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Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen

 De såkaldte 100 års hændelser sker hyppigere. Klimaet opfører sig  
faretruende. Med voldsomme brande nogle steder og rekordafsmeltning af ind-
landsis andre steder. Med regn-tørke-regn. Men det skulle gå fra slemt til værre. 

Næsten præcis 100 år efter den såkaldt spanske syge kom Corona på besøg og 
vendte op og på Danmark og hele verden. Samfundet og skolerne blev lukket ned 
og genåbnet med meget kort varsel. Det er den STØRSTE disruption af samfundet i 
mands minde og for os i folkeskolen af undervisningen i skolens mere end 200 års 
historie. En voldsom udfordring er det af alt, hvad vi kendes for – sammenhold, at 
være tæt på hinanden og fællesskabet – ja, hvad der har været af reformer de se-
nere år blegner lidt i forhold til den omvæltning, vi gennemgår nu.

Det er utroligt flot, som vi står sammen i Danmark. Godt nok nu på afstand. Men 
båndene er stærke. For os på skolerne har dygtige ledere organiseret vores del af op-
gaven i samarbejde med et fantastisk engageret personale: Først at lukke folkeskolen 
ned og så genåbne den på ordentlig og flot vis. Nye læringssituationer, en ny skole 
udvikler sig trods stramme hygiejniske regler, knap kapacitet, bemanding og øko-
nomi. At vi under de usædvanlige forhold er særdeles omstillingsparate, siger jeg 
gerne højt. Den store ros får vi nemlig fra forældre og omverden.

Coronasituationen sætter også sit præg på foreningen. Ligesom begivenheder som 
1. maj, Folkemødet m.m. er aflyst, har vi måttet skyde vores fysiske kurser og møder 
til foreløbigt efteråret, mens vores årsmøde med normalt op til 1800 deltagere slet 
ikke bliver afholdt i år. Beslutningen er taget ud fra den usikkerhed, der er om at for-
samle mange mennesker grundet Corona. Vi vender tilbage med et brag af årsmøde i 
2021, men søger også at lave alternative opfølgninger. Vores repræsentantskabsmøde 
med valg til HB er således flyttet til primo maj, hvor det afholdes virtuelt. 

Læs mere om det i dette blad, der IKKE er fyldt med Corona. Det har vi i forvejen  
rigeligt af det andre steder. Meget af stoffet er skrevet, før virussen for alvor viste sit 
grimme ansigt, og selv nogle af de dagsordner om skolernes og ledelsernes vilkår,  
økonomi, organisering, arbejde etc. er lagt på køl, bliver de sandsynligvis aktuelle igen. 
På vores hjemmeside følger vi udviklingen, og her deler vi vores erfaringer fra leder- 
til-leder. Tilmeld dig også nyhedsbrevet, følg vores Facebook- og Twitterplatforme, og 
se videoen om den nyeste status på genåbningen af skolen for de ældste elever. 

Kan man sige noget godt om situationen, er det, at vi kan lære af den. Fx at der 
skal være økonomi til rengøring, drift og ledelse. Men endnu mere, at vi skaber nye 
former for kommunikation, undervisning og dialog med digitale værktøjer, video, 
virtuelle platforme og læremidler mv. Vi er på vej til at lave skole på en anden 
måde, ja vi er nødt til det og kan lige så godt se fordelene ved det. Især når vores 
personale løfter den opgave suverænt. Og der er ingen tvivl om, at skolerne gør  
sig store anstrengelser for at nå ud til ALLE elever, også de særligt udsatte.

Langtidseffekterne for skole og samfund er svære at spå om, men vi kommer 
nok ikke uden om, at Coronakrisen sætter dybe psykologiske og meget kontante 
spor. Med 550.000 elever og 800.000 forældre er folkeskolen en afgørende brik  
i det spil. Jeg er stolt ved at se, hvordan alle skolelederne i landet og vores lokale 
foreninger knokler for at gøre det optimalt!  
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 I løbet af ganske få uger i marts 
og april kom folkeskolens omstillingsparat-
hed for alvor til eksamen. Først lukkede vi 
skolen ned og etablerede nødundervisning, 
og kun 5 uger senere åbnede vi den igen i en 
helt ny form med helt særlige regler, nye ru-
tiner og en totalt forandret organisering.

Og folkeskolen bestod, endda med en flot 
karakter – ikke mindst takket være den me-
get dygtige skoleledelse. Og takket være en 
ekstraordinær flot indsats og et stort gåpå-
mod fra alle skolens medarbejdere, fra for-
ældre og fra eleverne, som også har taget 
omstillingerne meget flot.

Det hele har været båret af et helt unikt 
samarbejde og fællesskab.

For skolelederne har det betydet en ny  
ledelsessituation og en lang række svære 
spørgsmål og beslutninger. I første omgang om 
alt fra nødundervisning, nødpasning, virtuelle 
møder og nye love og bekendtgørelser til særlig 
opmærksomhed på sårbare børn og unge. Og 
senere, da skolerne åbnede igen for de mindste 

klasser, kom også spørgsmål og overvejelser 
om hygiejne, afstand, rengøring, håndvask, be-
manding, afspritningszoner, opmåling af loka-
ler samt ikke mindst hvordan, I skaber tryghed 
og en god skoledag for eleverne.

Ved siden af har I som skoleledelse fokus 
på målrettet kommunikation med medarbej-
dere, elever og forældre – og med forvaltning 
og politikere. Det har været, og er stadig, en 
hæsblæsende periode, hvor I skal handle 
både kreativt, konstruktivt og pragmatisk. 
Ikke mindst, når de ældste klasser også skal 
ind og vende på skolen.

”Som formand for skolelederne er jeg stolt 
af det fantastiske arbejde, I yder. Hvilket også 
er blevet bemærket af blandt andre statsmi-
nisteren. Sammen med andre offentlige le-
dere viser I som skoledere vejen i krisetiden. 
I denne tid er det også tydeligt, hvor stor en 
betydning folkeskolen har som grundpille i 
vores samfund. For hvis folkeskolen står 
stille, er det svært for resten af samfundet at 
fungere,” siger Claus Hjortdal, formand.

Vi deler jeres erfaringer
I Skolelederforeningen forsøger vi efter bed-
ste evne at følge trop og støtte op om jer i 
denne usædvanlige situation.

Fra første dag i denne nye skolevirkelig hed 
har Claus Hjortdal, formand, og Dorte An-
dreas, næstformand, været i tæt dialog med 
Børne- og undervisningsminister Pernille  
Rosenkrantz-Theil omkring omlægning, 
planlægning, tilrettelæggelse og gennem-
førelse af nødpasning, genåbning, afgangs-
prøver og meget mere. De udfordringer og 
spørgsmål, I undervejs har fortalt os om, har 
formandskabet videregivet til ministeren.

Claus Hjortdal og Dorte Andreas er også i 
tæt kontakt med skolens øvrige aktører om 
de erfaringer, udfordringer og akut opståede 
problemstillinger, som dukker op undervejs.

Vi har også løbende tæt kontakt til forenin-
gens lokalformænd via nyhedsmails fra både 
næstformanden og formanden.

”Vi oplever lige nu værdien af den tætte 
kontakt internt i foreningen samt med un-

Af Malene Lieberknecht  |  Foto Skolelederforeningen m.fl.

Først lukkede vi ned…

Covid-19

SKOLELEDELSE I Coronaens TID: 
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Tved Skole
Østervangsskolen, Randers Kommune

Østervangsskolen

XX skole

dervisningsministeren, KL og de øvrige parter 
omkring folkeskolen. Vi har et unikt samar-
bejde omkring dette, hvilket er både nødven-
digt og vigtigt, for når krisen kradser, står vi 
stærkere sammen,” siger Claus Hjortdal.

I sekretariatet har I som vanligt kunne kon-
takte os pr. mail og telefon hvilket en del af jer 
har benyttet sig af – dog har vi indtil videre 
ikke deltaget i fysiske møder.

Tak for jeres henvendelser samt for at dele 
jeres erfaringer og udfordringer med os, så vi 
kan videregive dem til både minister, kommu-
ner, forældre, elever og mange flere og dermed 
repræsentere og varetage skoleledelsens inte-
resser.

Seneste nyt på vores medier
Med videohilsener samt artikler på foreningens 
hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook, Twitter 
og LinkedIn – forsøger vi at nå ud til jer alle 
med relevante informationer og budskaber.

På hjemmesiden har vi oprettet en temaside, 
hvor I hurtigt kan få overblik over seneste nyt.

Midt i travlheden har nogle af jer fundet tid 
til at dele jeres erfaringer på den særlige sek-
tion på vores hjemmeside ’Fra skoleleder til 
skoleleder i coronaens tid’ med beretninger 
om, hvordan I oplever og tackler situationen 
med nødskole, nødundervisning, genåbning og 
meget mere. Her findes meget fine eksempler 
på både videohilsner og skriftlig kommunika-
tion fra skolens ledelse til medarbejdere, for-
ældre og elever. Trænger I til at trække på smi-
lebåndet, så prøv fx at læse den sjove guide  
til eleverne om, hvordan de overlever tiden 
med fjernundervisning, som skoleleder Birgitte 
Pilgaard fra Herstedøster Skole har sendt.

I Skolelederforeningen hører vi fortsat meget 
gerne fra jer, ligesom vi fortsat er klar med råd-
givning og støtte og løbende vil skrive nyheder, 
nyhedsbreve og udsende anden information 
med særlig interesse for Skolelederforeningens 
medlemmer. 

Malene Lieberknecht er journalist

FØLG MED HER

  Kontakt sekretariatet:  
skolelederforeningen.org/ 
kontakt/sekretariatet

  
Find løbende information  
om skoler og Covid-19 her:  
skolelederne.org/corona

 
 Fra leder til leder i coronaens tegn. 
Del dine erfaringer:  
skolelederne.org/beretninger

  facebook.com/skolelederforeningen

  Du finder os som SkolelederOrg

  Skolelederforeningen

  Skolelederforeningen

Østervangsskolen

Tved Skole, Svendborg Kommune

så åbnede vi igen og så...

i

plenum | maj 2020 7

https://www.skolelederforeningen.org/kontakt/sekretariatet/
skolelederne.org/beretninger
https://www.skolelederforeningen.org/corona/


 

Corona
Mens vi venter på flokimmunitet og en  
vaccine, kan man håbe, at forsøgene  

med at udvikle lægemidler, der kan bremse eller  
lette symptomerne på Covid19 lykkes:

• Camostat Mesylat, opr. mod halsbrand

• Hydrochlorokin, gammelt anti-malariamiddel

• Remdesivir, antiviralt mod ebola, sars og mers

• Urso Deoxy Cholic Acid, kinesisk bjørnegalde

• Calmette-vaccine, udviklet mod tuberkulose

• Novaferon, immunoglobulin, interferon

• Andre antivirale og immunstyrkende stoffer

• Antistoffer, udvundet af raskmeldte patienter

• Andre anti-inflammatoriske lægemidler

• Stamcelle-terapi, thalidomid m.m.

noter

Regeringen har nedsat en ekspert- 
gruppe, som skal komme med bud 
på en erstatning for den nuværende 
7-trins-karakterskala. 

Den nuværende karakterskala er kriti- 
seret for for store numeriske spring, 
og at fokus er på fejlfinding fremfor 

HUSK
Vask hænder tit eller brug 

håndsprit, host eller nys i dit 
ærme, undgå håndtryk, 

kindkys og kram, begræns 
fysisk kontakt, hav høj 

rengøringsstandard, hold 
afstand og tag hensyn.

ILLUSTRATION: PANTHERMEDIA

Den falske vikar
Kapacitets- og personalesituationen under 
Covid19 åbner for nye løsninger, men lærere  
og pædagoger kan trods alt ikke være i to 
lokaler samtidigt. Eller måske alligevel?

Kim Normann Andersen, Professor på it-ud-
dannelserne på CBS har sendt dette input,  
der går på, at der findes en række teknologier 
der også kan komme os til hjælp: robotterne!  

Selv om man må erkende at 1:1 fysiske kopier  
af lærerne eller af eleverne ligger et stykke ude  
i fremtiden, findes der i dag robotter til mere 
end overvågning/pasning. Producenterne kan 
googles frem

Fx muliggør den såkaldte giraf-robot, at læreren 
er i det ene lokale og kan ”gå rundt” i et andet 
lokale samtidigt. Robotterne er enkle at betjene 
og kan komme i aktion meget hurtigt.

Omend læreren kan kommunikere via video/
computer, giver det noget ekstra, at robotten 
kan bevæge sig rundt i lokalet og tage "sam-
aler" med de enkelte elever det sted eleven er. 
Det kan nok ikke gå i 0. kl., men det kan fungere 
i dele af 5. kl. inden for fx idræt/yoga. 

Det er en historisk mulighed for at gå ombord i 
den næste generation af teknologierne og ikke 
blot indføre ny teknologi som led i besparelser. 

En skidt karakter
progression, når der gives karakter.  
Og så sender karakteren –3 et unødigt 
negativt signal, selv om karakteren 
dog sjældent bruges i praksis.

Skolelederforeningen har sammen 
med 12 lederforeninger på skole/
uddannelsesområdet formuleret en 

række fælles anbe falinger til en 
justering af karakterskalaen.

Det er foreningernes vurdering, at 
der er udfordringer forbundet med 
den nuværende skala. Så selv om 
at der er transaktionsomkostninger 
med at indføre en ny skala, bør der 

foretages ændringer numerisk, men 
også i anvendelsen af skalaen. 

Ekspertgruppen skal afgive deres 
anbefalinger senest ved udgangen 
af september, hvilket skal danne 
udgangspunkt for et regeringsud-
spil i efteråret 2020.
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Danmarks tidligere lands-
holdsmålmand Kasper 
Hvidt er i dag sportsdirek-
tør for det danske Coun-
ter Strike-hold Astralis. 
Med erfaringer fra sin 
håndboldkarriere har han 
udviklet en performance 
model, der har været med 
til at gøre Astralis til ver-
dens bedste hold.

›

portræt

 I 2017 lagde Kasper Hvidt hånd-
boldkarrieren på hylden. Harpiks, refleksred-
ninger og tilværelsen som målmand blev ud-
skiftet med rollen som ny sportsdirektør i 
esport-organisationen Astralis Group. Her har 
han ansvaret for at give spillerne på det dan-
ske Counter Strike-hold, Astralis, de bedste 
forudsætninger for at præstere og vinde tur-
neringer.

Skydespillet Counter Strike er et af de 
mange computerspil, der det seneste årti har 
udviklet sig til meget mere end bare et spil, 
unge spiller for sjov på deres teenageværelser. 
Nu er det en del af den hurtigt voksende 
esport-industri, hvor computerspillere er ble-
vet sportsstjerner, der dyster om millionpræ-
mier og spiller i arenaer foran tusindvis af 
fans.

Kasper Hvidt tog karrierespringet, fordi 
esport i 2017 var i en tidlig fase på professio-
naliseringskurven. Han så en mulighed for at 
trække nogle af sine erfaringer fra håndbolden 
med over i esport og åbne atleternes øjne for, 
at præstationspaletten er meget mere end 
bare at sidde foran en skærm.

”Der var da helt sikkert nogle af spillerne, 
der tænkte: ’Hvorfor kommer der pludselig en 
gammel håndboldspiller, og tror han kan lære 
os, hvordan vi skal gøre?’ Men da jeg startede 
med at arbejde med Astralis, havde de ikke 
vundet en stor titel i ni måneder. Ikke på 
grund af manglende færdigheder, men på 
grund af manglende forståelse for, hvad der 
kræves for virkelig at blive topatlet.”

”Fordi det stadig var en meget ung og histo-

FRA MÅLMAND 
TIL MIKSERPULT

Af Martin Leer Scharnberg  

F
o

to
 S

ø
re

n
 S

ve
n

d
se

n

rieløs sportsgren på den store professionelle 
scene, havde de et meget ensidigt fokus på 
selve spillet, mens opmærksomheden på alle 
andre præstationsparametre ud over det at 
spille spillet nærmest var ikke-eksisterende. 
Det rigtige arbejde med søvn, kost, fysisk 
træning, hvile og behandling kan løfte en-
hver præstationsevne. Om det så var mig 
som håndboldspiller, min kone som univer-
sitetslektor eller dem som esports-atleter. 
Men ingen af de ting var overvejet i Astralis’ 
arbejde. De satte sig bare over til compute-
ren, og sad der hele dagen. Tissepauser var 
nærmest det eneste andet, der også blev sat 
tid af til.”

Kasper Hvidt ville skabe en kulturforan-
dring. Og han igangsatte sit egenudviklede 
forløb til formålet. Astralis Group Perfor-
mance Model, kalder han det. 

Fysikken var en af de faktorer, der skulle 
opprioriteres, og derfor tog han fat i fagfolk, 
han kendte fra håndboldverden og sammen-
satte et præstationshold bestående af en fy-
sioterapeut, en læge, en psykolog, en diætist 
og en kropsbehandler.

Spillerne blev mod deres tidligere træ-
ningsvaner løsrevet fra skærmene for at gen-
nemgå fysiske test, der skulle afdække, hvad 
hver enkelte spiller havde brug for at foku-
sere på i et træningsforløb.

Nogen havde brug for at styrke deres 
skuldre og og lændestabilitet, for at kunne 
holde til at sidde ved computeren seks timer 
i streg, som en kamp kan være, uden at få 
ondt. Andre skulle opbygge bedre kondition, 
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HVAD: Arkadespil

NAVN: Virtua Fighter 3

FRA: Spilselskabet Sega

FØDT: 1996

LAND: Japan

HØJDE: 180 centimeter

MODE: Single- og multiplayer

VM- OG EM-MEDALJER: 0

    PERSONLIG HÆDER: 

       Favorit i spilhallerne 

            i 1998

FRA MÅLMAND 
TIL MIKSERPULT

HVAD: Sportsdirektør

NAVN: Kasper Hvidt

FRA: Astralis Group

FØDT: 1976

LAND: Danmark

HØJDE: 192 centimeter

MODE: Holdspiller

VM- OG EM-MEDALJER: 5

PERSONLIG HÆDER: 

Verdens bedste håndboldmålmand i 2008
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fordi det styrker den udholdenhed, det kræver 
at holde koncentrationsevnen i en hel kamp. Og 
nogen havde brug for behandling i nakken, for 
jo mere spændt man er i nakken, jo mindre 
plads er der til hjernesignalerne, og det gør 
øje-hånd-koordinationen, som er utrolig vigtig i 
Counter Strike, langsommere.

