan et kursus. Så garanterer jeg, at I efter-
følgende får en relevant og konstruktiv snak 
om undervisningsmiljøet med eleverne på je-
res skole. En snak, der kan resultere i store 
forbedringer.

Jeg drømmer om, at der opstår samme kul-
tur om undervisningsmiljøet, som der er om 
arbejdsmiljøet. Det skal være en selvfølge. Og 
så håber jeg, at jeg i fremtiden kan se en un-
dervisningsmiljøvurdering på alle skoler, jeg 
besøger – det må være første skridt i arbejdet 
hen mod et rigtig godt undervisnings- og ar-
bejdsmiljø. 

undervisningsmiljøvurdering?

Må jeg se 

skolens 

THEA ENEVOLDSEN 
Formand, Danske Skoleelever

klumme

FAKTA:
Ifølge loven har elever ret 
til at vælge to undervis-
ningsmiljørepræsentanter 
til at varetage deres un-
dervisningsmiljømæssige 
interesse overfor skolens 
ledelse. 

En stikprøveundersøgelse 
foretaget af Danske Skole- 
elever og Skole & Foræl-
dre i 2019 viste, at 9 ud af 
10 elevråd ikke har valgt 
en undervisnings miljø-
repræsentant. 

Målet er, at de første 100 
UMR skal være uddan-
nede inden årets udgang.

Du kan læse mere om  
undervisningsmiljø - 
ud dannelsen på 
www.vierumr.dk 
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tet for de samskabende processer, som man 
gerne vil lykkes med. Der er en væsensfor-
skel på at arbejde med autoritet og med ska-
belse af legitimitet, og der er ingen tvivl om, 
at legitimitetsskabelsen i de samskabende 
processer i praksis er en stor udfordring.

Kan skolen lykkes alene?
Når man, som lærer, ser på sine ansvarsom-
råder og på de opgaver, man skal lykkes 
med, så viser erfaringerne, at det kan være 
endda meget vanskeligt at se, hvor det ville 
være relevant at indgå i samskabende pro-
cesser. Læring og dannelse er et anliggende 
for skolen og måske endda for skolen alene, 
kan synes at være tilgangen.

Men det skal her være påstanden, at hvis 
vi for en stund løfter blikket, så viser det sig 
faktisk, at der er en række områder, hvor 
samskabelse kan være en god, ja måske 
endda nødvendig, vej at gå, hvis skolen skal 
lykkes med sine mål og sit formål. Der er op-
gaver, som bedst løses ved at involvere aktø-
rer uden for skolen.

Forældre, foreningslivet, lokalsamfundets 
borgere og virksomheder kan således med 
fordel involveres i samskabende processer 
omkring udvalgte områder af skolens virke. 
Lad os tage nogle eksempler:

•   Børnenes it-dannelse. Kan skolen løfte op-
gaven alene med at give børnene kompe-
tencer til at navigere på de sociale medier 
og kan skolen stå alene med at støtte bør-
nene, når de møder udfordrende relationer 
på nettet?

•   Kønsopfattelsen og seksualisering på bag-
kanten af MeToo. Kan skolen stå alene, når 
børnene skal tilegne sig gode vaner og nor-
mer i forhold til kønskrænkende adfærd?

 Kommunen betragter ikke læn-
gere alene sin omverden ud fra et serviceper-
spektiv, hvor borgernes tilfredshed med 
kommunens opgavevaretagelse er det ende-
gyldige mål. Med samskabelse suppleres 
selvforståelsen som serviceleverandør med 
en forståelse af, at borgerne, foreningerne og 
virksomhederne ikke er nogen, man leverer 
noget til, men nogen man gør noget sammen 
med.

Der er således tale om en omstilling, hvor 
relationerne mellem de kommunale institu-
tioner og deres omverden revurderes og ud-
vikles. Hvis en sådan bevægelse skal lykkes 
viser erfaringerne, at omstilling kræver ledel-
sesmæssig opmærksomhed og handling. 

Samskabelse er andet end samarbejde. 
Samarbejdsrelationer foregår offentlige orga-
nisationer imellem. Eksempelvis indbyrdes 
mellem kommuner, mellem en kommune og 
en region eller mellem to forvaltninger eller 
institutioner internt i en kommune. Samska-
belsesbegrebet reserveres derimod til de re-
lationer, som offentlige organisationer har 
med nogen uden for den offentlige sektor. 
Med borgere, frivillige, foreninger og private 
virksomheder.

Den centrale forskel er her at samarbejde, 
i sidste ende, kan besluttes, defineres og 
målsættes gennem autoritative beslutninger. 
Offentlige organisationer er politisk styrede, 
og de politiske beslutninger udgør i princip-
pet det autoritative udgangspunkt.

Sådan forholder det sig ikke med samska-
belse. Her er der ingen autoritet, der kan 
trække en streg i sandet. I samskabelsespro-
cesser kastes man i stedet ud i at arbejde 
med motivering, etablering af følgeskab, ska-
belse af ejerskab og mening. Autoriteten af-
løses her af ambitionen om at skabe legitimi-

Samskabelse er for alvor kommet på dagsordenen i de danske 
kommuner. Der eksisterer en fælles opfattelse af, at kommunerne 
skal omstille sig til at møde borgerne, foreningerne og de private 
virksomheder i mere ligeværdige relationer.

SAM
SKABELSE

Er det relevant?
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•   Lokale fællesskaber. Mange sko-

ler ser sig selv som centrale ak-
tører i dannelsen af de lokale 
fællesskaber, som omgiver 
dem. Kan skolen alene ud-
vikle sådanne fællesskaber?

•   Åben Skole. Hvis intentio-
nerne med den åbne skole 
skal indfries, og ikke alene 
udmønte sig i klasseeks-
kursioner, kan skolen så 
ikke med fordel indgå i ud-
viklende relationer med ak-
tører uden for skolen selv? 

•   Dannelse. Skolens rolle er 
som bekendt at understøtte 
børnenes dannelse og sociali-
sering. Men kan skolen løfte 
denne rolle alene eller skal an-
dre betydende relationer i børne-
nes hverdag involveres i disse pro-
cesser? 

•   Mobbepolitik, integration, psykisk og 
fysisk sundhed, rygning, alkoholpolitik og 
meget andet kan ligeledes være eksempler 
på tematikker, som skolen kan have svært 
ved at løfte alene.

Hvis samarbejdet med eksempelvis forældre 
alene sker ved, at skolen informerer og for-
mulerer forventninger til forældrene, er det 
vanskeligt at sikre, at forældrene opnår til-
strækkeligt ejerskab, bliver dedikeret og ser 
deres rolle som meningsfuld, når opgaver 
som de ovenståede skal løses. Og meget 
skole/hjemsamarbejde har hidtil været ka-
rakteriseret ved en sådan form for samar-
bejde, hvor samarbejdsrelationen nemt bli-
ver til en ren koordinationsrelation, hvor 
skolen formulerer forventning til forældre-
nes rolle. 

Skal man for alvor lykkes med tiltag som 
nævnt i det ovenstående, så er information, 
kommunikation og koordinering ikke til-
strækkeligt. Her er det nødvendigt også at 
tilføje samskabelse og involvering til skolens 
relationer ud til forældrene og til de foreninger  

og 
virk-
somhe-
der, som lig-
ger i lokalområdet.

Skal man som skole løfte 
blikket, og være nysgerrig på, om samska-
belse kan være en vej at gå, når der skal hø-
stes værdi og når skolen skal lykkes med sine 
kerneopgaver, så er det helt nødvendigt, at 
dette understøttes og måske endda initieres 
ledelsesmæssigt.

Lærernes tilgang til samskabelse
Den samskabende dagsorden har ikke for al-
vor sat sig på skolen. En samskabende til-
gang hverken kan elles skal stå alene. Det 
bør være en tilgang, man benytter sig af, når 
det giver mening, og når man kan se, at det 
skaber værdi. Men kan lærere ude i skolerne 
se disse muligheder?

En undersøgelse peger på, at lærere ansat  

Af Jens Ulrich  |  Illustration Otto Dickmeiss

åben skoleSAM
SKABELSE

 
i 

skolen 
ikke ser 

den store ge-
vinst i at kaste sig 

ud i samskabende proces-
ser. En kvantitativ undersøgelse vi-

ser, at der blandt lærerne er et markant min-
dre ønske om at integrere den samskabende 
tilgang i sit virke, end vi finder det i andre 
faggrupper (Kjeldsen og Ulrich, 2018). 