Astralis-spillerne begyndte med individuelle 
træningsområder og Astralis Group Perfor-
mance Model efter en længere periode med 
svigtende resultater. Og den nye struktur om-
kring holdet så ud til hurtigt at sætte sit positive 
præg. I resten af sæsonen slog Astralis adskillige 
rekorder, vandt 10 ud af 12 turneringer og endte 
på førstepladsen på verdensranglisten.

Langtidsholdbart kollektiv
Som sportsdirektør har Kasper Hvidt ikke været 
bange for at lave om og udfordre det etablerede. 
Da han gjorde Astralis til et af de første Counter 
Strike-hold i verden til at arbejde med fysiske 
tests, rystede konkurrenterne på hovedet. Det 
var noget pjat fra traditionel sport, som ikke 
hørte til i esport, mente skeptikerne. 

I dag forsøger mange at efterligne Astralis’ 
succesformel. Og selvom Astralis i dag er blevet 
et af verdens allerbedste Counter Strike-hold, 
betyder det ikke, at Kasper Hvidt har sat kultur-
forandringen i bero. Tværtimod.

På eliteniveau spilles Counter Strike fem mod 
fem. Derfor har traditionen i mange år også væ-
ret, at holdene består af fem spillere. Altså ingen 
udskiftningsspillere. Det samme har altid været 
tilfældet hos Astralis. Men nu forsøger Kasper 
Hvidt at tage endnu et opgør med Counter Stri-
ke-konventionerne. Han har netop tilføjet en ny 
sjette mand til Astralis.

”Det er jo alt for sårbart kun at være det mini-
male antal medarbejdere. Det lægger et kolo-
enormt pres på hver mand, hvor de ikke engang 
kan tillade sig at blive syge, for så kan holdet 
ikke spille. Det er ikke holdbart. Det er en ar-
bejdssituation, der ikke tager hensyn til spiller-
nes helbred. Med en sjette mand er der mulig-
hed for, at man kan blive syg eller få en dårlig 
underarm, der kræver behandling, uden at man 
samtidig skal spille turneringer.”

Fortalerne for femmandshold uden udskiftere 
mener, at det skader samspillet på et Counter 
Strike-hold, hvis man skifter ud på holdet mel-
lem turneringer. 

Kasper Hvidt mener dog, at det er en alt for 
kortsigtet ledelsestanke. Fra den ene turnering 
til den anden kan det muligvis svække samspil-
let en smule. Men i det større perspektiv mener 
han, at det kommer til at resultere i et stærkere 
samspil og et mere langtidsholdbart kollektiv.

”Hvis man ikke har en udskiftningsspiller, er 

man jo nødt til at ophæve en spillers kontrakt, 
hvis han er ude i længere tid, så man kan er-
statte ham med en ny. Det gør mange hold. Det 
er lidt en brug og smid væk-kultur. Sportsligt  
giver det på den anden side ikke mening hele  
tiden at hente nye spillere til holdet, for så får 
man ikke oparbejdet en taktisk, indbyrdes for-
ståelse, som alle kender til fingerspiserne.”

”Mit mål er at give holdet og spillerne en me-
get bedre langtidsholdbarhed, så vi kan opbygge 
et stærkt kollektiv i stedet for at skulle starte for-
fra hvert halve år med en ny spiller. Det kræver, 
at vi engang imellem kan give vores spillere pau-
ser og en tur på bænken. Det gør, at vi kan holde 
fast på den samme enhed i længere tid, og jo 
større kendskab vi får til hinanden inden for og 
uden for banen, jo sværere bliver vi at slå.”

Mikserpultens mange knapper
I Counter Strike-kredse er Astralis’ holdudvi-
delse stærkt opsigtsvækkende. Og faktisk er det 
også noget, Kasper Hvidt har måtte arbejde for i 
tre år for at få realiseret.

Det var en af de allerførste ideer, han præsen-
terede for holdet, da han tiltrådte som sportsdi-
rektør i 2017.

”Dengang så spillerne det meget som noget, 
der udfordrede deres position. Som øgede den 
indbyrdes konkurrence, og det brød de sig ikke 
op. ’Så kan vi jo sættes af ’, sagde de. Men un-
dervejs er de kommet med på ideen og kan se, 
at det både kan gavne holdets succes og deres 
individuelle langtidsholdbarhed som atleter.”

Som sportsdirektør har Kasper Hvidt skruet 
op for professionaliseringen hos Astralis. Men 
han understreger, at han har været meget op-
mærksom på ikke at skrue for meget op for hur-
tigt. Tiltagene, han som sportsdirektør indfører, 
og hastigheden han indfører dem med, skal 
samlet set bidrage positivt til atleternes motiva-
tion og arbejdsglæde.

”Jeg kan ikke sætte tingene i gang hurtigere, 
end spillerne kan optage det. Så skaber det 
stress. Og stressede medarbejdere er ikke gode 
medarbejdere. Da jeg startede i jobbet, smed jeg 
alle mine forbedringsforslag op på bordet, men 
indså hurtigt, at jeg var nødt til at skrabe nogle 
af dem ned i skuffen igen og tage dem frem og 
implementere dem en efter en. Jeg plejer at 
sammenligne det med en mikserpult med en 
masse knapper. Hvis man skruer på alle knap-
per samtidig, bryder mikseren sammen.”

”Al kulturforandring er svær. Der skal selvføl-
gelig også insisteres og tages nogle kampe, men 
andre gange må man også slippe speederen som 
leder og indføre forandringerne lidt færre ad 
gangen og lidt langsommere, end man måske 
først havde forestillet sig. For det nytter ikke, at 

portræt
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›

lederen bare tvinger ting igennem uden at have 
medarbejderne med ombord på forandringerne. 
Så kan du lave nok så mange nye tiltag, men det 
giver bare bagslag, hvis ingen gider at følge dig i 
dit lederskab.”

Færre turneringer, større vinderchancer
Mere fysisk træning, mere mentaltræning og en 
ekstra mand i spillertruppen. Kasper Hvidt har 

indført mange ting i sine bestræbelser på at pro-
fessionalisere Astralis-atleternes arbejdsmiljø.

Men han har ikke kun bygget på. Han har også 
skrællet af. Blandt andet har han fået skåret ned i 
antallet af turneringer Astralis spiller på et år – 
fra cirka 24 til 17.

Under Coronakrisen afholdes turneringerne 
ikke længere i store arenaer med publikum. I ste-
det sidder holdene i deres træningslokaler og spil-

DR og folkeskolen er 
to af de institutioner, 
der stadig kan 
forbinde os i bred 
forstand

BLÅ BOG
KASPER HVIDT

•  Fra København

•  44 år

•  Har studeret spansk og 
kommunikation ved  
Københavns Universitet 

•  Tidligere håndboldmål-
mand i bl.a. Danmark, 
Tyskland og Spanien

•  Spillede på landsholdet  
fra 1996 til 2010

•  Har spillet 219 landskampe 
og vundet både EM- og 
VM-medaljer

•  Indstillede håndboldkarri-
eren i 2017 og blev sports-
direktør i Astralis, som  
ejer flere sportshold. Bl.a.  
Counter Strike-holdet.

Jeg tror ikke 
på at have  
en skjult 
dagsorden
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ASTRALIS
•  Dansk Counter Strike-hold

•  Blev grundlagt i januar 
2016

•  Har som første hold i  
verden haft førstepladsen 
på verdensranglisten uaf-
brudt i et år

•  Har som det eneste hold  
i verden vundet fire  
’majors’, som er de mest 
prestigefulde i Counter 
Strike- turneringer

•  Har i alt vundet mere  
end 50 millioner kr. i  
præmiepenge

•  Spillerne har en gennem-
snitsalder på 24,6 år

•  Alle spillerne startede 
med at spille Counter 
Strike i deres teenageår 
på mindre hold

•  Ligger pt. nummer to  
på verdensranglisten.

I sport og esport er det 
både psyken og fysikken, 
der skal være i top.

FOTOS: ASTRALIS
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ler turneringen online mod hinanden. Men 
da Kasper Hvidt begyndte hos Astralis ople-
vede han, at kalenderen havde kontrol over 
holdet. Ikke omvendt. Spillerne sagde ja til 
samtlige turneringsinvitationer, de fik. Fra 
København til Dallas til Marseille og videre. 
Hele tiden var holdet på farten og til turne-
ring i jagten på sejr.

Men den strategi var faktisk kun med til at 
spænde ben for holdets vinderchancer, vur-
derede Kasper Hvidt.

”’Jamen, vi kan jo ikke vinde lige så mange 
turneringer, hvis vi spiller færre’ indvendte 
spillerne. Men hvis vi spiller for mange tur-
neringer går vi kolde, og vi kommer til alle 
turneringer med 60-70 procent energi. Hvis 
vi derimod spiller færre turneringer, kan vi 
komme veludhvilede og velforberedte og i 
stedet spille på 80-90 procent af vores mak-
simalle potentiale. Og i det scenarie er vores 
mulighed for at vinde bedre, selvom vi spil-
ler færre turneringer. Det gode arbejde bli-
ver ødelagt af for meget arbejde.”

Den ekstra tid, holdet har fået til rådighed 
ved at spille færre turneringer, kan bruges 
på ekstra træning for de arbejdsivrig atleter, 
der gerne vil dygtiggøre sig, Det bliver den 
også til dels. Men ikke kun. For mere træ-
ning er ikke altid lig med bedre resultater, 
mener Kasper Hvidt. 

Pauser kan have lige så stor værdi som 
træning. Og man skal turde tage træninger 
ud for at få den maksimale effekt af den træ-
ning, man laver. 

”Vi kan ikke bare blive ved med at mase 
på. De her drenge er blevet verdensstjerner 
på meget kort tid. Og de har kørt, mens de 
asfalterede. Den slags skal også have tid til at 
bundfælde sig. Derfor har jeg bestemt, at de 
minimum to gange om året skal have en pe-
riode, hvor de holder helt fri og hverken 
spiller eller træner.”

”Nej, det kan vi ikke, så bliver vi i dårlig 
form,’ protesterede de i starten. Det var også 
det, jeg troede som håndboldspiller. Men 
selvfølgelig kan man holde fri som topatlet. 
Og til gengæld kommer man tilbage med 

Min tese er, at 
præstation er 

summen af evner 
ganget med 
motivation

fyldte batterier og fornyet motivation. Min 
tese er, at præstation er summen af evner 
ganget med motivation. Du kan have verdens 
bedste spillere, men hvis de er udmattede el-
ler umotiverede, fordi de spiller for meget, så 
leverer de ikke verdens bedste præstation.”

Det perfekte match med 400 spørgsmål 
Det er en del af arbejdet som sportsdirektør 

at blande sig i det sportslige. Men ikke det 
taktiske. Det overlader Kasper Hvidt helt 
og holdent til Astralis’ træner. 

I de tekniske og taktiske Counter Stri-
ke-forberedelser og under selve kampene 
er det træneren, som styrer bussen. Kas-
per Hvidts rolle som sportsdirektør er at 
være i helikopteren, hvor han kan danne 
sig det større overblik over, hvordan han ›
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giver træneren og spillerne de bedste forud-
sætninger for at excellere.

En af Astralis’ profiler skiftede for et par år 
siden pludselig og overraskende til et rivalise-
rende hold. For at finde den helt rigtige erstat-
ning tyede Kasper Hvidt til personligheds- og 
adfærdsprofiler fra et testsystem kaldet Ga-
ruda. Et værktøj, han havde lært at kende, 
fordi den tidligere landstræner Ulrik Wilbek 
brugte det på håndboldlandsholdet.

Hvor selvhjulpen, tillidsfuld, initiativrig osv. 
er du? Det viser Garudas tests. Og Kasper Hvidt 
fik hele holdet til at tage to tests på henholds-
vis 320 og 80 spørgsmål, så han kunne sam-
menligne det med testresultanterne for kandi-
daterne til den tomme plads på holdet, og der-
med finde det bedst mulige match imellem in-
divid og kollektiv. 

”På et hold skal man have det godt som indi-
vid, men også forstå sin rolle i kollektivet. De 
to ting hænger uløseligt sammen. Hvis der er 
for mange modsætningsforhold i personlig-
hedstyperne, kan adfærden blokere for, at vi 
aldrig kommer til at samarbejde godt om stra-
tegi og taktik. Så ender vi med, ’du gjorde ikke, 
som vi aftalte’, ’nej, men du tager aldrig nogen 
chancer.’ Og så er det lige meget, om man har 
de teknisk dygtigste spillere, hvis de ikke kan 
begå sig sammen. Men med personlighedstests 
kan vi være næsten 100 procent sikre på, at vi 
kan nå ud over at diskutere hinandens adfærd 
og i stedet nå hen i det givende, konstruktive 
arbejde,” mener han.

Da Astralis Group i slutningen af 2018 også 
skulle starte et hold i computerspillet League 
of Legends blev hele holdet sammensat ved 
hjælp af Garudas tests.

”Vi lavede lange lister over mulige spillere til 
de forskellige positioner på holdet. Vi sendte 
testene ud og gjorde det klart, at man ikke kom 
i betragtning, hvis man ikke svarede på dem. 
Nogen steder droppede vi at tage dem, vi 
havde listet som de umiddelbart dygtigste, 
fordi nummer tre eller fire på listen passede 
bedre ind i kollektivet. Alle sportshold, alle ar-
bejdspladser burde lave den slags. Hvis man 
putter folk ind i de rette rammer, kan den rig-
tigt sammensatte gruppe drive det længere end 
den på papiret dygtigste.”

Kasper Hvidt bruger ikke kun personligheds-
profilerne i rekrutteringen, men også i det lø-
bende arbejde med kollektivets velvære. Her 
bruger han det til at give hver enkelt spiller dy-
bere kendskab til sin egen personlighed og en 
mere bevidst viden om sine styrker og svaghe-
der i forhold til medspillerne. 

”Hvis profilerne viser, at fem vægter struktur 
højt, men den sjette mand vægter spontanitet 

højere, kan det bruges som udgangspunkt for 
en snak og skabe større forståelse og respekt 
for hinandens behov. Og det skaber et godt 
fundament for at arbejde med at blive mere  
alsidig i sin profil, når man ved, hvad man er, 
og hvad kollektivet forventer af en.”

Offentlige forretningshemmeligheder
Den specialudviklede performance-model og 
brugen af personligheds- og adfærdstests er 
nogle af de nyskabelser hos Astralis, som Kas-
per Hvidt har været arkitekten bag. Det er ble-
vet nogle af de ledestjerner Astralis’ unge stjer-
neskuds-atleter navigerer efter. Og samtidig har 
Astralis udviklet sig til verdens bedste Counter 
Strike-hold.

Men hvorfor holder Kasper Hvidt ikke kor-
tene tættere til kroppen i stedet for åbent og 
detaljeret at fortælle om alle de kulturforan-
dringer, der har været med til at katapultere 
Astralis til succes? Risikerer han ikke bare, at 
konkurrenterne kan copy-paste Astralis’ ma-
nual til succes og slå dem med deres egne me-
toder?

”Jeg tror ikke på at have en skjult dagsorden. 
Vores model virker for os, fordi den er udviklet 
til vores gruppe. Jeg tror ikke på, alle andre 
bare kan tage den, bruge den og opnå de 
samme resultater. Men jeg heller tror ikke på 
lukkethed, jeg tror på åbenhed. Mit mål er at 
skabe verdens bedste Counter Strike-hold. Men 
hvis vi kan gøre det og samtidig inspirere og 
hjælpe med at udvikle hele branchen, er det 
win-win.”

Fortællingen om Astralis’ store professionali-
sering og arbejde med fysisk træning gør op 
med fordommen om Counter Strike-spillere 
som dovne, cola-drikkende og chips-spisende 
unge. Og hvis Astralis’ er med til at rykke ved 
fordomme og gøre mange unges drøm om at 
blive de næste store esports-stjerner mere so-
cialt acceptabel i samfundet, gør det Kasper 
Hvidt lige så stolt som at skabe verdens bedste 
hold, fortæller han.

”Hvis vi kan være med til at blåstemple og 
være lokomotiv for, at esports-talenter også er 
noget værd, er det meget mere værd, end om 
vi lige vinder en turnering mere eller ej. Hvis 
de unge gamere hele tiden får at vide, at deres 
passion er et problem, eller de skal lade vær 
med at game, så kan man hurtigt demotivere 
unge menneskers tro på egne evner. Hvis de 
derimod bliver accepteret for deres passion og 
deres talent, kan det løfte dem og avle den 
masse andre gode ting for dem.” 

Martin Leer Scharnberg er freelancejournalist 

portræt

Det gode 
arbejde bliver 
ødelagt af for 
meget arbejde
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Tid: 
21. - 23. september 2020

Sted: 
Hotel Svendborg,  
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg 

Pris: 
4.995 kr.

Tilmelding: til kursus for nye skoleledere  
september 2020: www.skolelederforeningen.org

Bemærk, at sidste frist for tilmelding er 10. august 
2020, hvorefter tilmelding er bindende. 

             KURSUS FOR

NYE LEDERE I  
FOLKESKOLEN

FAKTA
VELKOMMEN TIL EFTERÅRETS KURSUS FOR NYE LEDERE  
DEN 21.09 – 23.09.2020 PÅ HOTEL SVENDBORG, SVENDBORG. 

ER DU NYUDNÆVNT LEDER? VIL DU SOM NY LEDER I 

FOLKESKOLEN GERNE HAVE EN KONCENTRERET 

INDFØRING I JOBBET OG SAMTIDIG MULIGHED FOR ET 

NYT NETVÆRK? SÅ ER DETTE KURSUS NOGET FOR DIG. 

 Skolelederforeningen tilbyder nye medlemmer  
et 3-dages kursus med fokus både på basisviden om ledelse af 
folkeskoler og på mellemlederens særlige udfordringer. 

Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige deltager-
aktiviteter. En stor del af disse foregår i mindre grupper for at 
give mulighed for networking, idet vi ud over det ledelsesfaglige 
fokus lægger vægt på erfaringsudveksling og kollegial sparring. 

Vi kommer til at drøfte skolelederrollen indgående. Hvilke 
udfordringer møder man som ny i jobbet? Hvilke forventninger 
har folkeskolens mange interessenter til skoleledelsen? Hvad 
betyder f.eks. forandringsledelse og myndighedsrollen for mig 
som leder? Hvad er god skoleledelse? M.v.

Deltagernes egne erfaringer inddrages, når typiske cases  
sættes under lup, og skolelederforeningens konsulenter stiller 
deres viden og erfaring til rådighed, når deltagerne får lejlighed 
til at præsentere problemstillinger fra deres dagligdag.

Tre aktive skoleledere vil ligeledes dele deres viden og per-
sonlige erfaringer med deltagerne – og foreningens formand  
giver en aktuel orientering.

2020
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MANDAG DEN 21. SEPTEMBER 2020 

09.30 - 10.00:   Ankomst, morgenkaffe 

10.00 – 12.00:   Velkomst, præsentation og indle-
dende refleksioner over lederrollen.  
V/kursuslederne

12.00 - 13.00:   Frokost 

13.00 - 14.00:   Skoleledelse-rammer og vilkår I:  
Lederen som myndighedsperson. Om 
forvaltningslov og offentlighedslov. 
Om personalesager, specialundervis-
ning og afgørelser.  
V/konsulent Jannick S. Mortensen 

14.00 - 14.45:  Walk and Talk. Parvise drøftelser af en 
case. 

14.45 - 16.15:   Skoleledelse-rammer og vilkår II:  
Bekendtgørelse om fremme af god 
orden i folkeskolen. Magtanvendelse 
og cases.  
V/konsulent Jannick S. Mortensen

16.30 - 18.00:   Ledelse-mellem-ledelse: Om at have 
lederkasketten på. Om at arbejde i  
et ledelsesteam og teamledelse.  
Om dilemmaer og loyalitetskonflikter. 
Om ansvar og medansvar.  
V/konsulent Søren Teglskov 

19.00 - 20.30:   Middag 

20.30:    Samling 

TIRSDAG DEN 22. SEPTEMBER 2020 

08.30 - 09.45  Dagens program og refleksion over 
gårsdagens emner. V/kursuslederne 

09.45 - 09.55:   Pause 

09.55 - 11.15:   Skoleledelse i praksis II: De tre p'er: 
penge, politik og personlighed  
 
Hvordan udnytter du som skoleleder 
dit fulde ledelsesrum?  
V/skoleleder Jan Beck - Larsen,  
Ejerslykkeskolen, Odense

11.15  -  11.30:   Oplæg til Walk and Talk.  
V/konsulent Jannick S. Mortensen

11.30 - 12.30:   Frokost 

12.30 - 13.20:   Walk and Talk - casebeskrivelser. 

13.20 - 14.40:   Skoleledelse i praksis I: Distancele-
delse tæt på Om at drive strategisk  
ledelse der ændrer noget i praksis, at 
undgå at blive en beslutningsautomat 
og at holde fast i sine idealer i hver-
dagen. V/skoleleder Jette Sylvester-
sen, Signaturskolen, Esbjerg

14.40 - 14.55  Pause

14.55 - 16.15   Skoleledelse i praksis III: Kommunika-
tion med positive bivirkninger. Et bud 
på hvordan du kan kommunikere stra-
tegisk med forskellige modtagere, og 
et kig ind i, hvordan værdibaseret le-
delse kan praktiseres i hverdagen. V/
afdelingsleder Mette Geschwendtner 
Broegaard, Egholmskolen, Vallensbæk

16.15 - 16.30:  Pause 

16.30 - 18.00:   ”Søren og Monopolet”. Oplægshol-
derne og kursuslederne danner et  
panel og reflekterer over dilemmaer, 
som kursusdeltagerne præsenterer 
dem for. V/konsulent Søren Teglskov

19.00:    Middag 

ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2020 

08.30 - 8.40:  Dagens program. V/kursuslederne

08.40 - 10.15:  Aktuelle problemstillinger fra daglig-
dagen. Praktiske øvelser med reflekte-
rende team.  
V/konsulent Jannick S. Mortensen 

10.15 - 10.30:  Pause

10.30 - 11.45  1 session  – inddeling i to hold - rotation 
til følgende emner: 
 
•   Mit liv som leder - selvledelse.  

Det er ingen kunst at lede andre.  
Det er straks værre at lede sig selv.  
V/konsulent Søren Teglskov 

 •   Du og din forening. Folkeskolen  
vores hele livet (FVHL). Tættere  
på. Forventninger til lokalforenings-
arbejdet. Hvordan arbejder din fag-
forening politisk? V/næstformand i 
foreningen, Dorte Andreas

11.45  -  12.30:   Frokost

12.30  -  13.45:  2 session – inddeling i to hold - 
 rotation.

13.45  -  14.30:  Det kan din forening også. Det vil jeg 
handle på. Her kan jeg få mere viden. 
Evaluering af kurset. V/kursuslederne 

14.30:  Tak for denne gang

PS: 
Har du som  
skoleleder  
fået en ny  

lederkollega,  
så gør venligst  
opmærksom  

på kurset.

PROGRAM

Som følge 
af situationen 

med Corona tages 
forbehold for om kurset 

bliver afholdt på de 
angivne datoer. 

Men skriv dig op…,
vi skal nok give  

besked
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repræsentantskabsmøde

Af Michael Diepeveen  |  Grafik OTW

2020

Indkomne forslag skal behandles, idet der i 
år stilles forslag om en ændring af afholdelse 
af fremtidige repræsentantskabsmøder, så de 
på længere sigt vil ligge dagen før forenin-
gens årsmøder. I den forbindelse skal der 
også tages stilling til en overgangsordning for 
valg til HB m.fl.

 Endelig vil fremlæggelse af regnskab, øko-
nomi, ydelser til valgte til HB og midler ud-
lagt til lokalforeninger, kontingent mv. blive 
behandlet. Foreningen har valgt denne vir-
tuelle form i samråd med en ’rådgivende 
gruppe’ af opstillede kandidater til HB-val-
get, der ad flere omgange har haft virtuelle 
møder med formandskabet, og hvor der har 
været enighed om formen. 

Valg til HB
På dette – nu virtuelle – repræsentantskabs-
møde 2020 vil der altså blive afholdt valg til 
seks medlemmer af foreningens hovedbesty-
relse samt valg til suppleanter m.m. Da for-
mandskabets valgperiode følger en anden  
kadence, er foreningens formand og næst- 
formand ikke på valg i denne omgang.

I henhold til foreningens vedtægter § 8, 
stk. 5-6 skal der derfor på repræsentant-
skabsmødet 7. maj 2020 vælges: 6 hovedbe-
styrelsesmedlemmer, 2 suppleanter til ho-
vedbestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsup-
pleant. Afstemningen sker først om valg til 
hovedbestyrelse og sidst vælges suppleanter 
m.fl. Til afstemningen bruges point-model-
len, som den kaldes i populær tale. 

Bemærk at alle erhvervsaktive medlemmer 
af Skolelederforeningen i henhold til vedtæg-
ternes § 9, stk. 4 er valgbare til foreningens 
hovedbestyrelse, og at der kan opstilles kan-
didater både før repræsentantskabsmødet og 
på selve mødet. I år har foreningen henstillet 
til, at medlemmer, der er interesseret i at 
stille op, har gjort det i god tid inden mødet.

Repræsentantskabsmødet er i princippet 
åbent for alle medlemmer, dog således at det 
kun er repræsentantskabets samlet set ca. 
120 medlemmer, der kan stemme om ved-
tagelse af beretning, forslag, økonomi mv.  

Vi mødes virtuelt

 Skolelederforeningen skulle have 
afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i 
Horsens i slutningen af marts, men det har 
som så meget andet måttet udskydes som 
følge af Corona. Det bliver i stedet holdt tors-
dag den 7. maj kl. 15.00 til ca. 17.00 som et  
virtuelt møde på Outlook-platformen TEAMS.

En til mødeformen særligt formuleret 
dagsorden og forretningsorden er udsendt 
med bilag og tilrettet i forhold til, at der er 
tale om et virtuelt tidsbegrænset møde.  
Repræsentantskabet har et par dage inden 
mødet desuden holdt en kort generalprøve 
med bl.a. afprøvning af teknikken.

Normalt vil der være rimelig med tid til  
aflæggelse af formandens mundtlige og en 
drøftelse af, hvad foreningen og medlem-
merne står med af udfordringer, hvad der 
skal prioriteres og sættes i værk. Men denne 
gang vil der kun være tid til en kortfattet 
mundtlig beretning og kommentarer, inden 
afstemningen om denne og den på forhånd 
udsendte skriftlige beretning.

Foreningens traditionsrige og vigtige 
repræsentantskabsmøde afholdes 
7. maj 2020 i en virtuel udgave med 
digitale drøftelser og afstemninger i 
stedet for det fysiske møde.
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så

og vælge blandt de opstillede kandidater til 
HB-valget. 

Hver lokal afdeling af Skolelederforeningen stil-
ler – alt efter kommunestørrelse – med en eller 
flere repræsentanter. Herudover har foreningens 
seks særlige lederklubber hver en repræsentant. 

Kommunerne og de særlige lederklubbers re-
præsentanter vælges på de lokale/egne general-
forsamlinger, men flere steder har det på grund af 
corona været svært at gennemføre møderne. Hvor 
det ikke er sket, er det besluttet at forlænget man-
datet for de siddende repræsentanter.

Endelig dagsorden for repræsentantskabsmø-
det med bilag samt skriftlige valg oplæg til 
HB-valget er sendt ud i slutningen af april og 
ligger på hjemmesiden. Da repræsentantskabs-
mødet finder sted efter redaktionens afslut-
ning, vil reportagen herfra samt resultatet af 
valget til HB mv. ligge på hjemmesiden og kan 
læses i det kommende blad Plenum 4-20 samt i 
foreningens andre medier. 

Michael Diepeveen er redaktør

HVEM SKAL BESTEMME?
Alle, der har ønsket at stille op til valget til HB har fået mulighed 
for skriftligt at få præsenteret sig selv og sit valgoplæg med bil-
lede samt navn, CV og kortfattet valgoplæg på 300 ord alt inkl. 

Det har 10 kandidaterdtil de seks ledige pladser i skrivende 
stund benyttet sig af. Flere kan efterfølgende være kommet til.

Da fuldt betalende medlemmer af foreningen ifølge vedtæg-
terne kan stille op helt frem til repræsentantskabsmødets afhol-
delse og til afholdelsen af valget på selve mødet, er der desuden 
mulighed for, at nye kandidater kan præsentere sig selv kort på 
selve mødet. I år bliver det næsten kun med navns nævnelse.

Denne og andre begrænsninger er valgt som følge af, at repræ-
sentantskabsmødet i år må holdes på en anden måde end nor-
malt, hvilket fremgår af den udsendte dagsorden og forretnings-
orden. 

Foreningen vil ud over repræsentantskabsmødet søge at facili-
tere møder virtuelt i HB, de tværkommunale formandsnetværk 
og for andre fora i foreningen inden sommerferien. 

LÆS også den skriftlige 
beretning på hjemmesiden. 
Ligger også her som plakat.

tu

Repræsentantskabsmøde  
Den 7. maj 2020 
Virtuelt møde i henhold til 
udsendt dagsorden

SKOLELEDERFORENINGEN

Snaregade 10 A 
1205 København K  
Tlf. 70 25 10 08
skolelederne@skolelederne.org  
www.skolelederforeningen.org

ÅRETS GANG
SKRIFTLIG BERETNING  2019/20

SKOLELEDERFORENINGEN
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ca. 2/3 mellemledere og 1/3 øverste ledere.

SAGSSTATISTIK 2019
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Plenum
scorer højt i til

fredshed, men for 
at prioritere digital 

kommunikation falder 
frekvensen fra 

7 blade til 5 

Plenum+ modta-
ges af ca. 3.300 

personer og åbnes af 
ca. 41 %. Udsendes nu 

26 gange. Form og 
indhold udvikles 

M
ål

sæ

tningerHOVED-
BESTYRELSE 

Claus Hjortdal, formand / Dorte Andreas, 
næstformand / Dan Gert Christensen / Peter 
Hansen / Lene Burchardt Jensen (til 1/9-19) / 

Marianne Kipker (fra 1/9-19) / Peter Nellemann / 
Torben Møller Nielsen / Lars Aaberg 

Vores værdier: 
Skolelederforeningen – tæt på dig 

og skolen – vi har mod og indsigt til 
at fi nde løsninger og vise retning

REPRÆSENTANT-
SKABSMØDE

Hvad vil vi, hvad gør vi: Mødet har fokus på 
foreningens aktiviteter Formanden beretter: 

Mundtligt om tendenser samt indsatser vi 
prioriterer Skriftlig beretning: Ny form og 
nyt udtryk, men skal stadig godkendes iht. 

vedtægterne Valg til HB: I år skal der vælges 
6 ordinære HB-medlemmer Indkomne forslag: 
Se den udsendte dagsorden til mødet Oveni: 
Drøftes foreningens målsætninger, det lokale 

arbejde, OK21, økonomi m.m. Debat: Vi 
opfordrer til, at den bliver livlig og skarp! 

SKOLELEDELSE
Rådgivning: Ansættelse, myndigheds-

rolle, lovgivning mv. Sparring: 
Administration, strategisk ledelse, 

læringsledelse, pædagogik, dilemmaer, 
økonomi, kommunikation mv. Inklude-

rende fællesskaber: En opgave, 
som presser Samarbejde: Forvaltning 

skolebestyrelse, medarbejdergrupper, 
i ledelsesteamet og situationer af 

skole- og ledelsesfaglig art 
Jobskift: Bistand ved ansættelse, 
tiltrædelse, karriererådgivning mv.

FORHANDLING
Aftaler: Forhandlinger om afsked, fra-

trædelse, opgaver, samarbejde mv. Dialog: 
Telefonisk, men i hovedparten af sagerne 
bliver medlemmet fulgt via fysiske møder 

Bisidder: Vi deltager i de alvorligere sager 
som bisidder Lokale forhandlinger: Vi 

bistår lokalforeninger med lønforhandlin-
ger, lønstatistik og fornyelser af aftaler 

Godtgørelse: Vi skaff er lejlighedsvis med-
lemmerne kontante beløb for aftalebrud, 

tort m.m. Kurser: Forsat TR-grundkursus og 
udvidet forhandlingskursus

INTERESSE-
VARETAGELSE

Politik: Vi søger at tale skoleledernes sag 
og sætte dagsorden Samarbejde: Med 

undervisningsministeren, partiernes skole-
politiske ordførere, KL, UVM, BKF, DLF, BUPL 
m.fl . Repræsentation: Foreningen deltager i 
en række udvalg, styre-, arbejds-, følge- og 

referencegrupper mv Foretræde: For Folke-
tingets Børne & Undervisningsudvalg mv    

Høringssvar: Ny lovgivning og regler Lokalt: 
I princippet arbejdes på samme måde med 

politikere, forvaltning, interessenter

PERSPEKTIV
Debat: Er vi mere proces- og politikska-

bende end resultatorienteret? Navigation: 
Gør vi det godt nok i det skolepolitiske 

farvand? Centralt/lokalt: Hvordan udvikler 
vi kurser, netværk, møder og tilbud? 

FVHL: Hvad skal revideres/revitaliseres? 
Vilkår: Hvordan sikre os løn- og arbejds-
mæssigt? God skoleledelse: Skal vi selv 

formulere, hvad god skoleledelse er? 
Finansiering: Halter, hvordan vendes ud-

viklingen for folkeskolen? Synlighed: Er det 
nok i sig selv, hvad giver resultater? 