Mange af lærernes supplerende kommenta-
rer kan endvidere kondenseres i udtalelser af 
typen ”jeg underviser børn, jeg samskaber 
ikke”, ”samskabelse passer ikke ind i lærer-
faget” og ”forældrene er svære at samskabe 
med og de kan jo også bare gøre deres indfly-
delse gældende i skolebestyrelsen”.

Hvorfor lærere som faggruppe grundlæg-
gende ser ud til at være mere skeptiske over 
for en samskabelsesdagsorden end andre, 
kan der ikke siges noget entydigt om. Men er-
faringer viser, at der inden for lærerprofessio-
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nen eksisterer en meget stolt forståelse af 
egen faglighed. Skolen og dermed også læ-
rerne har ansvaret for, at eleverne lærer og 
dannes efter høje faglige standarder, hvilket 
kalder på, at lærerne må værne om deres 
faglighed for at lykkes med den opgave, som 
de sat til at løse. 

Men en sådan tilgang til egen faglighed 
kommer nemt til at stå i vejen for, at sam-
skabende processer kan ses som værende 
relevante i forbindelse med at løfte de opga-
ver, som er indskrevet i skolens mål og for-
mål. I samskabende processer er det nød-
vendigt, at man også tillægger andre per-
spektiver end de rent faglige værdi.

Det kan derfor være givende, hvis man 
gennem samskabende processer arbejder 
på at værdsætte eksempelvis et lægmands- 
perspektiv, et erfaringsfunderet perspektiv 
og andre fagligheders perspektiver. Sam-
men med det lærerfaglige perspektiv, kan 
disse andre perspektiver være med til at un-
derstøtte, at man samlet lykkes bedre med 
de opgaver, som rent faktisk også ligger på 
skolens bord.

Betingelser for at lykkes 
Hvis man kan se, at der ligger en mulighed 
for at lykkes bedre med udvalgte opgaver i 
skolen, hvis man gør dem til genstand for 
samskabende processer, så skal man være 
opmærksom på, hvad det kræves for at lyk-
kes i samskabende relationer.

Skal man arbejde mere samskabende skal 
den samskabende tilgang også være en inte-
greret del i skolens kultur, skolens værdisæt 
og i de ansatte læreres mindset. Og det sker 
kun, hvis ledelsen sætter sig i spidsen for en 
sådan udvikling. Og her er der to overord-
nede opgaver, som man skal fokusere på. 
Dels skal der ledelsesmæssigt arbejdes med 
meningsskabelse af den samskabende dags-
orden, og dels skal der skabes rum for, at 
samskabelse også kan blive en del af hverda-
gens praksis. 

Med meningsskabende ledelse menes der 
her, at man som leder skal tage ansvar for, at 
samskabelse ses som en nødvendig og vær-
diskabende måde at arbejde på. Samska-
belse skal ikke bare være noget man gør, når 
man har tid eller når man synes det kunne 
være hyggeligt. Samskabelse skal ses som en 
metode og en relationel løftestang til, at 
man på visse områder lykkes bedre med 
sine opgaver.

At man også skal skabe rum for samska-
belse betyder, at man som leder må under-
støtte, at det dels er praktisk muligt for sko-
lens medarbejdere at indgå i samskabende 
processer, og at man som leder må bane ve-
jen ude i skolens omverden for, at skolens 
medarbejdere på legitim vis inviterer og la-
der sig invitere ind i samskabende relatio-
ner.

Ledelsesopgaverne er således mange, hvis 

den samskabende tilgang skal realiseres. Og 
der er ingen tvivl om, at ledelse spiller en 
væsentlig rolle. VIVE, Det Nationale Forsk-
nings- og Analysecenter for Velfærd, har så-
ledes i en rapport set på, hvordan de enkelte 
elementer af folkeskolereformen fra 2014 har 
udfoldet sig i praksis ( Jensen m.fl. 2020). 
Her påpeges det, at de steder, hvor Åben 
Skole er slået igennem, er det foranlediget 
af, at ledelsen er gået forrest.

Ud over at ledelsen skal arbejde med me-
ningsskabelsen af den samskabende tilgang 
og med at skabe rum for, at medarbejderne 
kan arbejde samskabende i deres hverdag, så 
må ledelsen også selv abonnere på en nuan-
ceret forståelse af samskabelse, så man kan 
være en medreflekterende part, når medar-
bejderne dels skal vurdere, hvornår samska-
belse er relevant og dels skal vurdere hvilken 
form for samskabelse, der mere specifikt er 
relevant at arbejde med i den givne situa-
tion. 

Den nuancerede forståelse er vigtig. Men 
erfaringerne viser også, at der melder sig en 
række udfordringer i forbindelse med det 
samskabende arbejde, som ledelsen også må 
kunne håndtere. Blandt andet viser erfarin-
ger, at medarbejderne kan have brug for en 
særlig sparring og coaching, hvis de skal 
have mod til at kaste sig ud i samskabende 
processer. Når man som lærer træder ind i 
samskabende processer, så føler man sig 

åben skole

CASE: BØRNS KROPS-
LIGE DANNELSE 
DGI har udviklet et certifice-
ringstilbud, hvor de sammen 
med skoler sætter fokus på 
udvikling af børns kropslig 
dannelse og af deres fysiske 
færdigheder, kropsbevidsthed 
og bevægelsesglæde. 

Certificeringen inkluderer en 
DGI faciliteret udarbejdelse af 
en fælles bevægelsesstrategi 
for de implicerede skoler. Her-
udover arbejdes der med et 
længere forløb, hvor skolerne 
og DGI sammen afprøver akti-
viteter og værktøjer, som kan 
understøtte certificeringens 
formål.

Kilde: https://www.dgi.dk/samar-
bejd/om-vores-indsatser/pro-
gramomraader/dgi-skoler-insti-
tutioner

1.
CASE: FRIVILLIGHED 
PÅ SKEMAET 
Udvikling af undervisnings-
materiale om frivillighed ’Fri-
villighed på skoleskemaet’ er 
et undervisningskoncept, der 
er med til at sætte frivillighed, 
kreativitet og innovation på 
skoleskemaet. 

Sammen med skoler i Vallens-
bæk Kommune har blandt an-
dre Center for Frivilligt Socialt 
Arbejde, Det nationale Frivil-
ligråd, Ungdommens Røde 
Kors og Red Barnet Ungdom 
udviklet læringskonceptet, 
som skal medvirke til at frem- 
me elevernes medborgerskab 
og viden om frivillighed.

Kilde: www.vallensbaek.dk/ 
frivillig-og-foreninger/frivillig-
hed-paa-skoleskemaet

2.
CASE: UDSMYKKER  
GÅGADEN
Eleverne i en 5. klasse på 
Hjordkær Skole, Aabenraa 
Kommune har som et led 
deres arbejde med faget 
’Håndværk og design’  
været med til at udsmykke 
butiksvinduer i gågaden. 

Som led i et byfornyelses-
projekt, havde kommunens 
byplanlægger inviteret ele-
verne til at bidrage. Ele-
verne fik praksis og ved-
kommenhed ind i deres fag, 
og kommunen fik inspira-
tion og et nyt perspektiv på 
borgernes ønsker og behov.

Kilde: Ugeavisen Aabenraa, 
den 4. dec. 2017

3.

OM FORFATTEREN
Ph.d. Jens Ulrich arbejder som  
ledelseskonsulent i konsulent-
firmaet Ulrich Consult ApS og er 
ekstern lektor på VIA University 
College. Han arbejder især med 
samskabelse som konsulent, fore-
dragsholder, facilitator, rådgiver, 
projektleder, underviser og for-
sker. Ulrich Consult ApS udbyder 
udbyder kurser i Åben Skole. Han 
har desuden undervist på lærer-
uddannelsen og deltaget i skole-
udviklingsprojekter.

Se mere på www.
ulrichconsult.dk
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nemt personligt blottet, da man ikke længere 
alene står med fødderne solidt plantet i sin 
vante lærerfaglighed.

Som samskabende lærer skal man arbejde 
på en ny måde, hvor man sætter sig selv som 
person, og ikke fagperson, i spil. Eksempel-
vis skal man i højere grad end ellers facili-
tere, håndtere dilemmaer, og man skal træne 
sig i at se ressourcer hos dem, man samska-
ber med, på trods af, at de ikke besidder en 
pædagogisk- eller lærerfaglighed.