1 Politisk opbakning til en god folkeskole (resurser, 

rammer, udvikling)  1 Større klarhed om folkeskolen, 

så fl ere vælger folkeskolen til  1 Folkeskolen skal 

være for alle elever – inklusion skal på dagsordenen  1 
Tid og ro til implementering, færre ændringer, mindre 

bureaukrati  1 Mere tid til bl.a. faglig ledelse, men 

uden at ledelsesrummet ædes  1 Respekt for folke-

skolen, politisk position bevares, synlig forening  1 
De lokale foreninger i skolelederforeningen skal også 

styrkes

FORSKELLIGE 
INDSATSER

BFA-samarbejdet: Også for ledere tæller 
trivsel og et godt arbejdsmiljø Ledelse ligetil: 
Med Dafolo Forlag tilbyder vi en bogserie om 

ledelsesudfordringer Røgfri fremtid: Vi er med 
i partnerskabet med Kræftens Bekæmpelse og 

100 interessenter OrkesterMester: Med 
musikskoler og DR SymfoniOrkestret udbreder 
vi musikken Ekstremisme: Med PET og Next 
Step har vi udviklet fi lm og materialesamling 
FVHL: Med parterne har vi lige lavet folderen 

’Få fl ere til at vælge folkeskolen til’

MEDLEMSSERVICE
Sekretariat: Bistand, rådgivning mv. om løn-, 

ansættelses-og faglige interesser Udspil: 
Analyser, arbejds- og politikpapirer, eksterne 

indlæg, kronikker m.m. Til baggrund: 
projektledelse, tovholderfunktion, materialer, 

guides, talepapirer, alm. sagsbehandling, 
medlemshenvendelser mv. Drift: Vi arbejder på 
at sikre en eff ektiv, pålidelig administration og 
en god økonomi Ny teknologi: GPDR-eftersyn 
og sikrere medlemssystem, nyt sagssystem og 

bilagssystem

SKOLEPOLITIK
Folkeskolen fylder: Fortsat i den off entlige 
debat med nye dagsordener, rapporter og 
undersøgelser Ny regering: Folkeskolen 
skal prioriteres, og fri og lige adgang til 

uddannelse er vigtigt Tillid: Regeringen siger 
også, at skolerne skal have større frihed og 
underlægges mindre kontrol. Styringsiver. 
Alligevel har 2019-20 været præget af nye 

forordninger og lovgivning Relationer: Vi er i 
dialog med politikerne om de udfordringer, 

skolen/lederne står med

FOLKESKOLE
Fællesskabet: Folkeskolen bør være kommende 

forældres førstevalg Samarbejde: Vi videre
fører og udvikler vores partnerskabsprojekt 

’Folkeskolen. Vores. Hele Livet’ Tal folkeskolen 
op: Foreningen har startet kurser i at synliggøre 

folkeskolen! 7 er pt. afholdt og fl ere på vej 
Inspiration: I FVHL-partnerskabet er udarbejdet 
idéer til at synliggøre skolerne På folkemødet: 

Vi har sat fokus på ’Folkeskolen: Danmarks 
vigtigste fællesskab’ i debatterne

Danske skoleelever er blandt 
de børn i Europa, der sjældnest 

oplever mobning_
På uddannelsesområdet er 
Danmark blandt de absolut 
bedste blandt 28 EU-lande_ 

Danmark klarer sig blandt 34 
OECD-lande ekstremt positivt 

mht. social mobilitet_
Eleverne ligger over 

gennem snittet i læsning, 
matematik og til dels naturfag_ 

97 % af lærere har styr på 
undervisningen, 99 % har det

 godt med eleverne
Kilder: Undersøgelser fra Statens Folkesundhed, 

EU-kommissionen, OECD, Talis, Pisa og VIVE

FORENING
Det store VI: Skolelederforeningen vil være 

det stærke ledelsesfaglige mødested for med- 
lemmer og lokalforeninger Vilkår: Vi vil være 
foreningen, der sikrer gode løn- og arbejds-
vilkår. Ikke på min vagt Årsmødet: 2019 var 

igen et tilløbsstykke med deltagelse af ca. 1800 
medlemmer Kurser: To gange årligt for nye 
skoleledere og om god skoleledelse/elever i 

vanskeligheder Gå-hjem-møder: Øst/vest om 
faglig ledelse, UU-ledere, indskolingsledere og 

for konsulenter m/ ledelsesbeføjelser 

OVERENSKOMST
OK21-forhandlinger: Vi ønsker en leder-
overenskomst, der mærkes positivt Vores 

OK-krav: Opstilles i en proces med dialog og 
inddragelse Proces: Foreningen vil samle op 

på medlemmernes erfaringer og formulere for-
slag til forbedringer af skoleledernes vilkår 
OK-projekt: KL og SKL fortsætter fokus på 

faglig ledelse Ny start: Vi ønsker aftaler med 
fl eksibilitet, ledelsesrum og fornuftige ledelses-
vilkår Lærerkommission: God skole ledelse er 

vigtigt – hvad er så god ledelse? 

  LC-Lederforum består af Skole- 
lederforeningen, FS Leder, 

Uddannelseslederne og FGU _
Her varetages alle forhold inden 
for lederoverenskomsterne på 

undervisningsområdet_
 Via LC er foreningen en del af og 
med i Forhandlingsfællesskabet _

Og i Fagbevægelsens Hoved-
organisation, hvor vores formand 

er talsmand for 40.000 ledere_
Formanden deltager i DLF’s HB, 
og SKL har fem repræsentanter 

i DLF’s kongres_
Internationalt med i European 

School Heads Association og det 
nordiske ledersamarbejde

 
Foreningen har gennemført 
en ny stor undersøgelse af 

skoleledernes ledelsesvilkår _
Halvdelen af arbejder mellem 

44-49 t/ugtl og hver 
5. mellem 50-55 t/ugtl._

Både øverste og mellemledere 
bruger for meget tid på 

administration og elevsager_
Kun en af 7 mener, at de har 

tid ledelse af læring_
Kun en af 7 ledere har tid til 
at arbejde med nationale og 
kommunale målsætninger _
I ledelse af specialunder-

visning, inklusion mv. 
bekymrer økonomien

Mænd

Alle

Kvinder

MEDLEMSFORDELING 2019
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Vi har i  
2019-20 

arbejdet med en 
række 

overordnede 
mål

En stærk 
forening, der 

arbejder for vores 
fælles interesser

Der er behov 
for øget 

selvbestemmelse 
for alle folke-

skoler

Finansieringen 
af folkeskolen 
skal matche 

ambitionerne

Folkeskolen 
skal være 

forældrenes 
naturlige 
førstevalg

– 1 –

SKOLELEDERFORENINGENS POLITISKE HOVEDMÅL

2019
Kig ind i pjecen og se de 

4 
hovedmål, vi arbejder sammen om at realisere

Kære lokalbestyrelse!
Der er en stor interesse om folkeskolen, om vores 

børn og unges fremtid, om alt det vi gør – og om 

vi gør det godt nok! 

Det må vi forholde vi os til som skoleledere! De 

mange forandringer og nyskabelser berører os 

også som skolelederforening…

Vi vil sikre gode arbejds- og ledelsesvilkår! Vi skal 

sikre folkeskolens økonomi. Vi vil gerne have en 

stærk og synlig skolelederforening.

Aktuelt arbejder foreningen med 4 udvalgte 

politiske hovedmål, og for at få størst effekt skal 

vi arbejde i samme retning centralt og lokalt!

154328 Politiske hovedmål_folder_8sider.indd   1

01/04/2019   14.23

Hoved-
bestyrelse: 

Månedligt for 
formandskab og 

6 ordinære 
HB-medlem-

mer

Formands-
møder: 2 gange 
årligt i med stort 

set samme 
deltagere

Repræsentant-
skab: Møde årligt 

for ca. 120 
repræsentanter 

 Lokale 
møder: Gene-

ralforsamlinger, 
medlemsmøder og 
regionale vinter-

kurser

Dialogmøder: 
5 regionale 

møder for lokale 
bestyrelser, med-

lemmer og HB 

Formands-
netværk: Ca. 2-3 
tværkommunale 

møder i 11 
regionale fora

Pensionist-
fraktion: Arrange-
menter og delta-
gelse i forenings-

aktiviteter

Lederklubber: 
6 klubber for le-
dere på særlige 

områder med egne 
fora

Skolereformen er 
underfi nansieret _ 

Over de sidste 10 år 
er skåret 15-16 % lærere 

og ledere væk fra 
folkeskolen   _ 

Hvor ca. 12 % af 
eleverne i 2000 gik i 
private/frie skoler, er 

tallet nu ca. 18 % _ 
Folkeskoler, hvor 

toppen og bundens 
børn mødes, er faldet 

fra 40 % til 28 %

Kilder: Tal fra Danmarks Statistik, 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 

KL, Kommunernes løndata

DE ANDRE, DET ER OS!

Børn skal undervises i eller så tæt på det 

almene fællesskab som muligt

OM ARBEJDET MED INKLUDERENDE FÆLLESSKABER

1. Udvikling af kompetencer. Lærer- og lederkompetencer skal udvikles, 

så de i højere grad understøtter den pædagogiske praksis inden for 

inkluderende undervisningsmiljøer. 

2. Kvalitetssikring. Professionel opgaveløsning ifm. indsatser for børn 

med særlige behov, herunder et tydeligt progressionsperspektiv for 

barnet samt samarbejde, dokumentation og handleplaner. 

3. Tidlig, forebyggende indsats. PPR og socialforvaltningen skal tidligere 

ind i sagerne med rådgivning og støtte. Hurtighed, intensitet og 

fleksibilitet er nøglebegreber.

4. Ressourcer. Skal i højere grad understøtte inkluderende fællesskaber, så 

færrest muligt henvises til tilbud uden for de almene skoler.

Vi foreslår at arbejde med seks hovedtemaer

5. Grundviden og viden om årsagerne til udviklingen og hvad der virker.

6. Indsatstrappen. Klarhed om indsatstrappen lokalt og kommunalt. 

Eleverne skal have den korrekte støtte, og på baggrund af effekten af 

indsatsen, skal der justeres op og ned ad indsatstrappen. Derfor skal 

der arbejdes med mellemformer.

• Hvis vi skal lykkes, skal der være en tydelig rød tråd mellem 

forligspartierne og folkeskolens parter.

• Lige fra dialogerne i Kvalitetsforum til dialogen i de lokale kommunal-

bestyrelser til dialogen mellem skole, forvaltning og lokalpolitikere til 

dialogen mellem elever, medarbejdere, skolebestyrelse og skole ledelse. 

• Vi foreslår at etablere et partnerskab mellem ministerierne og skolens 

parter om kvalificering af inklusionsindsatser via arbejdet med 

inkluderende fællesskaber.

Den røde tråd i arbejdet på området – fortsat

• Børn skal undervises i eller så tæt på det almene fællesskab som 

muligt.

• Læringsbegrebet er individualiseret.  Vi er ”oppe imod” en kultur og 

samfundsudvikling, der peger væk fra fællesskabet. Det bør ændres.

• Vi har behov for at etablere viden (evidens) for effekten af forskellige 

typer af tiltag.

• Det er vigtigt med forståelse af, at der fortsat vil være børn, som har 

brug for specialtilbud uden for folkeskolens ramme. Men grundlæggende 

med det formål at komme tilbage til folkeskolen, hvis muligt.

Den røde tråd i arbejdet på området

• Fleksibelt beredskab på skoleniveau. Hurtig handling.

• Kompetenceudvikling ift. arbejdet med inkluderende læringsmiljøer.

• Samarbejde med socialforvaltning, PPR og skolerne skal styrkes - hvad 

fremmer det gode samarbejde?

• Sammenhæng mellem indsatser jf. folkeskolelov og jf. servicelov.

• Kvalificering af sproget om børnene.

Værktøjer og processer, der kendetegner det 

fremtidige arbejde – fortsat

Fremtid

LYT 
MED!

Ikke på 
min vagt

Vi til stede på 
blad, web, 

nyhedsbrev og 
sociale medier

SKL’s Face-
book-platform har 
ca. 2.100 følgere, 

vores Twitter-profi l ca. 
2.700, og Linkedin 
er nu taget i brug 

Besøg på hjem-
mesiden er ca. 

4.800 brugere og 
23.000 sidevisnin-

ger pr. måned 

Vi arbejder 
også med andre 

medier, i år ca. 20 
videoer samt 

3 podcasts om 
skoleledere.

PS: Det er et pluk fra formandsmødet i januar.
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Afsked

Pensionsberegninger

Kontraktansættelser

Afskedigelsessagerne fordeler sig ’ligeligt’ med 
ca. 2/3 mellemledere og 1/3 øverste ledere.

SAGSSTATISTIK 2019

I beslutnings-
fora etableret af 

regering, ministre, 
partierne, KL, 
DLF og andre 

aktører

Udvalgsar-
bejde/høring 
om fx ghetto-

pakke, sprogprøver, 
fælles mål, vika-

rer, tests…

Arbejds- 
og under-

visningsmiljø, 
nye slags 

l æringsforløb, 
læringsledelse 

m.m. 

På 
decentralt plan 

i kommuner med 
lokalpolitikere, 

forvaltning, andre 
organisationer

Kvalitets-
rapport, kompe-
tenceudvikling, 
leder- og lærer-

uddannelse, EUD, 
udsatte børn…

Opfølgning 
på skoleforskning 
og reformopfølg-
ning, der sætter 

dagsorden

Samt 
praksisfaglig-
hed, trivsel, 

læsning, bevægelse, 
understøttende 
undervisning, 

fravær

 I fokus er 
bl.a., hvordan vær-

dierne i forhandlinger 
øges_

 I 2019 har vi været tæt på arbej-
det med sikring af ledelsesvilkår_

Oplæg på medlemsmøder 
om lønspørgsmål, for-

handling mv

Vilkår Særligt for tjeneste-
mænd i den lukkede 

gruppe er det vigtigt at søge 
rådgivning_ 

Det samme for tjenestemænd på 
fuld pensionsalder om optimalt 

pensionstidspunkt _
For overenskomstansatte henviser 

vi til Lærernes Pension, som 
yder ekspertrådgivning

Pension

Alle medlemmer, der oplever 
vanskeligheder i deres ansæt-

telse, får tilbudt bisidder _
Alle tjenstlige sager er individuelle og 

har hver for sig komplekse udfordringer _ 
Mange sager tager dog udgangs-
punkt i sygefravær, samarbejde 

og økonomistyring

A
fsked

 1

Ekstremisme 

– ikke på min vagt

Hvad har det med skoleledelse at gøre?

Kære forældre!
Digitale medier i skolen er et af de temaer, der ofte debatteres. Medierne udgør også en væsentlig del af skolebørns liv i hjemmet. Børn påvirkes hver dag af digitale platforme og sociale medier. Det er derfor afgørende, at der er opmærksomme voksne omkring børnene både i skolen og i familien, som kan guide  og hjælpe dem med at forstå og rammesætte  brugen af digitale medier. 

Det forholder vi os til som skoleledere, og vi har  i samarbejde med speciallæge, ekspert i digital sundhed og forfatter til ’SLUK– kunsten at overleve i en digital verden’ & ’Offline’ Imran Rashid lavet denne pjece samt en video til dig som forælder om, hvordan vi kan sætte gode fælles rammer om skolebørns digitale hverdag.

Kilder til denne pjece:
• SLUK – Kunsten at overleve i en digital verden & Offline Bøger af læge Imran Rashid samt www.sunddigital.dk (Imran Rashid)• Børns Vilkår er i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge gået 

sammen om fire nye rapporter støttet af TrygFonden under overskriften 
’Digital Dannelse i børnehøjde version 2.0.’ Del 3 og 4 beskæftiger sig 
med skolebørn på mellemtrinnet og i udskolingen. Rapport 3 handler 
om ’Skolebørns liv med digitale medier hjemme og i skolen’  Find den her: https://bornsvilkar.dk/digital-dannelse-i-boernehoejde/• Skærm – skærm ikke? Rapport om skolers mobilregler:  Hvorfor? Hvordan? Hvad virker?  Rapporten af ph.d. Andreas Lieberoth fra DPU, Aarhus Universitet,  

analyserer danske skolers mobilregler i 2018, inklusive deres effekter 
og årsager, som skolerne selv har observeret dem. Find den her: http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/E-boeger/

Ebog_-_Skaerm_-_skaerm_ikke.pdf• Der er så meget forældre ikke forstår… Guide til forældre med 7-12-årige 
børn, udgivet af Medierådet for Børn & Unge og Red Barnet, 2019  
www.medieraadet.dk

• www.skolelederforeningen.dk

9 råd til at hjælpe dit barn til gode digitale vaner

KLIP UD OG HÆ
NG OP PÅ KØLESKABET

Find mere viden om børn og gode digitale vaner1. Vis interesse og nysgerrighed  for dit barns digitale liv, som er en lige så vigtig del af dit barns liv  
som andre fritidsinteresser og måske en adgangsbillet til fællesskabet.  
Spørg, hvad han eller hun interesserer sig for på nettet. Besøg de  
platforme, sociale medier og de spil, der optager dit barn.2. Undersøg, hvad I siger ja til og vær kritisk  inden du og dit barn opretter en profil. Man ’betaler’ ofte med sine data- 

oplysninger som alder, køn, kontaktoplysninger, likes, opdateringer,  
kommentarer og deling af links, billeder, film og lyd. Tal med dit barn  
om at være kritisk over for reklamer, konkurrencer, m.m.3. Vær tilstede og tilgængelig  for dit barn digitalt. Hjælp med at løse problemer opstået digitalt, som  

du ville gøre med andre konflikter, og tal med dit barn om, at man skal  
opføre sig på samme måde over for andre på nettet som i virkeligheden. 4. Lav regler for skærmfri tid  indfør tidsbegrænsning for online-brug og mediefri zoner. Hjælp dit barn med 

at bruge ferier, weekender og måltider på at holde digitale pauser. Hvis I har 
en regel om, at skærme og spil er slukket fx mellem 17-19, er det nemmere for 
barnet at fortælle vennerne, at i det tidsrum er han eller hun ikke online. 5. Skab rutiner for at lære dit barn tålmodighed, fordybelse, at samarbejde, at gøre én  

ting ad gangen, at overholde spilleregler og vente på tur og ikke mindst  
at klare kedsomhed. Det er vigtigt at italesætte og øve for at sikre sociale 
kompetencer og at kunne kontrollere behov og opmærksomhed.6. Følg med i skolens arbejde med digital dannelse  hvis det ikke er i gang, så efterspørg det. Digital dannelse kan fx være  

et emne, som klassens kontaktforældre inviterer til dialog om, og som  
skolebestyrelsen kan drøfte.

7. Send ikke beskeder  til dit barn i skoletiden. Hav omtanke for, at det forstyrrer dit barn, hvis du 
sender en sms midt i undervisningen. Hold igen med beskederne, også selv 
om dit barn oplever en konflikt – dit barn skal lære at løse konflikter selv.8. Lær dit barn gode onlinevaner  såsom at tale pænt, blokere ubehagelige personer, ikke dele private 

oplysninger og at slå privatlivsindstillinger til på de sociale medier. Tal med 
dit barn om at spørge om lov, inden man filmer og tager billeder af andre  
og deler dem – og at respektere et nej!

9. Vær en god rollemodel overhold selv tidsbegrænsninger og vær nærværende. Hvis du selv  
tjekker sms’er og mails ved middagsbordet, sender vrede beskeder  
eller er på Facebook, mens I ser TV m.m., så gør dit barn det også.