Alt dette og meget mere gør, at man som 
samskabende medarbejder føler sig utryg 
ved at stå i samskabende processer, og der-
for har brug for, at ledelsen har et særligt fo-
kus på at rumme dette ved enten selv at til-
byde sparring i forhold til det samskabende 
arbejde eller ved eksempelvis at understøtte 
en kollegial sparring i forhold til disse tema-
tikker.

Yderligere eksempler på, at ledelsesopga-
verne er mange, kunne være, at man som le-
delse i højere grad en ellers skal være tilkob-
lingsduelig, ligesom man i højere grad end 
ellers selv som ledelse skal kunne lede opad. 
Nye måder at kommunikere på er ligeledes 
et centralt element ved ledelse i en samska-
bende kontekst. Kommunikation mod sko-
lens omverden bør således være præget af 
ambitionen om at skabe ligeværdige relatio-
ner frem for alene at være en kommunika-
tion, der signalerer, at skolen har en faglig  
eller myndighedsudøvende rolle – eller for 
dens sags skyld en servicerende rolle.

Som det ses af disse eksempler, så kræver 
ledelse af samskabende medarbejder både at 
man som leder gør noget nyt, skruer ned for 
noget andet og skuer op for noget tredje. Det 
vigtige er her, at man er opmærksom på, at  
ledelse af samskabende medarbejdere og le-
delse af en samskabende skole kræver, at man 
som ledelse er opmærksom på, at samska-
belse kalder på nye ledelsesformer, som skal 
supplere den ledelse, man eller bedriver.

Hvornår og hvor skal der samskabes? 
Inden man hovedkulds kaster sig ud i sam-
skabende processer er det væsentligt at gøre 
sig nogle overvejelser over, hvornår og hvor-
dan arbejdet i samskabende relationer kan 
skabe merværdi.

Man skal for det første gøre sig klart, hvor-
når man skal invitere til samskabelse. Er det 
eksempelvis i forbindelse med defineringen 

af de opgaver, som skolen skal tage på sig, 
eller er det i forbindelse med udviklingen af 
løsninger til de opgaver, som man skal lyk-
kes med, eller er det i realiseringen af de løs-
ninger, der er udviklet (Ulrich, 2018)?

Man skal for det andet gøre sig klart, hvor 
meget af den givne opgave, man reelt har 
mulighed for at gøre til genstand for samska-
belse. Hvor styrende skal man eksempelvis 
være i de samskabende processer, og i hvor 
høj grad tør man miste kontrollen over de 
resultater, som de samskabende processer 
skaber (Ulrich, 2016)? 

At skulle arbejde mere samskabende kan 
synes som en stor mundfuld. En typisk ind-
vending kunne her være, at arbejdet både 
kræver ressourcer og tid, som man typisk 
ikke har. Og det kan også være rigtigt, hvis 
man har en ambition om, at man allerede på 
dag ét skal lykkes med at rulle en ambitiøs 
samskabelsesdagsorden ud.

Mindre kan også gøre det. Man behøver 
ikke starte med at sætte samskabelsesvog-
nen foran det næste store skoleudviklings-
projekt. Man kan fint starte i det små. Man 
kan eksempelvis vælge, at det næste foræl-
dremøde skal gøres til en prøvehandling og 
øvebane for en samskabende tilgang. 

Man kan også starte med mindre projek-
ter som afsæt. Det kan være idrætsdagen, 
som udvikles og afvikles i samarbejde med 
de lokale sportsklubber. Det kan være en 
skakturnering, som afvikles sammen med 
den lokale afdeling af ældresagen, eller det 
kan være et arrangement om tro og eksi-
stens, som udvikles og afholdes sammen 
med den lokale kirke og andre relevante 
trossamfund i nærområdet.

Når disse små begynderskridt er taget, er 
det igen en ledelsesmæssig opgave at under-
støtte, at de erfaringer, som høstes på disse 
øvebaner, gøres til genstand for fælles reflek-
sion og fælles læring, så også andre på sko-
len kan drage nytte af de indhøstede erfarin-
ger. 

Jens Ulrich, 

ph.d., er ledelseskonsulent  
hos Ulrich Consult ApS  

ekstern lektor, VIA University College
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Få overblik i 2020 med

Prøv det gratis på plandisc.com

det digitale årshjul

Årshjulet er brugbart i de fleste aspekter af planlægningen og koordine- 

ringen på skolen. At sikre et succesrigt skoleår er en udfordring bl.a. på 

grund af antallet af møder, eksamener og events, der skal kortlægges. 

Derfor er der behov for et fleksibelt 

værktøj. Årshjulet er interaktivt, 

hvilket gør det nemmere at over- 

skue alle informationer, vigtige filer 

og ansvarsområder.

IndlejIndlejres årsplanen på skolens eller 

personalets intranet, sikres det, at 

alle har overblikket lige ved hånden.

Når flere lærere og ledere udarbej- 

der en årsplan på tværs af teams 

eller klasser, hjælper samarbejds- 

funktionerne til tæt koordinering. 

DerDerved sikres det, at alle møder og 

aktiviteter er planlagt hensigts- 

mæssigt i forhold til hinanden 

uden spidsbelastning.

Et årshjul bygges nemt af kalenderringe, som repræsen-

terer hvert deres fokusområde. Det er muligt på kort tid 

at visualisere årets planer og hele tiden sørge for, at 

planen er up-to-date. Fleksibiliteten gør, at årshjulet kan 

tilpasses til ethvert behov.

Indlejr årshjulet på
skolens intranet

Send planer mellem 
Outlook og årshjulet

Skab en overskuelig
årsplan i fællesskab
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Københavns Biblioteker har i 
samarbejde med Holbergsko-
len i København, Tænketanken 
Fremtidens Biblioteker, 
Gribskov og Gentofte 
Biblioteker udviklet guiden: 
’Fremtidens frilæsning i 
skolernes PLC – guide til 
udvikling af den fysiske 
frilæsningssamling’. 

Guiden er udarbejdet med 
henblik på at give inspiration til:

•  Hvordan samlingen af 
frilæsningsmaterialer bedst 
sammensættes?

•  Hvor stor den fysiske 
samling ideelt set bør være?

•  Hvor ofte den bør fornyes?

•  Hvordan den kan formidles, 
så den fremstår attraktiv for 
eleverne?

Baggrunden for guiden er 
Læsevaneundersøgelsen fra 
2017, som gjorde det klart, at 
børn i dag læser mindre i 
fritiden end tidligere. Dette til 
trods for, at skolerne lægger 
mange kræfter i at lære 
eleverne at læse og i at 
fastholde deres læselyst. 

Spørgsmålet bliver derfor: 
Hvad kan man gøre for at 
fange elevernes interesse i og 
lyst til litteratur, så der bygges 
oven på skolens læseunder-
visning? Det giver guiden et 
bud på. Målgruppen er 
PLC-medarbejdere, skolelede-
re og biblioteksmedarbejdere.

SE MERE HER: bibliotek.kk.dk 
> fremtidens_frilaesning_i_
skolernes_plc

noter

FORVALTNING
UVM har lavet en ny vejled-
ning til skoleledere om for-
valtningsretlige regler, som 
kan bruges i det dag lige  
arbejde, i skole-hjemsamar-
bejdet og beslutninger om-
kring eleverne mv.

Der er 11 emner  
i vejledningen:

•  Faktisk forvaltnings-
virksomhed.

•  Afgørelser.

•  Habilitet.

•  Behandling af  
oplysninger.

•   Forvaltningsretlige  
principper.

•  Partshøring.

•  Notatpligt og  
journalisering.

•  Partsaktindsigt.

•  Begrundelse og  
klagevejledning.

•  Særligt om  
specialundervisning.

•  Tjekliste.

Vejledningen er tænkt som 
en hjælp, hvis man fx er usik-
ker på, hvad der ligger i be-
greber som fx partshøring, 
notatpligt og afgørelser.

Du finder ’Vejledning til 
skoleledere om forvalt-
ningsretlige regler’ på 
uvm.dk

Winston
I anledning af 75 året for Danmarks befrielse,  
nogle citater fra Churchill på originalsproget:

Success is not final, failure is not fatal: It 
is the courage to continue that counts.

You have enemies? Good. That means 
you’ve stood up for something, 

sometime in your life.