Guide til forældre  om børn og digitale vaner

9
GODE RÅD TIL 

FORÆLDRE

HJÆLP DIT BARN TIL ET GODT DIGITALT LIV

FIND VIDEOEN’‘Sunde Digitale Vaner starter i hjemmet’’  Hvor Imran Rashid fortæller om  gode digitale vaner på henholdsvis  
www.sunddigital.dk og  www.skolelederforeningen.org

D
ig

it
al

ise
ring

Projekt ’IoT i 
folkeskolen’ i 

kommuner og skoler 
m/ 200.000 kr. fra 
Teknologipagten

Ny guide om 
børns digitale

vaner til landets 
elever, forældre samt 

ansatte
I foreningens 

arbejde mod radikali-
sering er fokus på 

de digitale farer, her-
under Umbrella- og 
Hurtcore-sagerne 

Der er udarbej-
det en video 

’Sunde digitale 
vaner starter i 

hjemmet’ i samme 
omgang

Foreningen 
understøtter 

ledelse af digitalise-
ring med Vækst-
hus-materialer

1

Få flere  
til at bruge 
folkeskolen

Inspirationsmateriale  
til skolevæsener  

og skoler

AFGØRELSE
OG

NOTATPLIGT

RET TIL  BISIDDER
FORVALTNINGSLOVEN § 8, STK. 1.Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. 

Myndigheden kan dog kræve, at parten med-virker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.

BEGRUNDELSE
FORVALTNINGSLOVEN § 22, STK. 1.En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindreafgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. 

PARTSHØRING
FORVALTNINGSLOVEN § 19, STK. 1.Der må ikke træffes afgørelse, før myndighe-den har gjort parten bekendt med oplysninger, som er til ugunst for pågældende og af væsent-lig betydning for afgørelsen, og før parten har haft lejlighed til at komme med en udtalelse.

AKTINDSIGT
FORVALTNINGSLOVEN § 9 STK. 1 OG 2Den, der er part i en sag, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Bestemmelser om tavshedspligt begrænser ikke pligten til at give aktindsigt.

HVORFOR ER DET VIGTIGT?
Generelt understøtter de grundlæggende for-valtningsretlige regler, at myndighedernes af-gørelser bliver lovlige og rigtige.

Dermed sikres en ordentlig proces, så bor-gerne i højere grad forstår indholdet af og bag-grunden for afgørelser – også hvis afgørelserne går dem imod.

Forvaltningsloven definerer ikke, hvad der skal forstås ved en afgørelse. Men af forarbej-derne til loven kan det udledes, at de beslut-ninger, der træffes som led i den almindelige dagligdag på en skole, ikke er afgørelser (løbe på gangen, uden for døren, klassedannelse). 

Læs om  afgørelser, faktisk forvaltningsvirksom-hed, notatpligt og korrekt sags- behandling.
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KOLEN OG LEDELSEN

Lokalvalg i  
Skolelederforeningen 

STILLER  
DU OP?

Indflydelse

Mere ledelse 
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Vi har fremlagt 
40 forslag til 

forenkling af folkeskolen.
 Trykt fylder de 5,4 meter og 

er bl.a. rullet ned af 
Christiansborgs trappe_ 

Vi er i gang med ministeren 
m.fl . med at realisere de 

2 første af forslagene_
Konkret peger vi på, 

hvordan kvalitetsrapporter 
kan erstattes af dialoger_

Med BFK har vi et bud på at 
arbejde bedre med 

inkluderende fællesskaber

Le
delse 

     

 
 

O
rg

anisation
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ion 1

Møde
ak

ti
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te
t

Inklusion 2

Foreningen 
har ekstra op-
mærksomhed 

på arbejdet med in-
kluderende fælles-

skaber

Pjecer om 
”Specialundervis-

ning og supplerende 
undervisning samt 

’Afgørelse og 
notatpligt’

Undervis-
ningsudval-
gets ’høring 

om inklusion’

 Med nyt 
kursus ’Gør din 

skole bedre til at 
arbejde med inklu-

sion’ 2 gange/
årligt

’Spørgsmål 
og svarark om 

specialundervis-
ning’ og ’Skolens 

udviklings-
områder’

Pjece 
’De andre, det 

er os!’ om 
inkluderende fælles-

skaber i samar-
bejde med BKF

Politikpapirer 
om inklusion og 

ny tilgang til udvik-
ling af kvalitet i 

folkeskolen

For at 
lykkes skal 
der tilføres 
betydelige 

resurser 
til området 

En decentral 
økonomi gør 

skolens økonomi 
for sårbar 

Kapacitets-
opbygning på 

skolen til vejledere, 
co-teaching, fælles 

sprog og børne-
syn

Der bør sat-
ses på forebyg-

gelse og tidlig ind-
sats. Samarbejde 

på tværs skal 
styrkes

Fleksibiliteten 
bør øges i lovgiv-

ningen, så afgørelser 
sker hurtigere og 
ubureaukratisk

Der skal 
være de 

nødvendige 
medarbejder- og 

ledelsesresurser til 
at løfte 

opgaverne 

Ser tilfredsstil-
lende ud. En i nogen-
lunde stabil medlems-

udvikling giver en stabil 
kontingentindtægt. Øgede 

indtægter fra eksterne 
projekter. Kun få med-
lemmer er i restance 

På repræsentant-
skabsmødet gennem-

gås regnskabet for 2019, 
og her fremlægges en bud-
getramme for 2020 og 2021 

med anslået udvikling i 
medlemstal og indtæg-

ter/udgifter 

KOMMUNIKATION
Folkeskole: Fortsat et af de mest omtalte 
områder i den off entlige debat og medier  

Medierne: Foreningen er fortsat synlig 
i radio og TV, de store aviser, netmedier mv. 
Reaktivt: Vi må forholde os til utallige dags-
ordner, der popper op Proaktivt: Vi har kon-
takt til journalister, kommentatorer m.fl . Vi 

fremlægger: Vores holdninger og synspunkter 
Breaking: I år ryddede en sag om overvågning 

af skoleleder fx DR’s nyheds redaktion 
Advertorials: vi køber annonceplads og 

tillæg i udvalgte medier 

PR. 1.12
2019

Vi har ved folketingsvalget
sat fokus på at give ALLE 

folkeskoler mere selvbestem-
melse og en god økonomi _

Formandskabet har mødtes 
med folketingspolitikere og 

borgmestre_ 
Der skal være opbakning 

til folkeskolen_
Ved skolebesøg søger vi at få 

dialog på hjemmebane_
Vi oª entliggjorde et åbent brev 

til politikerne om folkeskolen

” Vores fælles,vederlagsfri   

 folkeskoletilbud giver 

lige muligheder for alle  

 og er afgørende for, at 

vi bliver ved med at klare

os godt som nation…”

Claus Hjortdal 

Formand, Skolelederforeningen 

” Tusindvis af danskere  

 har år efter år 

arbejdet for (. . .) at vi kan

tilbyde børn og unge

gratis skolegang. Hver

  eneration arver Danmark 

fra den forrige…”
Mette Frederiksen

”Børnenes” statsminister

” Regeringen vil arbejde for en stærk og rummeligfolkeskole (…), hvor   tiden og pengene ikke må forsvinde i papirarbejde og formålsløs okumentation…”
Pernille Rosenkrantz-TheilB&U-minister 

             ” Folkeskolen er               vores vigtigste samfundsdannende institution og skal også i fremtiden       være forældrenes –  og politikernes –      naturlige førstevalg…”  Dorte Andreas  Næstformand, Skolelederforeningen

” Hvis det offentlige    forbrug fortsætter med at ligge under det     private, bliver der langt mellem borgernes forventninger og det,  der kan leveres” 
Jacob BundsgaardBorgmester Aarhus, formand KL 

” Min yndlingsskole leder er 

den synlige, samarbejdende 

     og favnende leder, for 

      hvem budgetter er ikke

hensigtserklæringer…”

Thomas Gyldal Petersen

Formand, KL’s B&U-udvalg              

Hovedstaden

967

Midtjylland

785
Syddanmark

778
Sydslesvig

59

Nordylland

374

Sjælland

477

Ukendt på region

262
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LÆS de skriftlige valgoplæg, som er samlet og bragt i alfabetisk 
rækkefølge efter efternavn, og som ligger på hjemmesiden: 
Repræsentantskabsmøde > Se kandidaterne valgoplæg. 

Oplæggene er også løbende blevet kommunikeret på 
hjemmesiden og i foreningens nyhedsbreve. 

https://www.skolelederforeningen.org/om-foreningen/repraesentantskabet/valg-til-hovedbestyrelsen-2020-se-kandidaternes-valgopl%C3%A6g/


 Jo strammere budgettet er, de-
sto sværere er det naturligvis at få enderne 
til at nå sammen i en skole. Men uanset bud-
gettets størrelse, er det en svær opgave at 
styre økonomien, mener Simon Hempel-Jør-
gensen, skoleleder på Korup Skole i Odense 
Kommune.

“Man kører til grænsen hele tiden. Det skal 
man gøre, for hvis man laver overskud, har 
borgerne ikke fået den service, de har betalt 
skat for. Og bruger man for meget, har man 
taget andre borgeres penge.”

Samtidig er skolens økonomiske forhold 
uforudsigelige. En enkelt familie, hvis børn 
har særlige behov, kan rykke kraftigt på ud-
gifterne, og politiske beslutninger kan ændre 
vilkårene.

“I de seks år, jeg har arbejdet som skole-
leder, har der ikke været to år, der har lignet 
hinanden,” siger Simon Hempel-Jørgensen. 
Det er dog ikke noget, han lader sig frustrere 
af: “Det nytter ikke noget,” konstaterer han 
fast. Hvad der til gengæld nytter, svarer han 
på med lige så stor fasthed, er: Dialog, dialog 
og dialog.

Synsvinklerne er forskellige
Simon Hempel-Jørgensen har lavet en liste 
over hovedfokusområder, han ser som en 

Økonomistyring er en uundgåelig og vanskelig opgave for 
skoleledere. Fremsyn, åbenhed og samtale er de virkemidler, 
Korups Skoles leder bruger for at lykkes med opgaven.

Dialog  
er væsentligt for  
at styre økonomien 

Af Camilla Dyssel  |  Foto Hung Tien Vu

skoleøkonomi

skole leders ansvar: Økonomi, fysiske rammer, 
samarbejde og organisering samt didaktisk 
konsolidering og fortælling. Dem har han 
skrevet på et stykke papir og klippet ud.

“Pointen er, at man kan flytte rundt på 
dem og beslutte, hvilken man lægger forrest. 
Spørgsmålet er, hvilken vinkel man ser dem 
fra. For mig står økonomien forrest, for det 
er mit ansvar, mens mine medarbejdere tit 
ser det omvendt: De tænker, at vi har nogle 
faglige ambitioner, dem skal vi have til at 
passe med rammerne, og så skal der jo også 
findes penge til det,” forklarer han.

Simon Hempel-Jørgensen føler ingen trang 
til at undskylde sit fokus på økonomien.

“Det er meningsløst at bruge “regnearks-
ledelse” som et skældsord. Vi lever i en mar-
kedsøkonomi, hvor ting har en pris, og folk 
arbejder jo ikke gratis.”

Lærernes tillidsmand, Morten Væver  
Andersen, oplever også, at Simon Hem-
pel-Jørgensen, som har været på Korup 
Skole i tre år, har økonomien som sin pri-
mære synsvinkel.

“På et tidspunkt havde han en lille smule 
midler at fordele, og han virkede overrasket, 
da vi sagde til ham, at 5000 kroner egentlig 
ikke var ret afgørende for os. Men det lytter 
han til, og han er i det hele taget lydhør, når 

FYSISKE 
RAMMER

SAMARBEJDE OG 
ORGANISERING

DIDAKTISK 
KONSOLIDERING

ØKONOMI

SKOLELEDER LÆRER

PRIORITERING
AF

OPGAVER

ØKONOMIENS 
CIRKELBEVÆGELSE
Forskellige hovedfokuspunk-
ter for skoledrift er hinandens 
forudsætninger, mener Simon 
Hempel-Jørgensen. Men der 
kan være forskel på, hvad 
skole ledere og lærere ser på 
som det første.›
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Skoleleder Simon 
Hempel-Jørgensen 
lægger ikke skjul på, 
at den økonomiske 
side af skoleledelse 
fylder meget i hans 
tanker, og han finder 
det meningsløst at 
bruge “regneark-
sledelse” som et 
skældsord.
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vi fortæller om noget andet, der trykker. Det 
balancerer fint, og fokus bliver bredere, når 
man skubber lidt til hinanden”.

I det hele taget synes Simon Hempel- 
Jørgensen ikke, det giver mening at tro på,  
at han alene kan nå frem til, hvad der er vig-
tigst. Tingene hænger sammen og er hinan-
dens forudsætninger:

“Hvis et barns forældre oplever, at der 
ikke er kvalitet i skolen, kan det være, de 
flytter barnet. Det kan gå ud over økono-
mien,” forklarer Simon Hempel-Jørgensen 
som et eksempel, som understreger, at kvali-
tet og økonomi kan se forskelligt ud fra for-
skellige synsvinkler. Så her kommer dialogen 
ind: Hvad betragter forældrene som kvalitet?

“Vores bestyrelse ønsker faste, kendte 
voksne som undervisere. Det kan vi aldrig 
opfylde 100 procent. Nogle skal på barsel, 
bliver syge, går på pension eller flytter. Men 
ved at være en attraktiv arbejdsplads, kan  
vi fastholde medarbejderne bedst muligt,”  
siger Simon Hempel-Jørgensen og er dermed 
atter tilbage ved dialogen.

Åbenhed giver forståelse
Helt lavpraktisk udarbejder Simon Hem-
pel-Jørgensen et stærkt forenklet skema over 
skolens udbud og efterspørgsel af undervis-

ningstimer. Dette skema deler han med hele 
personalet, og det giver indsigt, forståelse og 
samarbejdsvilje, oplever han.

“Når der er timer i overskud i den ene af-
deling og underskud i den anden, kommer 
folk ofte af sig selv og foreslår en løsning.” Og 
personalet sætter også pris på åbenheden, 
fortæller lærernes tillidsmand, Morten Væ-
ver Andersen.

“Der opstår nemt snak i krogene om, at 
det også altid er de andre afdelinger, der bli-
ver prioriteret. Ved at være åben, forhindrer 
Simon, at det opstår uden hold i virkelighe-
den,” siger han.

Ingen skoleleder ønsker sig at skulle afske-
dige personale på grund af manglende ar-
bejde, og for at undgå det forsøger Simon 
Hempel-Jørgensen at være fremsynet.

“Det gælder virkelig om at have det lange 
lys på. Jeg er lige nu i gang med at undersøge, 
hvor mange børn i børnehaverne, der er født 
i 2015, for det giver os en ide om, hvor mange 
børn, der starter. Hvis det viser sig, at vi får 
brug for færre lærere, har vi mulighed for at 
tilpasse os ved at stoppe nyansættelser, når 
nogen rejser,” siger skolelederen.

Han er også ved at tage de første skridt i 
retning af en dialog med børnehaverne om, 
hvilke børn der kan forventes at få brug for 

Den åbenhed, der er om økonomien på Korup Skole, forhindrer snak i krogene 
om, hvem der bliver favoriseret, mener lærernes TR Morten Væver Andersen.

GODE RÅD OM 
SKOLEØKONOMI
Her er tre metoder, skoleleder  
Simon Hempel Jørgensen bruger  
for at holde styr på Korup Skoles 
økonomi:

1.  VÆR ÅBEN
Simon Hempel-Jørgensen deler 
regnskaber og budgetoverslag med 
personalet. Det fører ofte til gode  
input og løsningsforslag. Inddrag,  
gå i dialog, vær lydhør – er det før-
ste, mest fundamentale råd, selv om 
skolelederen i sidste ende er økono-
miansvarlig. 

2.  TÆNK FREM
Lønudgifterne udgør langt største-
delen af skolens budget, og derfor er 
det meget vanskeligt at lave en hur-
tig besparelse, for en afskedigelse 
har først effekt efter et halvt år. Der-
for gælder det om så vidt muligt at 
forudse behovet for arbejdskraft.

3. HAV EN BUFFER
Selv om man ikke skal gå efter at 
lave overskud på skolens drift, skal 
der være lidt rum til uforudsete ud-
gifter. Det skaber Simon Hempel-Jør-
gensen ved at have et vikarbudget, 
men undlade at regne refusion ved 
medarbejderes sygdom med på ind-
tægtssiden.
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ekstra støtte i skoletiden, så han tidligt vil 
have en ide om de kommende udgifter. Og så 
må man sige, at økonomien lige nu er meget 
usikker som følge af Corona-krisen.

På udkig efter indtægter
Ligesom han har fokus på skolens udgifter, 
holder Simon Hempel-Jørgensen også kon-
stant øje med potentielle indtægtsmulighe-
der som puljer og fonde.

“Et meget brugt politisk styringsredskab er 
puljer, fordi de motiverer os til at vælge det 
fokus, politikerne ønsker. Og virkeligheden 
er, at der ligger mange økonomiske kræfter 
her,” siger han. 

Korup Skole har derfor også deltaget i  
Erasmus+ projekter, som Simon Hempel- 
Jørgensen oplever, at lærerne finder udvik-
lende og motiverende. Det nye lokale til 
håndværk- og design og det nye skolekøkken 
er finansieret af puljer, og skolen har haft 
kunstnerbesøg, gennemført et fonds finan-
sieret musikprojekt og meget andet.

“Det er tit de ekstraordinære oplevelser, 
man husker fra sin skoletid, så det er også 
vigtigt”, siger skolelederen.

Simon Hempel Jørgensen ønsker dog ikke, 
at Korup Skole ukritisk skal kaste kræfter ef-
ter puljeansøgninger ved enhver lejlighed. Og 
for nylig fravalgte Korup Skole at søge et ret 
stort beløb til et internationalt projekt. 

“Vi talte om det, men fandt frem til, at vi 
ikke kunne se et udbytte, der stod mål med 
den indsats, vi skulle gøre. Medarbejderne 
var allerede i gang med noget tilsvarende, så 
det didaktiske udbytte var allerede høstet i et 
andet projekt.”

Beslutningen om at søge en pulje kræver 
også altid en dialog, for det betyder modkrav, 
som skolens personale skal indrette sig efter.

“Intet er gratis, men nogle ting er beta-
lingsfri. Lærerne er ikke ukritiske, men de er 
gode til at lave en hurtig analyse og finde ud 
af, hvordan de kan bruge en økonomisk mu-
lighed.”

Finansieringen er mangelfuld 
Den seneste vilkårsundersøgelse fra Skole-
lederforeningen viser, at skolelederne gene-
relt bruger mere tid på økonomistyring, end 
de måske burde gøre. 

Det er der ikke noget at sige til, mener for-
eningens næstformand, Dorte Andreas. For 
Skolelederforeningen oplever, at folkeskole-
reformen fra 2014 fra starten var underfinan-

sieret, og at det med tiden ikke er blevet 
bedre.

“Det er vanskeligt at få enderne til at mø-
des. Især specialområdet gør udgifterne 
uforudsigelige,” siger hun. For at øge incita-
mentet til at finde løsninger i den normale 
skole til børn med særlige behov fremfor at 
ekskludere dem, koster det skolen penge, 
når et barn bliver henvist til et specialtilbud.

“Skolerne bliver også ramt, hvis der flytter 
en familie til, hvor eleven allerede er visite-
ret til et specialtilbud. Her er der ingen mu-
lighed for selv at finde en løsning,” siger 
Dorte Andreas. Men det økonomiske incita-
ment til at beholde eleverne kan også være 
stærkt, så det sætter skolelederne i et di-
lemma, mener hun.

“Etisk set skal vi vælge den løsning, der er 
bedst for eleven. Men det er budgetterne vi 
bliver målt på, og som vi i sidste ende risike-
rer at blive afskediget på.”

Undersøgelsen af skoleledernes vilkår fra 
årskiftet og før Corona bekræfter, at økono-
mien udgør en særlig udfordring på special-
området. Respondenterne er blevet bedt om 
at svare på, hvor store udfordringer, de ople-
ver på en skala fra 1 til 10 på forskellige om-
råder, for eksempel visitation og samarbejde 
med forældre og sagsbehandlere.

Økonomien får den højeste score af alle 
punkter med et 7-tal på udfordringsskalaen. 
Og i Skolelederforeningens løn- og forhand-
lingsenhed bemærkes det, at kommunerne 
slår hårdere ned på skoleledere, der ikke har 
styr på økonomien. Foreningen arbejder 
derfor på, at sammenhængen mellem pen-
gene og forventningerne til skolen kommer i 
bedre harmoni. 

“Hvis det skal blive ved at gå, er vi nødt til 
at se på de krav, der stilles til skolen. Hvis fi-
nansieringen ikke bliver bedre, kan vi så blive 
ved at have så lang en skoledag? Vi ønsker 
ikke at skoledagen skal forkortes, men noget 
er der nødt til at ske,” siger Dorte Andreas.

Alle økonomiske vanskeligheder til trods, 
er det fornemmelsen i foreningen, at med-
lemmerne ønsker at bevare den frihed, som 
følger med de usikre budgetter: “Det giver et 
ledelsesrum til at fordele den smule penge, 
der kan være, og til at træffe de beslutnin-
ger, der er de bedste på den enkelte skole,” 
siger Dorte Andreas. 

Camilla Dyssel er freelancejournalist

skoleøkonomi

Simon Hempel-Jørgensen 
har øje for mulige indtægter 
til skolen. Fx er det nye 
håndværk- og designlokale 
finansieret af en pulje.

GYNGER OG 
KARRUSELLER
Korups Skoles nye klatre-
karrusel er finansieret  
af puljen ”Borgerne be-
stemmer”. Simon Hem-
pel-Jørgensen er med i 
en lokal arbejdsgruppe, 
som har startet et pro-
jekt, der hedder ”Korup 
Blomstrer”. 

Her har borgere mulig-
hed for at indsende for-
slag til projekter, der ska-
ber glæde for Korups 
befolkning. Korup Skoles 
elevråd søgte midler til 
legepladsen, vandt af-
stemningen og købte 
karrusellen.
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Skoler og institutioner åbnes gradvist, og hos Adapteo 
vil vi gerne gøre vores til, at det foregår i gode, trygge 
rammer. Det anbefales fra Sundhedsstyrelsen, at børn 
og lærere har god plads omkring sig. 
Der skal undervises i mindre grupper og kun indenfor 
samme klasse i godt ventilerede lokaler med øget 
udluftning. Og så skal der etableres faste rutiner for 
håndvask blandt både børn og personale. 

Vi hos Adapteo er beredte til at hjælpe med at skabe 
rammerne, der kan forebygge pladsmangel. Vi står 
klar til at hjælpe dig og til at levere og montere 
pavillonbygninger til skoler og institutioner i hele 
Danmark. så tøv ikke med at kontakte os for spørgsmål 
eller information.

FÅ EKSTRA
PLADS I 
SKOLER OG 
INSTITUTIONER

Vi i Adapteo Danmark udlejer 
komplette pavillonløsninger, som 
rummer alle de mange faciliteter, 
som standard lokaler til institutioner 
og skoler kræver for at skabe et 
sikkert, sundt og funktionelt miljø – 
både for børn og personale.

Vil du vide mere?
Kontakt Adapteo på 45 70 90 90 40,
eller besøg os på adapteo.dk
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rammer. Det anbefales fra Sundhedsstyrelsen, at børn 
og lærere har god plads omkring sig. 
Der skal undervises i mindre grupper og kun indenfor 
samme klasse i godt ventilerede lokaler med øget 
udluftning. Og så skal der etableres faste rutiner for 
håndvask blandt både børn og personale. 

Vi hos Adapteo er beredte til at hjælpe med at skabe 
rammerne, der kan forebygge pladsmangel. Vi står 
klar til at hjælpe dig og til at levere og montere 
pavillonbygninger til skoler og institutioner i hele 
Danmark. så tøv ikke med at kontakte os for spørgsmål 
eller information.

FÅ EKSTRA
PLADS I 
SKOLER OG 
INSTITUTIONER

Vi i Adapteo Danmark udlejer 
komplette pavillonløsninger, som 
rummer alle de mange faciliteter, 
som standard lokaler til institutioner 
og skoler kræver for at skabe et 
sikkert, sundt og funktionelt miljø – 
både for børn og personale.

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



SKOLELEDERFORENINGENS 

ÅRSMØDE
2020

ÅRSMØDE 
AFLYST

Årsmødet skulle have været afholdt 
29.-30. oktober 2020.

Men efter grundige overvejelser har 
Skolelederforeningen truffet beslutning om 

at aflyse Årsmødet 2020.

Beslutningen er taget ud fra den 
usikkerhed, der er om at forsamle 

mange mennesker grundet 
Corona-situationen.
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årsmøde

Af Michael Diepeveen   
Grafik Søren Juhl
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Indsigt 
og 

udsyn

SES I 2021
Årsmødet trækker ca. 1800 

skoleledere fra hele landet og 
foreningen kan ikke afvikle et 
årsmøde i ”mindre format”.

Derimod arbejdes der på, at et 
BRAG af et årsmøde 
afholdes igen i 2021.

 

MÅSKE FØR
Der kan muligvis blive tale  

om en markering af årsmødet i  
år i en kort, virtuel udgave.

Måske med streaming af nogle af 
kendte, spændende oplægsholdere,  

vi har kontakt til.

Måske ditto af den politiske debat 
med undervisningsminister, 

formanden, KL m.fl.
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07:45
Skoleleder Lotte 

Christensen møder på 
Hørup Centralskole 

08.00 
Møde med TR

08:52 
Kaffen til automaten i 

lærerværelset er frosset

Tekst og foto Lars Salomonsen

NY SERIE: I dette og i de næste numre af Plenum følger  
vi en skole leder og to mellemledere gennem en almindelig 
arbejdsdag - så almindelig som den nu kan være.

08:25 
Samtale med ansat

En dag på arbejdet
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10:39 
Møde med sekretær og 

afdelingslederne

09:53 
Koordinering med sekretær

SKOLELEDER  
LOTTE CHRISTENSEN

Uddannet lærer i 1990 fra 
Aalborg seminarium, lærer 

frem til 2005, afdelingsleder/
souschef til 2014. Fra 2014 

skoleleder på Hørup 
Centralskole. Næstformand i 

Skolelederforeningens 
lokalafdeling i Sønderborg 

Kommune siden 2012.

OBS
Reportagen 

er fra før 
Coronaen
satte ind…
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En dag på arbejdet

11:07 
Mødet afbrydes med 

meling om en voldsepisode 
mellem to elever på skolen. 
Politiet ankommer og lidt 
senere også en ambulance

11:27 
Indkalder berørt personale 

til krisestyringsmøde og 
planlægning af resten af dagen

12:12
Overblik over situationen  
tjekkes og føres til notat. 

Ringer til myndighederne og  
til lærere og orienterer

11:57
Spisefrikvarter, samtale 

med kollegaer
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14:51 
Kører til Lysabild skole, 

hvor Lotte også er 
konstitueret leder

15:05
Møde med lærere om 

skolens økonomi 

HØRUP  
CENTRALSKOLE

Hørup centralskole er en 
folkeskole med elever  

fra 0.-9. kl. i Sønderborg 
Kommune, beliggende  

på Sydals. 

Skolen har 500 elever i al-
men området og 58 elever 

i specialklasserække for 
elever med opmærksom-

hedsforstyrrelser og  
socio emotionelle  
vanskeligheder.  

Eleverne til specialklasse 
visiteres til skolen.

På 7. årgang modtager 
skolen elever fra 

naboskolen Lysabild 
Børneunivers.  

Skolen har 2 spor 0.-6. 
klasse og 3 spor 7.-9. 

klasse.

Skolens ledelsesteam 
består af tre fuldtids 

ledere, her varetager den 
ene leder opgaven med 

specialklasser.

I perioden fra 5/7 2019 til 
1/3 2020 har skolelederen 

skullet varetage ledelsen af 
dels Hørup Centralskole 

samtidig med ledelsen af 
Lysabild Børneunivers, der 

pludselig stod uden 
skoleleder. I den 

forbindelse har der været 
en deltidskonstituering af 

en afdelingsleder.

På Hørup centralskole er 
der ca 85 fastansatte, 
lærere, pædagoger, 

pædagogmedhjælpere  
og andet administrativ 

personale. I Lysabild er der 
ca 25 ansatte, heraf 9 
lærere i skoledelen.

16:56 
Afdelingsleder siger tak for i dag, 

og Lotte skriver fælles besked 
til skolens forældre, elever og 

lærere om dagens voldsepisode
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Velkommen til kursus:
Gør din skole bedre til at arbejde med inklusion –  
elever i vanskeligheder og god skoleledelse 

Målgruppe:
Kurset henvender sig til medlemmer af Skolelederfor-
eningen, som ønsker nærmere indsigt i inklusionsom-
rådet og elever i vanskeligheder, herunder handlemulig-
heder. Kurset er for øverste skoleledere, pædagogiske 
ledere og afdelingsledere med et organisatorisk og  
pædagogisk sigte

Kursusledere:
Pædagogisk leder Carina Termansen, Egedal kommune
Konsulent Jannick S. Mortensen, Skolelederforeningen

Oplægsholdere:
Forskellige forskere og konsulenter (se program)

Tid: 
11. - 12. november 2020

Sted: 
Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1
5700 Svendborg.

Pris: 
3.295,- kr.

Tilmelding: 
Til kurset om elever i vanskeligheder og god skole ledelse, 
sker på www.skolelederforeningen.org

Optagelsen på kurset sker efter ”først til mølle-princip-
pet” og du vil senest inden for en uge modtage besked 
om din tilmelding. I tilfælde af at kurset bliver fuldt boo-
ket oprettes en venteliste. 

Bemærk, at sidste frist for tilmelding er fredag den  
2. oktober 2020, hvorefter tilmelding er bindende og 
kursusafgiften vil blive opkrævet.

ELEVER 
I VANSKELIGHEDER OG 
GOD SKOLELEDELSE

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

Kort beskrivelse af kurset
I løbet af kurset vil du få identificeret og belyst de om-
råder, som skoleledelsen og skolen skal arbejde med 
for at sætte rammerne for den pædagogiske hverdag 
og for arbejdet med elever i vanskeligheder. 

Kurset afdækker kompleksiteten i opgaven samt  
de faktorer, der gør sig gældende for at lykkes med at 
inkludere elever i vanskeligheder. Emnerne er myn-
dighedsrollen og den professionelle sagsopbygning, 
den pædagogiske platform og struktur der understøt-
ter, organisationsudvikling i et bredere perspektiv, 
selv ledelse samt samarbejde med kommunen. 

I løbet af kurset vil der også være fokus på de ele-
ver, der ikke kan inkluderes i almenområdet, og som 
skal visiteres til specialundervisning. 

kursus

Som følge 
af situationen 

med Corona tages 
forbehold for om  

kurset bliver afholdt på 
de angivne datoer. 
Men skriv dig op…,

vi skal nok give  
besked
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ELEVER 
I VANSKELIGHEDER OG 
GOD SKOLELEDELSE PROGRAM

ONSDAG DEN 11. NOVEMBER 2020 

09.30 - 10.00:   Ankomst. Morgenkaffe 

10.00 - 10.45:   Velkomst og rammesætning. Præsentation og  
refleksioner over kursusindholdet. V/pædagogisk  
leder Carina Termansen & Konsulent Jannick S.  
Mortensen,

10.45 - 11.45:  Myndighedsrollen I. Klagenævnet for Specialundervis-
nings kompetence, krav til oplysningsgrundlaget  
og begrundelsen (herunder forpligtelser efter forvalt-
ningsloven), sagens gang i klagenævnet, tendenser  
og problemstillinger, hvad ser vi (eksempler på sager 
og problemstillinger). V/jurist Gitte Thorbjørnsen, 

11.45 - 12.45:   Frokost 

12.45 - 14.30:   Myndighedsrollen II. Skolelederens forpligtelser og 
handlemuligheder ift. specialundervisning og klage-
sager – herunder: Specialundervisningens elementer, 
Tildeling, ændring og ophør af 9+, Udelukkelse fra  
undervisningen, Udveksling af oplysninger, PPV.  
V/pædagogisk leder Carina Termansen,

14.30 - 15.00:   Pause og indtjekning

15.00 - 15.45:  Walk and Talk. Skabe kobling til egen praksis – reflek-
sion skaber sammenhæng mellem teori og praksis – 
hvad tager vi med fra oplæggene set i forhold til egen 
praksis. V/konsulent Jannick S. Mortensen,

15.45 - 16.45:  Den pædagogiske platform og organisationsstruktur 
der understøtter. Elever der har brug for støtte uden at 
have brug for 9+, Tydelighed i organisationen – De to 
ben. V/pædagogisk leder Carina Termansen &  
Konsulent Jannick S. Mortensen,

 16.45 - 17.15:  Pause 

17.15 - 18.30:   Udvikling af læringsmiljøer og kultur. Lederens  
muligheder for deltagelse i undervisningen, vilkår for 
læringsledelse, værdier og selvindsigt, kompleksitet  
og paradokser, hvad skal der til? – Pædagogisk leder 
Carina Termansen & Konsulent Jannick S. Mortensen,

18.30 - 19.00:  Pause

19.00 - 20.30:  Middag 

20.30:   Samling og hygge i Svendborg by 

TORSDAG DEN 12. NOVEMBER 2020 

08.30 - 10.00   Organisationsudvikling i et bredere perspektiv.  
Hvad kendetegner en involverende samarbejdskultur, 
og hvilke metoder skaber god dialog og inddragelses-
processer? V/chefkonsulent, Line Arnmark, Københavns 
Professionshøjskole

10.00 - 10.15:  Pause – tjekke ud af værelser 

10.15 - 11.45:  Arbejdet med og samarbejdet om inklusion, herunder 
præsentation af en konkret analyseramme til arbejdet 
med inkluderende læringsmiljøer indeholdende en 
rammesættende, relationel, didaktisk og organisatorisk 
dimension samt præsentation af fund fra forsknings-
projektet Approaching Inclusion, der undersøger pro-
fessionelles samarbejde om inklusion.  
V/lektor, Ph.d. Mette Molbæk,

11.45 - 12.45:  Frokost 

12.45 - 14.15:  At se MED børn – fra strategi til praksis. I dette oplæg 
skal vi stille skarpt på sammenhængen mellem inklusi-
onsstrategi og konkret pædagogisk praksis. Hvordan 
går vi fra abstrakte hensigter om at have et særligt 
børneperspektiv til i den konkrete dagligdag at se det 
udmønte sig blandt børn og voksne på skolen? Vi skal 
derfor se på forskellen på at se børn og se MED børn, 
og vi skal reflektere over den sprogbrug vi bruger  
OM børn, og hvilke muligheder og begrænsninger den 
giver. V/psykoterapeut, ph.d. pæd. Psyk. Tine Basse  
Fisker,

14.15 - 14.30:  Afrunding. Viden jeg tager med hjem og evaluering af 
kurset. V/konsulent Jannick S. Mortensen, 

Kl. 14.30:  Tak for denne gang

Gør din skole 
bedre til at  
arbejde med  
inkluderende 
fællesskaber!
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noter

Holdt i skak
Dansk Skoleskaks tilbud om at tænke strategisk og kreativt har både trukket 
hjerneforskere til og finansminister Nicolai Wammen ud på skolebesøg.

Han besøgte Blågård Skole i København på ”Skolernes Skakdag – hjernens 
motionsdag” i februar, hvor hele 51.855 elever på 302 skoler deltog. Og over  
600 skoler landet over har sat skoleskak på skemaet.

På Blågård Skole har indskolingen fx en ugentlig SKAK+MAT® time (matematik-
koncept), der lærer dem matematik og problemløsning på nye måder.

På Distriktsskole Smørum, Afdeling Balsmoseskolen, og 53 andre special- og 
almenskoler over hele landet, satser skolerne strategisk på skoleskak som et 
redskab direkte i kerneopgaverne:

• Inklusion, bedre specialundervisning, læring og trivsel

• Arbejde med elevernes robusthed og livsduelighed

• Fællesskaber for de børn, som har brug for ekstra støtte i undervisningen

Indsatsen virker gennem kompetenceudvikling af lærere og pædagoger,  
særligt tilrettelagt UV-materiale, supervision i praksis ved læringskonsulenter, 
elevkurser og andre elevaktiviteter.