You occasionally stumble over the 
truth, but most pick themselves up and 

hurry off.

If you are going through hell,  
keep going.

My tastes are simple: I am easily 
satisfied with the best.

History will be kind to me, 
for I intend to write it.

Success is stumbling from failure to 
failure with no loss of enthusiasm.

Tact is the ability to tell someone  
to go to hell in such a way that  
they look forward to the trip.

I am fond of pigs. Dogs look up to us. 
Cats look down on us.  
Pigs treat us as equals.

It is not enough that we do  
our best; sometimes we must  

do what is required.

Kites rise highest against the wind,  
not with it.

For myself I am an optimist –  
 it does not seem to be much use  

to be anything else.

Personally, I’m always ready  
to learn, although I do not always  

like being taught.

The greatest lesson in life is to know 
that even fools are right sometimes.

We make a living by what we get.  
We make a life by what we give.

Frilæsning
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PÆDAGOGISK LEDELSE
MASTERUDDANNELSE

Master i Pædagogisk Ledelse (MPL) henven-
der sig til dig, der arbejder med pædagogisk 
ledelse - eller har et ønske om at gøre det. 
Du kan fx have en baggrund som skoleleder, 
lærer eller pædagog. Du vil få styrket dine 
praktiske og teoretiske kompetencer som 
pædagogisk leder - især dine analytiske og 
metodiske ledelsesfærdigheder. Du lærer 
at tilrettelægge din ledelse, så alle medar-
bejdere bidrager til det overordnede mål: at 
opnå det bedst mulige læringsudbytte og 
trivsel for børn og elever.

MPL-uddannelsen giver dig et stærkt funda-
ment til at sætte en retning for dit pædago-
giske arbejde. Du vil blive styrket i dine le-
delsesmæssige færdigheder inden for bl.a. 
læringsledelse, skoleudvikling og udvikling 
af den pædagogiske praksis og kvalitet. 
Derudover opnår du kompetencer til at gå 
foran i udviklingen af en stærk samarbejds-
kultur, der vil styrke både læringsudbyttet 
og arbejdsglæden på din skole.

Aalborg Universitet uddanner fremtidens pædagogiske ledere, så de 
står rustet med teoretisk og praktisk indsigt til at gå foran med im-

plementeringen af de aktuelle reformer. Hvis implementeringen af de 
aktuelle reformer inden for folkeskole, gymnasie- og erhvervsuddan-

nelser skal lykkes, er det afgørende, at der i alle skolesystemer satses 
på en styrket pædagogisk ledelse

PÆDAGOGISK LEDELSE 
MASTERUDDANNELSE, 60 ECTS 

Varighed: september 2020 – juni 2022
Seminarer i Aalborg og København

Dorte Ågård, seniorrådgiver
 Uddannelsesleder for Master i Pædagogisk Ledelse

PÆDAGOGISK LEDELSE: UDVIKLING AF 
SKOLE OG UNDERVISNING

RETNING PÅ DIT PÆDAGOGISKE 
LEDELSESARBEJDE

LÆS MERE:
MPL.AAU.DK

PÆDAGOGISK LEDELSE I PRAKSIS
ENKELTMODUL, 10 ECTS 

Varighed: september 2020 – januar 2021
Seminarer i Aalborg og København

INFOMØDE 
9. MARTS

KØBENHAVN

EFTERUDDANNELSE

Master i Pædagogisk Ledelse er en specialisering på Masteruddannelsen i Læreprocesser

9940 9420 · efteruddannelse@aau.dk · www.evu.aau.dk

INFOMØDE 
10. MARTS
AALBORG
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Forfatteren har fået mulighed for skrive under pseudonym for at kunne udtrykke sig friere.

Der er ikke styr 
på det – eller?

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

Min afdelingsleder Rikke blev ansat for lidt under et år siden og er leder 
for udskolingen. Jeg er meget tilfreds med hendes arbejde, og overgangen 
fra lærer til leder er gået over al forventning. 

I går kom tillidsmanden ind. Han havde en alvorlig mine på og havde på 
forhånd skrevet til mig, at han gerne ville drøfte en alvorlig udfordring i samarbejdet 
mellem ledelse og medarbejdere. 

Jeg var selvfølgelig spændt på at høre, hvad den alvorlige udfordring var. 
Tillidsmanden så dyster ud og meddelte mig, at det drejede sig om Rikkes arbejde med 

terminsprøverne. Lærerne mente ikke, at Rikkes forventning til lærernes tilsyn ud over 
de timer, de normalt underviste, var tydelige i forhold til, hvornår de havde tilsyn. 

Det skabte forvirring og frustration. Rikkes forgænger havde lavet tydelige skemaer, så 
der ikke opstod misforståelser. 

I mit stille sind åndede jeg lettet op. Det burde kunne løses, tænkte jeg. 
 “Har lærerne eller du snakket med Rikke om jeres forventninger?” spurgte jeg.
 “Njaaa…,” sagde tillidsmanden. “Jeg synes, at det var vigtigt at drøfte det med dig 

først. Jeg har fået flere henvendelser.” 
Jeg kiggede undersøgende på tillidsmanden. “Hvad kan du gøre for, at det bliver nogle 

gode terminsprøver?”
Tillidsmanden tænkte sig om. “Jeg kunne sige til Rikke, at vi manglede skemaer…,” 

sagde han undvigende, da det lød lidt banalt. 
 “Det lyder som en god idé,” sagde jeg og forsøgte ikke at virke overlegen. Om efter-

middagen snakkede jeg med Rikke om tillidsmandens henvendelse, så hun var forbe-
redt.
 “De siger ingenting,” sagde Rikke opgivende. “Jeg troede, det var helt fint. De skal få alle 
de skemaer, de kan ønske sig. De er klar til i morgen, når jeg skal snakke med tillidsman-
den.”
 “Så er der styr på terminsprøverne,” sagde tillidsmanden selvtilfreds, da han stak hove-
det ind næste dag. “Rikke må selv have erkendt, at de skemaer manglede.”

 “Hvis du gerne vil have, at I får informationer og styring på en bestemt måde, kan det 
være en god idé, at udskolingslærerne og du fortæller Rikke, hvor I mangler noget. Rikke 
er super dygtig, og I kan hjælpe hende med at gøre hende endnu dygtigere.”

 “Det er jo ikke medarbejdernes ansvar at udvikle nye ledere,” sagde tillidsmanden og 
skar en grimasse. 

 “Nej. Det er mit ansvar, men det er bestemt i jeres interesse.” 

Jens Blom 
Skoleleder på Strandskolen

hverdagsledelse
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FORBRUGSLÅN  
TIL 5,6% P.A. 
– uden gebyrer og 

omkostninger

BEREGN LÅN
Find låneberegner på tjlaan.dk

Eksempel på FORBRUGSLÅN  
TIL 5,6% P.A. (variabel)
Lånebeløb:  kr. 100.000
Løbetid:  6 år
Månedlig ydelse:  kr. 1.664
ÅOP:  6,1%
Samlet renteudgift:  kr. 18.826
Samlet kreditomkostning:  kr. 118.826

Prøv vores låneberegnerog beregn din månedlige ydelse

FÅ RÅD TIL DET,  
I DRØMMER OM
Drømmer I om en større bil, en afslappende 
ferie eller noget helt tredje?

Hvis du er låneberettiget, kan du optage lån op til 
50% af din faste årsløn. Lånet er uden omkostninger 
og gebyrer, og renten er blandt markedets laveste på 
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Ydelserne indeholdes direkte i din løn, så din arbejds-
giver overfører beløbet til os.

Kontakt os i dag
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Telefon: 33 12 32 28

Vi glæder os til at besvare dine spørgsmål.
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En læreruddannelse kan give lærerne de 
bedst mulige forudsætninger for at blive 
dygtige lærere i fremtiden, men nogle sider 
af lærerjobbet kan først rigtig læres, når den 
nyuddannede lærer møder skolens konkrete 
praksis og står med ansvaret for undervis-
ningen af eleverne

Støt de 
nyuddannede  
lærere 

Systematisk  
modtagelse

Lærerkommissionen anbefaler i 
sin rapport fra december 2019 
en mere systematisk modtagelse 
af nyuddannede lærere og fore-
slår, at alle skoler har en strategi 
for, hvordan de introducerer ny-
uddannede. Lærerkommissionen 
understreger, at der bør sættes 
fokus på at understøtte de nyud-
dannede i deres første lærerjob 
bl.a. gennem mentorordninger. 
Rapporten peger også på beho-
vet for kontinuerlig professionel 
udvikling gennem lærerlivet. 

Funktions- 
beskrivelse for 
mentorordningen 
•   Formål med mentoring

•   Indhold i mentoringen fx 
praksisnær udgangspunkt

•   Principper for udvælgelse  
af mentorer

•   Præcisering af mentorens 
opgaver

•   Præcisering af rammer for 
opgaven

•   Hvordan organisationen 
understøtter opgaven. 

En god mentor
•   Er ikke kun en erfaren dygtig 

lærer

•   Har vejledningskompetencer

•   Er god til at skabe tillidsfulde 
relationer til sine kolleger

•   Er åben, nysgerrig og udvik-
lingsorienteret når det gælder 
undervisning

•   Er lyttende og empatisk

•   Er comitted til opgaven
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 ”Mind the gap!” sådan lyder 
det, når men træder ud og ind af Londons un-
dergrundsbane. Og sådan burde det måske 
også lyde, når nyuddannede lærere træder ud 
af læreruddannelsen og ind i skolen. For uan-
set hvor god læreruddannelsen er og hvor 
meget praktik og praksistilknytning, der er i 
læreruddannelsen, så vil der altid være et gap 
mellem uddannelse og konkret lærerpraksis. 

Et gap, man i dag bør være mere opmærk-
som på, fordi kompleksiteten i lærerarbejdet 
stiger. Vi ser større diversitet i klasseværel-
serne, en kompleks lovgivning på skoleområ-
det, f.eks. krav om registrering af fravær for 
tosprogede elever, om brug af læringsplat-
forme, indberetninger og inklusion. Forældre-
arbejdet opleves mere komplekst, måske 
fordi lærerne i nogle skoleområder ikke er 
lige så veluddannede som forældrene, i andre 
områder fordi udfordringerne i familierne er 
større end for blot nogle år siden. Der stilles 
krav og ønsker om dialogisk undervisning, an-
erkendende læringskultur, varierede under-
visningsformer og om nærværende empatiske 
lærere med overskud.

Vi ved fra forskning, at denne læreproces 
bliver mere effektiv, hvis den nyuddannede 
lærer i begyndelsen af sit lærerliv bliver knyt-
tet til en god lærerstartsordning, der også in-
debærer systematisk mentoring ( jf. det nor-
ske Stortingets meldinger. Nr. 16 2006-07). 
Med gode lærerstartsordninger er der sim-
pelthen mulighed for hurtigere at få dygti-
gere lærere med en professionel identiet, der 
er udviklingsorienterede og parate til livs-
lang læring.

Foruroligende tal
Vi ved at lærerkvalitet er den mest afgørende 
faktor for elevers præstation og læringsud-
bytte (Nordenbo, Larsen, Tiftikçi, Wendt,  
 & Østergaard, 2008). Set i dette lys er det 
stærkt foruroligende, at så mange lærere 
uden uddannelse underviser i folkeskolen, 
og at så mange nyuddannede lærere over- 
vejer at forlade lærerprofessionen. 

25 % af de nyuddannede overvejede såle-
des i 2017 at droppe ud af folkeskolen (Fre-
deriksen, Krøjgaard, & Paaske, 2017) og hver 
sjette nyuddannet lærer fravælger helt at ar-
bejde i folkeskolen (Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd, 2016). Derudover har 75 % af 
kommunerne inden for de seneste år oplevet 
problemer med at rekruttere læreruddan-
nede til de ledige stillinger på kommunens 
folkeskoler. 

Andelen af ansatte i kommunale lærerstil-
linger, som ikke har en læreruddannelse, er 
steget fra 10,8 pct. i 2013 til 16,2 pct. i 2016. 
Knap hver tiende læreransat havde i 2016 
slet ingen erhvervskompetencegivende ud-
dannelse mod 6 %. I 2013 (AE, 2018). For at 
styrke undervisningens kvalitet, elevernes 
læring, lærerens autoritet og professionelle 
udvikling er det altså vigtig at støtte de nye 
lærere. 

Selv om alle udfordringer for nyuddan-
nede lærere i folkeskolen naturligvis ikke lø-
ses ved lærerstartsordninger, viser forsknin-
gen, at lærerstartsordninger kan styrke lære-
rens fortsatte professionelle udvikling og den 
enkelte lærers tro på, at hun er i stand til at 
mestre sit arbejde som lærer. 

Dette har igen betydning for, hvor mange 
kræfter hun vil lægger i arbejde, hvor lang 
tid hun holder ud og hvor meget skuffelse, 
hun kan bære i jobbet (Bandura, 1997). 
Forskning viser også, at nyuddannede læ-
rere, der deltager i en lærerstartsordning, 
hvor mentoring er en del af ordningen, har 
større tilfredshed og større professionelt en-
gagement (Greenfield, 2015; Hudson, 2012; 
Ingersoll & Strong, 2011; Isenberg et al., 
2009; Wang, Odell, & Schwille, 2008). 

Dette skal sammenholdes med resultatet 
af den danske undersøgelse af, hvordan 
praksis modtager nye lærere (Frederiksen et 
al., 2017), som viser, at langt over halvdelen 
af de adspurgte lærere ikke fik tilbudt under-
støttende initiativer i lærerstarten, og at næ-
sten halvdelen af de nye lærere oplevede, at 
der generelt var mangel på struktur og plan 

Af Flere forfattere 
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nye i job

for deres start på skolen, og at ledelsen slet 
ikke eller i mindre grad tog initiativ til etable-
ring af sparring og vejledning i løbet af de 
første år.

Mentoring er en gensidig proces 
Meget tyder altså på, at lærerstartsordning 
med fokus på mentoring på skolerne er en 
god ide, når det gælder professionel udvik-
ling og fastholdelse af nyuddannede lærere. 

Det er en almindelig opfattelse, at en dyg-
tig erfaren lærer også vil være en god mentor 
(Ulvik & Sunde, 2013). Men der skal alligevel 
noget mere til end at være en god didaktiker, 
hvis mentoring skal føre til effektiv professio-
nel udvikling til gavn for elevers læring (Beu-
tel et al., 2017; Gardiner & Weisling, 2018; 
Helleve & Langørgen, 2012; Langdon, 2017).

 Der er f.eks. brug for generelle vejled-
ningskompetencer, kommunikationskompe-
tencer, didaktisk nysgerrighed og en udvik-
lingsorienteret holdning med hensyn til un-
dervisning – også ens egen. Dette vil betyde, 
at mentoring ikke bliver konserverende men 
derimod udviklende både for nye og erfarne 
lærere (Hobson, Ashby, Malderez, & Tomlin-
son, 2013; Lejonberg, Elstad, & Christopher-
sen, 2015). Kompetencer, der i øvrigt også 
kan bruges i ethvert teamarbejde og til un-
derstøttelse af skoleudvikling.

Ud over overvejelser om mentors gene-
relle vejledningskompetencer bør skolelede-
ren overveje om mentoren skal være en kol-
lega, der er tæt på (fx samme team, samme 
klasse), eller langt fra. Også overvejelser om 
mentorens specifikke faglige kompetencer 
(fx indsigt i fag, indsigt i elev- og aldersgrup-
per) er vigtige (Frederiksen, Paaske, Halse, & 
Rosholm 2019.)

Hverdagsudfordringerne for den nye lærer 

er mange. Nogle typiske udfordringer kunne 
f.eks. være flg.: den nye lærer mangler faglig 
og personlig autoritet over for forældre, hvil-
ket har skabt begyndende mistillid. Den nye 
lærer har svært ved at anvende sine redska-
ber til at organisere undervisningen og klas-
seledelsesstrategier i forhold til at kunne 
håndtere uhåndterbar uro. Den nye lærer 
mangler undervisningsmetoder og aktivite-
ter til at skabe mere dialog og bedre lærings-
fællesskaber i undervisningen. 

I disse typiske udfordringer kan det blive 
afgørende, at den nye lærer i samarbejde 
med mentor får nye perspektiver, ny forstå-
else og i samarbejde med mentor kan over-
sætte og omsætte det til konkrete tiltag i den 
nye læreres egen praksis. 