LÆS MERE på www.skoleskak.dk

Mobning
Den største nye undersøgelse i 10 år om 
mobning og trivsel i grundskolen viser 
bl.a., at der er opstået en mere bevidst 
kultur på skolerne om, at det nytter at tale 
om og blande sig i mobning.

Undersøgelsen ”Forståelser af mobning og 
ensomhed i grundskolen”, som er støttet 
af Maryfonden, viser, at det herhjemme går 
godt med indsatsen mod mobning, og at 
børn i Danmark på europæisk niveau er 
blandt dem, der oplever mindst mobning.

Ikke desto mindre er problemet stadig til 
stede, og det har store konsekvenser for 
ofrene, der langt op i livet som voksne kan 
rammes af social usikkerhed.

Det gode nye er, at skolerne i dag i langt 
højere grad arbejder med mobning/trivsel 
som fællesskabs- frem for individuelle 
problematikker med indsatser rettet mod 
hele klassen, og at der i dag, som det 
hedder i undersøgelsen, er en større 
’interventionsoptimisme’.

I den nye undersøgelse er der andre 
opmærksomheder. Bl.a. at der ud over 
mobning findes en anden marginaliseren-
de udfordring: Skoleensomhed, hvilket 
skolerne også bør fokusere specifikt på.

Desuden peges på, at lærere og skolepæ-
dagoger ikke får (nok) viden om mobning 
via deres uddannelse, men at de er henvist 
til lidt for tilfældigt at samle nyeste viden/
indsatser op – dette bør systematiseres.

Undersøgelsen viser også, at når børn 
reagerer på mobning og siger fra på vegne 
af venner og klassekammerater, har det 
afgørende betydning for den mobbede. 

Fire ud af 10, der er blevet mobbet i deres 
skoletid, angiver, at det var hjælp fra 
klassekammerater, der fik mobningen til at 
stoppe ”helt” eller ”næsten helt”, mens en 
fjerdedel oplevede, at kammeraternes 
hjælp mindskede mobningen. 

LÆS den nye undersøgelse af Helle  
Rabøl og Jens Christian Nielsen,  
den ligger på hjemmesiden

Uden højeste arbejdstid
Skolelederne yder – sammen med medarbejderne – en kæmpe, 
ekstraordinær indsats for at komme på plads med både nedlukning og 
genåbningen af skoler og pasningstilbud.

Det kan koste weekender, ferie- og helligdage, og alle offentligt ansatte, 
der i øjeblikket løfter den store opgave i forbindelse med Corona 
situationen må hugge en hæl og klippe en tå i fleksibilitetens tegn.

Det forventes, at kommunerne søger pragmatiske løsninger. Men har 
man behov for at drøfte dette med sekretariatet, så kontakt endelig 
Enheden for medlemsrådgivning og forhandling.
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Sidste gang satte 66.000 elever deres kryds 
til Skolevalg. Skal dine elever være med til at 

stemme 4. februar 2021?

Læs mere på www.skolevalg.dk

TILMELDING 
ÅBEN NU



 Tidligere havde Nysted Skole i 
Guldborgsund Kommune ikke behov for in-
klusionstilbud i 0.-3. klasse, men det har de 
nu. Det er en udvikling, der er sket de seneste 
fire, fem år, fortæller skoleleder Brian Broder-
sen og viceskoleleder Malene K. Hansen.

Ledelsen kan ikke se et mønster for udvik-
lingen, for det er både børn fra ressour-
cestærke og ressourcefattige familier, som 
har brug for særlig hjælp. Sammen med en 
SFO-leder styrer Brian Brodersen og Malene 
K. Hansen Nysted Skole. De har fælles kon-
tor, sidder lige over hinanden og deler rigtig 
mange ting i hverdagen og finder det nær-
mest utænkeligt, at de ikke skulle sidde i 
samme rum. Også efter at Corona har meldt 
sin ankomst, og de mange retningslinier skal 
overholdes.

”Når folk kommer ind, kan vi nå at af-
stemme med blikket – eller sige, sæt dig lige 
ned og så tager vi den sammen,” siger skole-
leder Brian Brodersen og viceskoleleder Ma-
lene K. Hansen tilføjer, at de nemt kan briefe 
hinanden på børnesagerne: ”For det kan 
godt være, at en af os har en konkret sag, 
men vi ved begge to, hvad den handler om”, 
siger hun.

Tilbud på flere niveauer
De kalder skolen en helt almindelig køb-
stadsfolkeskole med elever fra land og by i 

alle sociale lag. Men på Lolland bliver de bil-
lige, ledige huse også fyldt op med folk nord-
fra, ikke få på overførselsindkomst. Skolen 
har ca. 400 elever og to spor 0.-9.- klasse, 
opdelt i to afdelinger, og det er de etnisk 
danske, der fylder – blot 0,01 pct. elever af 
andet etnisk oprindelse.

Ledelsen har lavet deres eget lokale inklu-
sionstilbud. En specialpædagogisk indsats i 
to klasser, som de kalder Basen, opdelt i de 
yngste elever og de ældste. Basen er særlige 
faglige tilrettelagt forløb for børn med både 
kognitive og adfærdsudfordringer eller en 
blanding.

Der er elever, som er i basen fuld tid, men 
skolen arbejder meget bevidst på, at bør-
nene hele tiden har en tilknytning til deres 
klasse eller årgang, som de kom fra. Ele-
verne bliver heller aldrig skrevet ud af klas-
sen. 

”Basen er et hold, man er på. Derfor er 
man også med per definition, hvis der er hyt-
teture, ekskursioner osv. i den klasse, man 
kommer fra. Så base-børnene bevarer til-
knytning og den sociale relation til klasse-
kammerater,” siger Brian Brodersen.

”Det er udgangspunktet for vores tænk-
ning med base-klasserne. Vi arbejder på, at 
man skal være så meget i klassen som mu-
ligt. Hvis et barn har brug for noget særligt, 
kan det godt være, at vi tager det ud i en pe-

Et særligt inklusionstilbud har vist sig at fungere på Nysted Skole på 
Lolland. Basen er et mindre fællesskab, hvor der er plads til at tage 
hensyn til det enkelte barns særlige behov, samtidig med at børnene 
stadig er knyttet til deres klasse. 

Af Helle Kjærulf  |  Foto Kent Krogh 

Små og store 
fællesskaber

inklusion

NYSTED SKOLE 
Skolen har ca. 400 elever  
og to spor 0.-9.-klasse,  
opdelt i to afdelinger. 

Eleverne får de karakterer,  
man må forvente med den 

profil, Nysted skole har.  
Et karaktergennemsnit ved  

9. klasses afgangsprøve på 6,2. 

Hvad angår trivsel, ligger  
skolen på 83,4 pct., hvor 

Guldborgsund Kommunes 
gennemsnit ligger.  

Og hele 91,9 pct. af skolens 
elever tager en 

ungdomsuddannelse, 
landsgennemsnittet 

er 84,9 pct.

De seneste to år er det lykkedes 
for skolen at få 1,3 mio. kr. i 

kassen fra Lars Løkke Fonden 
ved at hæve det faglige niveau 

og få flere firtaller i hus. 

I skoleåret 17/18 var Nysted den 
skole i landet, der løftede 
elevernes karakter i dansk  

og matematik 2. bedst  
(31,48 pct. i forhold til det 

forventede). 

I skoleåret 19/20 fik hele  
20,4 pct. flere 4 eller derover i 
dansk og matematik. Hvilket 
svarer til, at skolen er bedst i 
kommunen og var dobbelt så 

god, som de burde være. 
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›

riode for at sikre, at det får et godt forhold til 
de voksne i Basen. Men formålet er hele ti-
den, at man skal komme tilbage til klassen,” 
forklarer Malene K. Hansen.

”Hvis man er god til billedkunst, er man 
med i billedkunst, og måske er man ikke så 
god til dansk, så derfor er man i Basen i 
dansk. Vi arbejder med det fra fag til fag. 
Børnene har både kognitive udfordringer og 
adfærds-udfordringer eller en blanding,” si-
ger hun.

Brian Brodersen fortæller, at det i mange 
år var sådan, at de meget nødigt ville have 

eleverne væk fra klassefællesskabet før 3. 
klasse. Det sikrede de i 0.-2. klasse ved, at en 
trivselspædagog i en form for swiper-funk-
tion kom rundt på de yngste årgange og hjalp 
med tilknytning til klassen. 

”Men det har vi for nylig været nødt til at 
give køb på, fordi vi har fået nogle elever 
med så store vanskeligheder i de yngste klas-
ser, at vi har måttet arbejde med det på en 
anden måde,” siger Brian Brodersen. 

Nu har trivselspædagogen fast to-tre elever 
af de yngste basebørn hele dagen med hjælp 
fra en pædagogmedhjælper. Her går også 

Skoleledelsen arbejder tæt 
sammen. Opstår der en 
problemstilling, håndterer 
de den professionelt, uden 
at sætte et prædikat på.  
De handler om at skabe 
fællesskaber, små og store. 
Nu med 2 meters afstand...
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nogle elever fra 0.-2. klasse til og fra efter 
fast skema. 

Malene K. Hansen blev ansat i 2015, og 
hun har gennem de snart fem år oplevet en 
tydelig udvikling: ”Dengang var der ikke be-
hov for noget fast tilbud fra 0.-3. klasse, men 
det er der nu. Nu har vi minimum en hånd-
fuld i 0.-2. klasse, som har det så svært, at de 
ikke har udbytte af at være i et stort fælles-
skab,” siger hun.

Så meget læring som muligt
Nysted Skole er udfordret som alle folkesko-
ler, når det gælder børn med særlige behov, 
men skolen erfarer, at baseklasserne hjælper 
med at beholde børnene i tæt kontakt med 
almenområdet. Baserne er opdelt i de yngste 
elever – og de ældste fra 6.-9. klasse, som p.t. 
modtager nød/hjemmeundervisning. 

Ud af ca. 400 elever er der i øjeblikket om-
kring 15 elever i tilbuddet.

Uanset alderstrin er Basen et særligt tilret-
telagt faglige forløb. Det yngste hold har de 
delt i to, så trivselspædagogen sammen med 
en pædagogmedhjælper kan tage sig ekstra 
af de helt små i gruppen.

”Det handler i høj grad om at lære dem at 
gå i skole, selvregulering, være i et fælles-

skab osv. Og dermed også at sætte det faglige 
lidt på standby,” siger Malene K. Hansen.

”For eleverne i den ældste gruppe forsøger 
vi i forhold til den kognitive profil, barnet 
har, eller hvad det i øvrigt er udfordret af, at 
give dem så meget læring som muligt, så de 
kan komme videre herfra til en ungdomsud-
dannelse. Det er hele tiden målet, at vi kan 
sende dem videre i det rigtige forløb,” siger 
Brian Brodersen. 

”Hos de store handler det også meget om 
livsduelighed. Guide dem f.eks. i hygiejne 
samtidig med de udfordringer, som de skal 
hver især skal tackle på hver deres niveau,” 
siger viceskolelederen. 

Skolelederen pointerer, at hvis man kan 
følge et fag på klassens niveau, foregår det i 
klassen. Typisk er der i en klasse et spænd på 
3-4 klassetrin i forhold til det faglige niveau.

”Opstår der en problemstilling, så håndte-
rer vi den professionelt, uden at vi sætter et 
prædikat på det. Vi kalder det vist bare fæl-
lesskaber. Små og store,” siger Brian Broder-
sen.

”Vi gør en dyd ud af, at det ikke skal tales 
ned at være i Basen. Hvis der er andre elever, 
der kigger lidt skævt til basebørnene, lægger 
vi vægt på at ændre det syn. Det er jo ikke en 
straf eller noget dårligere at være i Basen. 
Det er bare, fordi man har brug for at være 
der,” siger han.

Malene K. Hansen indskyder, at der er stor 
rummelighed i de klasser, hvor børnene i Ba-
sen kommer fra. 

”Vi har lige haft en dreng i en af de større 
klasser, som i en periode var i Basen, fordi 
han havde det svært fagligt og også var ud-
fordret på andre områder. Han havde det så 
også svært med ikke at være sammen med 
kammeraterne. Han tilbringer halvdelen af 
tiden i Basen og halvdelen i klassen, delt op i 
forskellige fag. Velvidende, at han har det 
fagligt svært i de fag, hvor han er i klassen. 
Men han har brug for det sociale fællesskab, 
som klassen er. Og derfor er lavet nogle afta-
ler med klassekammeraterne, at de skal 
hjælpe ham at holde fast i det faglige. Det er 
et godt eksempel på inklusion, der virker, og 
hvor man godt kan acceptere hinandens for-
skelligheder,” siger Malene K. Hansen.

Det stiller selvfølgelig store krav til læ-
rerne, som skal kunne undervise på mange 
niveauer og sørge for noget ekstra til nogen. 

”Men i dette eksempel ved forældrene 
godt, at drengen ikke permanent er med i 
klassen, fordi han skal lære fag på klasseni-
veau. Han er her, fordi han har brug for fæl-
lesskabet, og læreren føler ikke stress over 

inklusion

Hos de allermindste i det 
lokale inklusionstilbud, 
Basen, arbejder lærerne 
med 3-4 drenge i et 
fællesskab, hvor der er 
plads til at tage hensyn til 
børnenes særlige behov.
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drengens læring, fordi der er både accept og 
en aftale om det,” siger Brian Brodersen.

I baserne er der altid en lærer og pædagog. 
Det vil sige, at der er seks voksne til stede 
omkring børnene, hvoraf 2/3 er drenge.

Udfordringen ved at have baser på denne 
måde er, at det bliver en pindsvinemodel, 
forklarer Brian Brodersen. 

”Det stikker i alle retninger. Der er børn 
med mange forskellige udfordringer. Man 
kan sige, at fordelen ved at have specialklas-
ser er, at man samler børn med samme diag-
noser. I Basen samler vi det hele og får det 
bedste ud af det. Det er betingelsen. Der kan 
godt være nogle udadreagerende elever, men 
bredt set på de ni år, vi har arbejdet på den 
måde, har vi fået det til at fungere. Også 
uden at forældre i stor stil står uden for vores 
dør og brokker sig over, at deres barn skal 
være i klasse med ham eller hende.” 

Fælles forsikringspulje
Visitationsudvalget i Guldborgsund Kommune 
består af et to specialkonsulenter fra Pædago-
gisk Psykologisk Center, plus to skoleledere, 
som ikke selv har udviklingscentre på deres 
skoler, daginstitutionsledere, samt skoleche-
fen for bordenden. 

”Vi har løbende visitation, så det er ikke 
sådan, at man kun har et skud i bøssen. Der 
er otte visitationsmøder i løbet af et år,” for-
tæller skoleleder Brian Brodersen.

”I forhold til økonomi: Har du visiteret et 
barn, har du gjort det for et helt skoleår. Så 
hvis barnet flytter til en anden skole inden 
for kommunen, er der betalt for barnet.”

Skolen har sammen med de andre skoler i 
kommunen lavet en ’forsikringspulje’, som 
de betaler til i forhold til størrelse. 

”Det vil sige, at vi lægger alle sammen 
penge i en pulje. Hvis der kommer børn ind 
over kommunegrænsen andre steder fra, 
som kom fra et specialtilbud, og skal visiteres 
til et nyt tilbud her i kommunen, får man 
ikke en regning midt i et skoleår. Puljen går 
ind og dækker, og så kan man bruge resten af 
skoleåret til at overveje, om man vil lave et 
tilbud til barnet hjemme hos sig selv, eller 
man vil finde økonomien til fortsat at visi-
tere,” siger Brian Brodersen. 

Begge ledere er godt tilfredse med ordnin-
gen, der har kørt tre-fire år. De kalder det en 
solidarisk måde at gøre det på. Det bliver be-
regnet pr. år, hvor meget hver skole skal be-
tale til puljen, og beløbet afhænger af skole-
størrelse. 

Tilsvarende med den kontante præmie-
pulje, som forhenværende statsminister Lars 
Løkke Rasmussen indførte, der uddeles over 
tre år til udvalgte skoler, hvis de lykkes med 
at hæve deres afgangselevers karakterer i 
dansk og matematik. 

”Syv skoler fra kommunen deltog i det, 
men ikke alle kom i mål. Her lagde vi også 
alle pengene i en pulje, så alle fik del af dem,” 
lyder det fra Brian Brodersen.

Det evige dilemma
Lederne er enige i, at inklusionsarbejdet er 
det mest udfordrende i skolelederjobbet i dag. 

”Forældre med et barn, der er udfordret, 
har høje forventninger til, at vi kan hjælpe 
det barn. Det er meget svært, når man ikke 
har økonomien til en Rolls Royce-model, 
men kun til en folkevognsudgave. Og der er 
en stigende grad af forskellige problemstillin-
ger, som børn står med, fordi diagnosefeltet 
er blevet udvidet,” siger Brian Brodersen.

Det skal man så lige pludselig håndtere og 
tackle i den almindelige skoledag samt forme de 
bedste mulige tilbud til børnene, forklarer han. 

”Det er det evige dilemma at skulle passe 
på nogle enkelte elever, guide dem og lære 
dem noget, når de er sammen med andre i 
det store fællesskab. Og vi skal også passe på 
de andre elever, selv om der heller ikke er 

Vi lægger alle penge 
i en forsikringspulje. 
Kommer der børn ind 
over kommunegrænsen 
eller på andre måder 
skal visiteres til et nyt 
tilbud, får man ikke 
en regning midt i et 
skoleår.
Malene K. Hansen, viceskoleleder,  
Nysted Skole,  
Guldborgsund Kommune

For fire-fem år siden 
var der ikke behov 
for særlige tilbud i 
0.-3. klasse. Nu har vi 
minimum en håndfuld, 
som har det så svært, 
at de ikke har udbytte 
af at være i et stort 
fællesskab.
Brian Brodersen, skoleleder,  
Nysted Skole,  
Guldborgsund Kommune

ressourcer nok til, at en voksen kan sidde 
ved siden af barnet og guide i lærings- eller 
lege-situationer. Der er bare ikke er nok 
hænder. På et tidspunkt var det evige svar 
uddannelse. Men man kan ikke uddanne sig 
til at dele sig i to,” siger Malene K. Hansen. 