En mentor kan defineres som en erfaren 
lærer, der understøtter en uerfaren lærers 
fortsatte professionelle udvikling og trivsel, 
ikke ved at være bedre vidende, men ved i 
en gensidig proces, på den nye lærers præ-
misser, at reflektere over undervisning og 
undervisningsrelaterede opgaver for at un-
derstøtte og udvikle en fremtidig praksis 
(Aspfors & Fransson, 2015; Certo, 2005). 
Mentors fagfaglige, didaktiske og personlige 
kompetencer er væsentlige for at kunne  
kvalificere de nye lærere – og det kræver for-
ståelse for undervisningens kompleksitet. 
Med udgangspunkt i observationer fra den 
nye lærers praksis skal mentor have fokus 
på f.eks.: 

•   Undervisningens mål og formål.
•   Undervisningsaktivitet.
•   Lærerens relationer med eleverne.
•   Redskaber til undervisningsdifferentiering.
•   Stilladseringstiltag i forhold til særligt svage 

eller stærke elever.
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Gode råd til 
skolelederen
•   Knyt den nyuddannede 

til en mentor

•   Sørg for at skemalægge 
tidspunkter hvor men-
tor og den nyuddan-
nede kan mødes og evt. 
tidspunkter for gensi-
dige observationer

•   Sørg for at mentoring 
tager udgangspunkt i 
den nye lærers egen 
praksis for at facilitere 
den bedste læring og 
trivsel for eleverne.

•   Overvej en udarbej-
delse af en funktionsbe-
skrivelse for mentoren

•   Overvej og præciser 
formålet med men-
toring. (Socialisering 
ind i kulturen, personlig 
opmuntring, professio-
nel udvikling )

•   Mentorordningen skal 
tilpasses både skolen 
og den konkrete nyud-
dannede lærers behov 
og erfaringer.
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•   Overblik over arbejdsopgaver.
•   Forældresamarbejde.
•   Repertoire til at kunne ændre praksis  

når noget ikke fungerer.
•   Inkluderende læringsmiljøer i en mang-

foldig skole.
•   At balancere sin undervisning i spæn-

dingsfeltet mellem egne værdier og sko-
lens logikker. 

Med udgangspunkt i disse fokusområder 
for gennemførsel af undervisning af høj 
kvalitet skal mentor i samarbejdet og sam-
tale med den nye lærer være i stand til at 
give den nye lærer indblik i og forståelse 
for, hvorfor den nye lærer står i en udfor-
drende situation. Mentor skal sammen 
med den nye lærer være i stand til at ana-
lysere situationer, drøfte mulige tolkninger 
og finde nye vinkler og perspektiver og 
dermed være medskaber af ny indsigt og 
handleforslag i den nye lærers praksis. 

Målet er at understøtte den nye lærers 
professionelle udvikling og trivsel, men 
selvfølgelig også at hjælpe den nye lærer 
ind i den eksisterende lokale skolekontekst 
og den generelle skolekultur. Det er vig-
tigt, at både den nye lærer og ikke mindst 
mentoren forstår, at mentoring er en gen-
sidig proces, hvor hverken den erfarne el-
ler den uerfarne lærer på forhånd har sva-
ret. 

Mentoring bør forstås som en tovejs re-
lation, hvor både mentor og den nye lærer 
er interesseret i at udvikle sig (Certo, 
2005). Der er altså ikke tale om at mentor 
først og fremmest har løsningerne, men at 
mentor sammen med den nye lærer skal 
udforske forskellige muligheder for for-
tolkning og fremtidig handling i relation til 

en udfordring. En gensidig mentoring vil på 
sigt også kunne bidrage til mere effektivt 
samarbejde generelt om udvikling af under-
visning også efter endt lærerstart. 

One size doesn't fit all
Hvis en lærerstartsordning med mentoring 
skal blive en succes må ordningen være 
struktureret og organiseret (Shockley, Wat-
lington, & Felsher, 2013), og skoleledelsen 
må støtte op om mentorordningen.

Ikke forstået sådan, at skolelederen eller 
den pædagogiske leder skal indgå i mentor-
processen, men ved ledelsen sørger for at 
der er skemalagt tidspunkter, hvor mentor 
og den nyuddannede lærer kan mødes og 
evt. også skemalagt tidspunkter for gensidige 
observationer som basis for praksisnær men-
toring. Det er også en god ide, at have præci-
seret formålet med mentoring og have over-
ordnede overvejelser over, hvem der kan 
være mentor.

En god og bæredygtig lærerstartsordning 
tager højde for den konkrete kontekst i både 
kommunen og på skolen. Samtidig skal ord-
ningen kunne tilpasses til den enkelte nyud-
dannede lærers individuelle erfaringer og 
behov, og så må ordningen have fokus på og 
være tæt på lærerens undervisningspraksis. 
En lærerstartsordning, der ”fits all” vil ikke 
være en effektiv lærerstartsordning (Hobson, 
Ashby, Malderez, & Tomlinson, 2009; Wang 
et al., 2008). Med andre ord må en lærer-
startsordning altid udvikles inden for ram-
merne af lokal kreativitet. Derfor er det hen-
sigtsmæssigt, at man på skolen udarbejder 
en funktionsbeskrivelse for mentoring og 
mentor. 
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anmeldelser

Ånden er rede, 
kødet skrøbeligt

Den modige leder
Karsten Mellon (red)
Dafolo Forlag
222 sider, 375 kr.

Det gode ved at tage en supplerende uddannelse er, at man konfronteres 
med tekster, nyere forskning – og skal forholde sig til tankerne i forhold til 
den praksis, man har. Er man ”mellem videreuddannelser” eller sågar nået 
på den anden side, kan det være svært at finde overskuelige indgange til 
de refleksioner, der er så nødvendige for, at vi ikke blot udfylder, men også 
udvikler vores lederskab.

Denne bog er et godt bud! Ikke mindst fordi den består af overskuelige 
bidder i form af 13 artikler á ca. 15 sider, hvor forskellige forskere åbner ind-
gangsvinkler til modets lederskab. Man kan altså gribe eller skabe sig små 
åndehuller, hvor man på en halv times tid kan tilegne sig en udfordring til 
den vanetænkning, man ufrivilligt ofte sidder fast i.

Bogens forord og indledning begrunder behovet for at fordybe sig i begre-
bet mod i forhold til lederskab. De fleste vil måske tænke, at nå-ja, det 
mærker vi jo dagligt i mødet med medarbejdere, overordnede, budgetud-
fordringer eller tilpasningen af det, man gerne vil, til det der nu kan lade 
sig gøre. Og sådan er det også, hævder bogen. Lederskab går i forhold til 
kompleksitet kun en vej: mere og mere! Forventninger og krydspres føles 
stadigt stærkere – og det kalder på mod!

En af de interessante ting, man får ud af bogens 13 kapitler, er, at man må-
ske nok kan enes om placeringen af dyden ”mod” i Sokratisk/Fogh Kirke-
bysk forstand, men der er alligevel adskillige måder at formulere kernen i 
modet i lederskabet. 

Det vil være forskelligt, hvor man får mest ud af bogen. Mest ramte de ar-
tikler mig, der på en eller anden måde omhandler modet i forhold til den 
kommunikation, vi har med medarbejdere eller forældre. Hvordan vi ofte i 
lukkede og private kredse kan formulere problematikker ganske præcist og 
rammende, men hvor vi så ofte i konfrontation af en medarbejder eller for-
ælder lader forskellige hensyn tage over, hvilket i den grad går ud over 
præcisionen i de budskaber, vi vil formidle.

Eller hvor en af bidragyderne Leon Lerborg tager fat i fhv. amtsborgmester 
Erling Tidemanns ikoniske udsagn: ”Forudsætningen for, at vi kan ændre 
på tingenes tilstand, er, at vi kan tale sammen i dette land. Og det kan vi 
ikke! Offentlige ledere må i stigende grad sige pligtsludder og samtidig 
fortie de forbudte sandheder”.

Et kapitel handler om den modige medarbejder med indgang til refleksio-
ner i forhold til de – desværre alt for mange – samtaler, man som offentlig 
leder må tage med medarbejdere, der på den en eller anden måde er ved 
at tilte i sit arbejdsliv!

Alle kapitler er grundigt videnskabeligt funderede. Alligevel er de fleste 
ganske letlæste. Et kapitel må jeg tilstå, jeg måtte igennem flere gange, før 
jeg troede, jeg måske havde forstået det. Men det var undtagelsen – og jo 
egentlig ganske godt, at vi alle udfordres til det yderste! Der er mange 
kendte bidragydere, herunder bl.a. Majgaard, Tanggaard og Robinson. 

Bogens force er som nævnt de mange tilgange, men det er naturligvis 
også svagheden – skulle man ønske sig en opskriftsbog med quickfix til 
ens eget måske knapt så modige lederskab. Jeg havde fornøjelse af bogen, 
og det vil andre sikkert også have!

STEEN JONSSON AGGER
Pensioneret viceskoleleder
Tranbjerg J

Filosofiens banalitet

Hvad er et menneske?
Svend Brinkmann
En filosofisk dannelsesrejse
Gyldendal
275 sider, 220 kr. 

I forsøget på at sætte ord på livet, individet og samfundet bevæger pro-
fessor Brinkmann sig ind på den skønlitterære bane. I denne bog følger vi 
den unge Andreas (fra græsk Andros = menneske), der tager på dannel-
sesrejse rundt i Europa – med bedstemoren med på Skype.

Parret med geografiske nedslag i markante begivenheder og steder i den 
europæiske historie, får vi fortalt om fornuft, følsomhed, natur og kultur, 
kunst og politik, tro og viden m.m. Det er mesterlære, vi er ude i, snedigt 
fortalt som en kulisse for Brinkmanns fortælling om nogle af de store filo-
soffer og videnskabsmænd tilbage i tiden. 

I fokus er alt det, der følger med at være menneske og være en del af men-
neskeheden. Homo Sapiens, der med vores evne til forestilling, refleksion 
og samarbejde har fejet alle andre arter af banen. Man aner, at den fortalte 
historien er delvis selvbiografisk. Under alle omstændigheder er den en fin 
pædagogisk indsats, hvor det svære søges formidlet, så stort set alle fra 
ca. 16+ kan være med.

Men hvor meget Brinkmann end har villet fjerne sig fra at lave en filosofisk 
afhandling, står den menneskelige historie ikke så stærkt i bogen. Setuppet 
er set før med bl.a. ”Sophies verden” tilbage fra 1991, og målgruppen er 
mest de yngre årgange, der kan have gavn af introduktion til de spor af  
erkendelser og indsigt, der er lagt før os, og som stadig fører os frem.

Forhåbentligt da, for hvad er menneskets svar på de menneskeskabte pro-
blemer i dag med klimaet m.m. Det står her hen i det uvisse. Det er der-
med et tilbageskuende værk. Godt fundet på, bygget op og uden at være 
belærende. Men er det alligevel lidt – ved, at klassisk dannelse kan redde 
verden? Begejstringen er til gengæld en væsentlig styrke. Uden den kom-
mer vi ingen vegne – og den mærker man i bogen.

Kend dig selv, stod der på templet i Delfi, minder Brinkmann om, hvis no-
gen skulle have glemt det. Og ja, interrail-ture kan rette folks ryg, og især 
kan mødet med andre kulturer sætte ting på plads. Men på templet stod 
også skrevet: Intet til overmål. Det er bogen heldigvis ikke; den er letfordø-
jelig og kan også bruges i uddrag til introduktion af dette og hint. 

Fremtidstroen med i bogen, men mest i form af den borgerligt-humanisti-
ske optimisme, der heldigvis bringer os frem. Med de udfordringer, menne-
skene og planeten står med, er der brug for konkret handling. Det får vi 
ikke anvist. Men igen, Brinkmann har sikkert mere i ærmet…

MICHAEL DIEPEVEEN
Redaktør 

gyldendal

en filosofisk dannelsesrejse

HVAD ER ET
MENNESKE?

SVEND 
BRINKMANN
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Mere end 1000 ord

Tegn mere sammen
Loa Baastrup & Ole Qvist-Sørensen 
Samfundslitteratur
283 sider, 369 kr.

Formålet med bogen er at give dig svar på spørgsmålet om, hvordan du 
kan styrke måden, du tænker, kommunikerer og samarbejder på med 
visualisering. Målet er, at du efter at have læst bogen er klar til at tegne 
sammen med andre. 

På bagsiden står, at den indeholder 6 redskaber, 8 færdigheder, 75 ska-
beloner til at gå videre ud fra – og med mere end 400 illustrationer er 
det ikke overdrevet. Bogen er i sandhed en guldmine af ideer til at få 
fingrene i og er perfekt for den, som ønsker at skabe sammenhæng og 
overblik via det visuelle.

Grafisk facilitering er et effektivt værktøj til at skabe fælles forståelse 
ved at forenkle kompliceret indhold til et sprog, alle forstår. Op til 80 % 
af alle mennesker er visuelle. Det vil sige, at vi forstår, lærer og husker 
bedre i billeder. Kort sagt – et billede siger mere end 1000 ord. 

De to forfattere står bag virksomheden ’Bigger Picture’, der var blandt 
de første til at introducere grafisk facilitering i Danmark. En bred, kon-
kret erfaring med store virksomheder som bl.a. IKEA, A.P. Møller, FN, 
BBC og LEGO gør bogen til et fantastisk redskab for enhver, der ønsker 
at arbejde med strategisk forandring, ledelse, kompetenceudvikling og 
innovation. Og sætte billeder på.

Skal jeg vurdere bogen som et samlet hele, vil jeg sige, at jeg bestemt 
følte mig godt faciliteret hen ad vejen. Bogen kan varmt anbefales for 
aktører både i og uden for skoleverdenen. Bogen er letlæst, har uanede 
mængder af gode tips og ideer.

Det mest geniale ved bogen, tænker jeg, er de uddybende forklaringer 
og eksempler på præcis, hvordan du kan bruge grafisk facilitering i stort 
set enhver sammenhæng i dit virke, når du ønsker at videreudvikle og 
facilitere processer, møder, workshops og konferencer eller blot et helt 
almindeligt afdelingsmøde.

Bogen kan både bruges af nybegyndere inden for det grafiske såvel 
som den erfarne grafiske facilitator. Tænk bogen ind, som en værktøjs-
kasse, og så har du ikke brug for andet end tusser. Sproget er enkelt, let 
forståeligt og de modeller, der tales ind i, giver god mening set ud fra 
det perspektiv, du flyver ind med. 

DORTE STANGHOLM
Souschef
Brørupskolen
Vejen kommune

Ring 8020 8870
Se alle rejser på 
alfatravel.dk

TILBUD!

POPULÆRE
SKOLEREJSER
Har I planer om en skolerejse? Vi har 
sat prisen ned på disse 4 favoritter:

Berlin 3 dage fra kr. 698,- 
m. bus, ophold og morgenmad

Amsterdam 5 dage fra kr. 1.248,-
m. bus, ophold og morgenmad 

Budapest 5 dage fra kr. 1.948,-
m. fly, ophold og morgenmad 

TrollAktiv 4 dage fra kr. 1.898,-
m. færge, bus, ophold, og aktivitetsprogram

Få et gratis tilbud på 7022 8870
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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

Læringsrejsen
Målorienteret undervisning i 
indskolingen
Alice Olsen
Dafolo

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

Elevens læring og dannelse
Fem psykologiske forstålelser
Søren Pjengaard
Dafolo

Anvendelse af 
forskningsbaseret viden i 
skolen
Terje Ogden
Dafolo

Bæredygtig undervisning
Suna Christensen
Aarhus Universitetsforlag

Ulighed, fattigdom, og sociale 
problemer
Morten Ejrnæs
Dafolo

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

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

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

Læring mellem udvikling og 
tilpasning
Kritiske og afklarede bidrag 
2007-18
Knud Illeris
Samfundslitteratur

15 aktuelle læringsteorier
Knud Illeris
Samfundslitteratur
Intensiv læring

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

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

Gør en forskel med 
distribueret ledelse
Perspektiver, Praksis og 
potentiale
Alma Harris
Dafolo

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

Håndtere Evaluere Forandre
Med low arousal og afstemt 
pædagogik
Bo Hejskov Elvén, Anna Sjölund
Dansk Psykologisk Forlag

Stress og eksistens
Nye veje til at forstå og 
bekæmpe stress
Mette Vesterager
Hans Reitzels Forlag

Skriv kort og godt
En skrivedidaktik om 
brugstekster og fagtekster
Bodil Nielsen
Hans Reitzels Forlag

Filosofi i skolen
Undervisningens rum for 
undren
Louise Nabe-Nielsen
Hans Reitzels Forlag

Kollaborativ Professionalisme
Når samarbejde fører til bedre 
læring for alle
Andy Hargreaves, Michael T. O’Connor
Dafolo

Skolens fraværende børn
Årsager og indsatser
Mai Juul-Andersen, Line Berthelsen 
m.fl.
Dafolo

Team, læringsfællesskaber og 
ledelse i skolen
Frode Boye Andersen (red.)
Klim

Pædagogers faglighed i 
skolen
Udspændtheder i litteratur og 
praksis
Sofie Sauzet
Samfundslitteratur

Dannelse i alle fag
Michael Wahl Andersen, Søren 
Hattesen Balle m.fl.
Dafolo

Ledelse af mennesker der 
arbejder med mennesker
Birgitte Bonnerup, Thor Simony
Hans Reitzels Forlag

Vi tror ikke – Vi undersøger
Hvordan systematisk refleksion 
driver fagligheden frem
Nicolaj Eiler, Gitte Riis Hansen
Dafolo
Strategisk ledelse for offentlige ledere

Tilgange, værktøjer og 
dilemmaer i strategiarbejdet
Jens Holmgren og Christina Nüssler
Samfundslitteratur
Stedets pædagogik
Om højskolens opgave og praksis
Rasmus Kolby Rahbek

Kunstnerisk lederskab
Refleksioner om kunst og 
ledelse
Lars Peter Nielsen
Jelling bogtrykkeri

Pissedårlig undervisning
Alexander von Oettingen
Hans Reitzels Forlag

Skolefravær
At forstå og håndtere 
skolefravær og skolevægring
Trude Havik
Dafolo

Medarbejdervitaliserende 
samtaler
Guide til fremme af 
engagement og kvalificeret 
selvbestemmelse i arbejdslivet
Jan Tønnesvang, Sanne Schou, Mette 
Marie Hansen
Klim

Ledelse af unge
Tiltræk og fasthold med 
nærværende ledelse
Karen Christina Spuur, Anne 
Essenbæk Toftbjerg
Dansk Psykologisk Forlag

anmeldelser

Ønsker du at anmelde en bog, 
så ring til sekretariatet på tlf. 70 25 10 08 
eller mail til skolelederne@skolelederne.org
Husk: skriv kort.

Anmeldelser honoreres med 
2 flasker vin samt bogen.

72 plenum | marts 2020



PENSIONISTGRUPPEN, KONTAKTPERSONER:
NAVN KOMMUNE MAIL TELEFON
Claus Holck Pape Hedensted  cogcpape@gmail.com  20585402
Birgitte Sonsby Odense  birgittesonsby@gmail.com  20665246
Ole Stavngaard Rudersdal  ole.stavngaard@gmail.com  50696729
Claus Heiredal Toftlund  heiredal@gmail.com  30532621
Annie Nielsen Frederikshavn  annie@nielsen.ws  21270544
Flemming Libner Skjern  f.libner@gmail.com  40268602

AKTIVE 
PENSIONISTER

MÅL FOR PENSIONISTER: 

•  Pensionerede skoleledere skal fremstå som 
en tydelig medlemsgruppe i foreningen med 
pensionistgrupper lokalt og i form af regio
nale netværk.

•  Målet er at fastholde viden, kompetencer og 
motivere til at få øje på de ressourcer, der lig
ger i gruppen – og tilbyde et relevant forum.

•  Kontingentet er ca. 125 kr./md. og fradrags
berettiget for tjenestemandspensionister.

•  Du bevarer de fordele, der er: Frivillig gruppe
liv indtil 70 år, Feriefonden, Tjenestemænde
nes Låneforening, Forbrugsforeningen og til
bydes Folkeskolen.

•  Du får fortsat Plenum, adgang til regionale 
møder, årsmødet mv.

•  Hvis du vil være medlem af pensionistafdelin
gen – så meddel det til foreningens sekreta
riat i forbindelse med overgang til pension.

Er du ved at slutte som aktiv skole-
leder? Vil du fortsat være aktiv i for-
eningen? Så bliv medlem af forenin-
gens pensionistafdeling

Der er snart 400 pensionistmed-
lemmer i Skolelederforeningen. Og 
stigende efterspørgsel på, hvad for-
eningen har af tilbud for at gøre det 
mere attraktivt at være pensionist i 
foreningen.

Skolelederforeningen har nedsat 
en arbejdsgruppe ”Aktive pensioni-
ster” af 6 pensionerede skoleledere, 
der sammen med formandskabet, 
HB og sekretariatet, arbejder med at 
optimere pensionisternes forhold.

Arbejdsgruppen har sammen med 
repræsentanter mødtes på årsmødet 
med interesserede nuværende og 
kommende skolelederpensionister, 
hvor der bl.a. blev drøftet:

•  Nye attraktive og inspirerende til-
bud for foreningens pensionister.

•  Hvordan pensionistafdelingen 
bliver synligere på foreningens me-
dier.

•  Revision af velkomstfolder/pjece 
til nye medlemmer – er allerede 
klar, den ligger på skolelederne.org

•  Bidrage til coaching/støtte til nye 
skoleledere – evt. regionalt.

•  Opbygge en erfaringsbank og tæn-
ketank for Skolelederforeningen

AMNESTI
Dog er der frem til 1. juli 
2020 givet mulighed for  
amnesti, så tidligere ud-

meldte kan blive fuldgyldige 
pensionist-medlemmer 

igen. 

HUSK! 
at melder du dig 

som pensionist ud af 
Skole lederforeningen, 

er det vedtægtsmæs-
sigt ikke muligt at 

melde sig
ind igen.
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...og vær med  
i dialogen

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 man-
geårig erfaring med arbejdet som skoleleder. Som medlem kan du til hver en tid hen-
vende dig til sekretariatet og få rådgivning.

VEJLEDNING MED LEDERVINKLER
Ring eller mail og få en snak om det at være leder i eller omkring folkeskolen, f.eks.: 
• dine arbejdsvilkår som leder
• dine løn- og ansættelsesvilkår
• dine tjenstlige forhold, herunder pensionsvilkår
• arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes?
• godtgørelse for merarbejde
• folkeskolens styrelse og forvaltningsloven
• SU/MED-samarbejdet
• personaleledelse
• udviklingssamtaler og konflikthåndtering
• arbejdsskader
• arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
• andre relevante emner fra lederens dagligdag
 Brug ”Min side” på www.skolelederforeningen.org  
til at tjekke og opdatere dine oplysninger.

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

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

DAGLIG LEDELSE
Sekretariatschef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org
 
ADMINISTRATION  
OG DRIFT 
Merethe S. Erbs
Administrativ medarbejder
mse@skolelederne.org
 
Gitte Nielsen
Administrativ medarbejder
gn@skolelederne.org

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

Jannick S. Mortensen
Konsulent
jamo@skolelederne.org

Søren Teglskov
Konsulent
sote@skolelederne.org

MEDLEMSRÅDGIVNING  
OG FORHANDLING
Peter Cort
Forhandlingschef
cort@skolelederne.org
 
Carsten Ancker
Konsulent
cava@skolelederne.org

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

MØD DE 
ANDRE
SKOLE-

LEDERE
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Tag på 
MADlejr
- og sæt fokus på  
sundhed og trivsel

MADlejrs fokusområder

Mad og måltidet
Udvikling af madlavningskom-
petencer og indsigt i måltidets 
betydning

Sundhed og trivsel
Indsigt i og bevidsthed om egen 
og fællesskabets sundhed og 
trivsel

Bæredygtighed
Indsigt i og forståelse for natur,
råvarer og ressourceanvendelse

Læs mere 
og forhånds- 
tilmeld jer på 
madlejr.dk  
inden 1. maj 
2020



FAGLIGE DAGE
FAGLIGHED OG FORNØJELSE I TIVOLI

FAGLIGE DAGE FOR 4.- 6. KLASSE FRA D. 14. APRIL – 12. JUNI
Hvordan opleves tyngdekraften i Rutschebanen med bind for øjnene? 

Kan du løbe hurtigere end Veteranbilerne, og hvilken fisk er den hurtigste i akvariet?
Dette og meget mere skal eleverne undersøge  

til Faglige Dage i Danmarks største klasselokale.
Opgaverne understøtter arbejdet  

med Nye Fælles Mål.

LÆS MERE PÅ WWW.TIVOLI.DK/SKOLER

KUN 70 KR.  
PR. ELEV/LÆRER 

INKL. ENTRÉ & TURPAS
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