”De små fællesskaber som vores baseklas-
ser er også inklusion. Man er her, og man 
har sine venner tæt på, man kan stadig bibe-
holde sine relationer, men er bare i et min-
dre fællesskab,” siger hun.

”Nogle vil måske tænke, at vi bare har la-
vet to specialklasser med vores baser, og 
hvad søren har det med inklusion at gøre. 
Kunne vi ikke bare sende personalet, som er 
i baserne, ud i klasserne og arbejde. Så blev 
børnene ude i klasserne. Det har vi stadig en 
drøm om, og det er den vej, vi gerne vil gå. 
Men spørgsmålet er, hvornår kan man hugge 
til den ligning, for de børn, som er i basetil-
buddene, har brug for det lille, nære miljø,” 
siger skoleleder Brian Brodersen. 

Helle Kjærulf er freelancejournalist

plenum | maj 2020 43



noter

Verdens 
børn 
Skolelederforeningens 
formand Claus Hjortdal 
har takket ja til en besty-
relsesplads i organisati-
onen for børns rettighe-
der, UNICEF Danmark.

UNICEF arbejder for at 
skabe mulighed for at 
børn kan vokse op sundt 
og trygt samt få basale 
kundskaber og færdig-
heder trods af fattigdom, 
krig og nød samt faktorer 
som køn, bopæl og etni-
ske tilhørsforhold. 

I 2016 manglede halvde-
len af ALLE verdens børn 
i førskolealderen adgang 
til uddannelse og læring.

Lederes  
psykiske arbejdsmiljø
Alle ved, hvor vigtigt et godt – ikke mindst 
psykisk – arbejdsmiljø er, og omvendt, hvor 
stor negativ betydning det kan have, hvis 
ikke arbejdsmiljøet fungerer. Så uanset om 
man er medarbejder eller leder, er der græn- 
ser for, hvad man skal kunne tåle. Tager man 
ikke det alvorligt, kan det få store menneske-
lige konsekvenser og økonomiske følger.

Det viser en sag, Skolelederforeningen har 
ført for et medlem, hvor den implicerede 
skoleleder sygepensioneres. Sagen anony-
miseres her af hensyn til medlemmet, der 
har været igennem en meget hård proces  
og søger at føre et normalt liv igen.

Den konkrete sag drejede sig om, at skole- 
lederen, efter års mobning og chikane fra 
nogle få medlemmer af skolebestyrelsen, 
blev sygemeldt med svære stresssymptomer.

Mobningen og chikanen skete ved at sabo- 
tere skolebestyrelsesarbejdet, udvandre fra 
møderne, sende et utal af klager til forskelli-
ge myndigheder – uden på noget tidspunkt 
at få medhold. Samme personer søgte sam - 
tidigt at hænge den pågældende skoleleder 
ud i medierne.

Personalet tog ledelsen i forsvar og tog 
offentligt til genmæle mod den lille foræld-
regruppe. 

Men opbakningen fra forvaltningen og den 
politiske ledelse i kommunen var næsten 
ikke eksisterende – til trods for, at skolen 
havde opnået positive resultater: Nr. 1 i 
kommunen i CEPOS måling, laveste elev-  
fravær, laveste personalefravær, højeste 
elevtrivsel og største vækst i personale- 
trivsel nogensinde.

Denne systematiske hetz og mange klage- 
sager gjorde selvsagt et indhug i både 
arbejdstid og fritid for foreningens medlem 
og belastede arbejdsmiljøet meget negativt. 
Det resulterede for medlemmet i fysiske 
symptomer, meget alvorligt stress og i en 
sygemelding.

Efter vores medlem blev afskediget på bag- 
grund af en helbredsnævnsvurdering, er 
sagen blevet anerkendt som arbejdsskade. 
Medlemmet har fået en mén-skadeserstat-
ning på 10 % og en erstatning for 85 % ned- 
sat arbejdsevne frem til folkepensionsalde-
ren. 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der har 
behandlet sagen, konkluderer bl.a., at selvom 
man som leder i en kommunal virksomhed i 
højere grad må acceptere offentlig ekspone-
ring og kritik, har den pågældende været 
udsat for personlig kritik og chikane udover, 
hvad man må finde sig i som leder. Samlet 
vurderes det, at denne ekstraordinær 
belastning i overvejende grad har medført 
sygdommen.

Psykiske arbejdsskader er svære at få aner- 
kendt, men denne sag viser altså, at de kan 
anerkendes. Der er en grænse for, hvad man 
skal kunne tåle. Hverken medarbejdere eller 
ledere skal acceptere et psykisk dårligt 
arbejdsmiljø, chikane eller trusler. Slet ikke  
i en grad, hvor man kan ende med at blive 
alvorligt syg. 

Oplever man derfor selv problemer med 
arbejdsmiljøet, så kontakt foreningen for 
vejledning og rådgivning.
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T E ST
TEST

TEST
 Nok til alles overraskelse handler 

denne artikel om de nationale test. Men overskrif-
tens citat fra Generaldirektøren fra WHO, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, minder om at test indgår i 
måder at styre moderne samfund på. Ligesom i til-
fældet med Corona er de nationale test ikke blot 
veje til at skaffe viden. Test er led i forestillinger om 
forholdet mellem stat og individ og i strategier til 
styring. 

Politikerne har aftalt, at De Nationale Test alle-
rede i 2020 skal omkalfatres både på kort og langt 
sigt. Ud fra anbefalingerne fra Rådgivningsgruppen 
vil jeg her give et forslag til, hvordan et nationalt 
kompromis om de nationale test kan se ud. Netop 
ordet ”kompromis” er valgt i erkendelsen af, at  
ingen fakta kan diktere, hvilke beslutninger, der 
skal tages. Der er værdier og forestillinger på spil, 
når man forholder sig til test. 

Et helt grundlæggende spørgsmål er, om skolens 
ledere og ejere har ret til indsigt i et eller andet ud-
fald af de pædagogiske processer undervejs i skole-
forløbet. Uden en sådan indsigt er det svært at ud-
øve ledelse og at fastholde politisk ansvar for sko-
len. Man løber risikoen for at opdage dårlige resul-
tater alt for sent. 

Men at svare ja til test er en stor kamel at sluge 
for mange. VIVE's evaluering har vist, at modstan-
den er størst, jo tættere man kommer på lærernes 
virkelighed. Hvis de nationale test skal bruges til 
pædagogisk udvikling er det helt nødvendigt, at en 
større andel af lærerne finder testene brugbare og 
acceptable. Det er ikke nok at appellere. Der må re-
elle ændringer til. 

Folkeskolens formålsparagraf må være den 
ramme, som de nationale test skal udvikles og bru-
ges inden for. Test må knyttes bedre sammen med 
faglige mål. Et udviklingsarbejde må sættes i gang, 

hvor alle relevante parter inddrages i at udvikle kol-
lektive meningspraksisser. Det kan være eksperi-
menter med skolens ledelse, lærere og fagkonsu-
lenter, hvor man drøfter tolkninger af testresultater 
sammen med andre udsagn og observationer fra 
lærernes hverdag. 

Rådgivningsgruppen foreslår også at erstatte det 
adaptive testprincip med et lineært. Problemet 
med de adaptive test er i praksis, at hver elev får 
sin egen kombination af testopgaver, og det er 
hverken indlysende eller let for lærerne at finde til-
bage til, hvad en elev kan og ikke kan ud fra de 
samlede testresultater. Det adaptive testprincip for-
ærer derved generelle modstandere af test et væg-
tigt argument, nemlig at resultaterne ikke lader sig 
omsætte i praksis. 

Med et lineært testprincip – hvor alle i en klasse 
får samme opgaver – bliver det tindrende klart, 
hvilke opgavetyper, eleverne har løst og ikke løst. 
Det bliver lettere at sætte ind på klasseniveau. Og 
lettere at udøve demokratisk kontrol med opgaver-
nes kvalitet. 

Argumentet imod det lineære testprincip er til 
gengæld, at resultaterne er mindre præcise. Imid-
lertid er stor præcision ikke en nødvendig forud-
sætning for fornuftig pædagogisk brug på klasseni-
veau. Præcision er til gengæld et favoritemne for 
testmodstandere. 

Hvis man vil modvirke de mest skadelige virknin-
ger af test, har skoleejere og skoleledere et stort an-
svar for ikke at foranledige initiativer, der alene har 
til formål at forbedre testresultater uden andet pæ-
dagogisk formål i øvrigt. En bedre funktion af test 
kræver, at alle parter firer lidt på tovet. Det kan 
blive spændende at se, hvorvidt der bliver plads til 
et konstruktivt kompromis om de nationale test i 
2020. 

T E ST

PETER DAHLER-LARSEN
Professor, tidl. formand for 

Rådgivningsgruppen for 
evaluering af de nationale test 

klumme

TEST

TEST
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 Mette Frederiksen siger som 
børnenes statsminister, at vi skal støtte og 
hjælpe børn, der er svigtet og i vanskelig-
heder. Jeg er ganske enig. Vi kan ikke for-
svare andet, hverken samfundsmæssigt eller 
over for børnene. Især når vi ved, at 10 års god 
skolegang er afgørende for den enkeltes frem-
tid. Men der er bare ingen quick-fixes i at få så 
mange elever som muligt med i almenmiljøet.

I 2012 fik vi efter en kulegravning en lov-
ændring vedrørende specialundervisningen. 
Der blev indført et 96 %-mål, så kun 4 % af 
eleverne skulle i specialtilbud, resten i inklu-
derende læringsfællesskaber.Og man lukkede 
specialskoler og overførte knap 7.000 elever 
fra special- til almenområdet.

På de første fem år nåede vi næsten målet, 
så umiddelbart har det været en succes, men 
ikke uden frustration fra elever, forældre og 
lærere. I dag bliver vi nødt til at sige, at det er 
en øm tå. Så der er fra centralt hold, i kom-
munerne og på skolerne behov for klarhed 
ambitionsniveauet, opgaveløsningen og ikke 
mindst de resursemæssige prioriteringer.

Krise, krig og reform
Jeg er glad for, at S-regeringen i sit forståelses-
papir med støttepartierne har sagt tydeligt JA 
til folkeskolen. For kommunerne er afhæn-
gige af de rammer, der gives fra staten, og 
over de sidste 10 år har vi haft i hvert fald tre 
store grundlæggende udfordringer i folkesko-
len: Krise, krig og reform.

Siden krisen 2008 er kommunernes øko-
nomi konstant reduceret. Sammen med fal-
dende børnetal og en øget ældregeneration 
er det en giftig cocktail. KL har for nyligt pe-
get på, at det offentlige forbrug halter efter 
samfundets øvrige vækst. Stigningen i det pri-
vate forbrug har i 2010-18 været syv gange så 

del, der går op til fuld afgangseksamen i alle 
10 fag. Så jo bedre skolelederen tager hensyn 
til de svageste elever og tilrettelægger skole-
gangen ud fra individuelle behov, jo mere for-
bryder han sig med de politiske succesmål.

Selv om målet med inklusion er rigtig, og 
der er ydet en god indsats, forsvandt opgaven 
ikke. Det gjorde økonomien derimod. Nedlæg-
gelsen af specialskoler og overflytning af ele-
ver til almenområdet har betydet, at de bespa-
relser, der rammer almenområdet i dag, i lige 
så høj grad rammer specialområdet.

Resursetildelingen er forskellig i kommu-
nerne, men økonomien til at løfte specialom-
rådet er ikke tilstrækkelig. I dag har de fleste 
skoler en decentral økonomi. Flytter der én 
familie med to børn med særlige behov til 
skolens distrikt, kan det give skolen en ekstra 
udgift i millionklassen. Vi har kendskab til 
skoler og kommuner med permanente, store 
underskud.

Sager kan gå frem-og-tilbage
En ny stor undersøgelse af ledelsesvilkår i fol-
keskolen viser, at størstedelen af arbejdet i 
elevsager ligger hos skolelederen med afgø-
relser, beslutningsreferat, dokumentation, 
specialistvurderinger og en jungle af regler, 
der er notatpligt, informationspligt, høringer 
og vejledning af forældre med journalisering, 
GDPR mv. oveni. Nogle forældre henter en 
second opinion fra psykolog og kan ende 
med at klage.

Altså et tidskrævende arbejde for skole-
lederne, som burde lettes ved en tidlig ind-
sats og at minimere bureaukratiet. Vi skal få 
inklusionen til at lykkes, men kan ikke gøre 
det alene. Skoler og ledelser bør være del af 
en større organisationsstruktur. Med en klar 
arbejdsfordeling i det kommunale samar-

Af Claus Hjortdal | Foto Panthermedia

Vores børn fortjener en folkeskole præget af høj kvalitet og 
inkluderende fællesskaber. Men der er brug for øget frihed i 
opgavevaretagelsen, og at skolen prioriteres økonomisk.

folkeskolen

høj som det offentlige. Vi har i dag 20 % færre 
folkeskoler og 15-16 % færre lærere og ledere.

Krigen om en arbejdstidsaftale mellem KL 
og Lærerforeningen med et regeringsindgreb 
var ødelæggende for samarbejdsklimaet om-
kring inklusionsog skolereformen. Det dår-
lige klima fortsatte. Læg oveni, at lærerne 
skal undervise mere, og at skolerne gennem-
går nye strukturændringer. Og at vi så under 
de betingelser sal have ’et bredere optag’ og 
segregere færre elever giver en endnu mere 
besk cocktail.

Skolereformen 2014 var en stor udviklings-
reform, hvor skoler skulle forsøge sig med 
nye elementer, hvorefter man ville rulle re-
formen ud. Det der i stedet skete var, at rege-
ringen iværksatte reformen med kort aftræk 
og indførte kontrol og dataindsamling. Det, 
der startede med en smuk vision: Alle elever 
skal blive så dygtige, som de kan, fik følgende 
ord med på vejen af den daværende under-
visningsminister: ’Og denne reform vil vi 
følge nøje…’

One-size-fits-all du’r ikke
Lukningen af specialskoler har betydet, at 
langt hovedparten af elever i folkeskolen i 
dag er registreret som en elev på en almen-
skole og måske i en afdeling for børn med 
særlige behov. Men de figurerer statistisk 
som almenelever. Det vil sige, de skal tilbydes 
undervisning med samme timetal, fag, un-
dervisningsindhold og afgangseksaminer 
som ALLE elever.

Så kommer det ’at følge nøje’ ind. For sko-
lerne skal afrapportere til kommune og stat, 
hvor mange elever der har det korrekte antal 
timer. Hvor mange elever, der har det kor-
rekte indhold i timerne, om lærerne har 
kompetence i faget, og hvor stor en procent-

Alle børn skal  
have en god fremtid
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bejde om de enkelte elever og deres vanske-
ligheder. Alle i og omkring skolen skal arbejde 
i samme retning.

Samarbejdet på tværs (PPR, børnehave, 
skole, kontaktforløb med forældre osv.) skal 
styrkes. Der bør ske en kapacitetsopbygning 
på skolen til vejledere, co-teaching, skolen, ja 
en bedre håndtering af børnenes læring og 
trivsel. Og vi ønsker os færre regulativer i 
form af lempelser i prøvekrav til børn i van-
skeligheder, klarere overblik over, hvad et 
specialtilbud må koste mv.

I samarbejdet med forældrene skal skabes 
fælles kultur på tværs af skoler og forvaltnin-
ger. For mange indsatser sker for sent. Der er 
behov for forebyggelse og for professionel 
opfølgning med fokus på progression frem 
for på status. Hurtighed, intensitet og fleksi-
bilitet er nøgleord.

Vi kan bruge tiden bedre
Kunne skolelederne ikke bare prioritere? Jo, 
men det handler altså også om utallige regler, 
krav om dokumentation, notater, målopfyl-
delse, kvoter, der skal nås med udgangspunkt 
urealistiske fælleskrav, frem for i den enkelte 
elevs behov.

Året præges af tunge sagsgange, silolovgiv-
ning, og hvad vi kan tage ud af kerneopgaven 
til projekter som led i politisk profilering.  
Vores undersøgelse viser, at skoleledelsen 
bruger halvdelen af tiden på administrativ  
ledelse, papiropgaver, elevsager, forældre-
samtaler m.m. Og kun 10 % på pædagogisk  
ledelse rettet mod læringen, og hvor lederne 
selv vurderer det burde være: Omvendt!

Der er et behov for opgør med de løbende 
kommunale reguleringer. Vi har brug for en 
buffer til uforudsete udgifter. Væk med kon-
trol af fag, timer og eksaminer til alle, ud 

med succeskravet om min. 2 i karakter i 10 
fag for alle elever. Vi skal have høje ambitio-
ner, men bør kunne handle på elevernes for-
måen. Er fx kravet om, at ALLE hurtigst mu-
ligt skal gennemføre en ungdomsuddannelse 
rimeligt?

I regeringens forståelsespapir står, at: ”Der 
er brug for et opgør med den kortsigtede sty-
ring af den offentlige sektor, hvor for meget 
bureaukrati og kontrol og for mange krav om 
dokumentation fjerner tid fra kerneopga-
verne og mindsker medarbejdernes arbejds-
glæde”. Helt enig.

For mange regler og rapporter
Skolelederforeningen har fremlagt 40 forslag 
til forbedring af folkeskolen med mindre sty-
ring, mindre kontrol. Vi peger på, at tiden 
kan bruges bedre. Vi skal kunne arbejde med 
’mellemformer’ i de tiltag, som sikrer, at ele-
ver inkluderes. Det kræver økonomi og kom-
petencer. Det kræver en tidlig, forebyggende 
indsats. Og det kræver, at man kan justere 
undervejs.

Fx ved træning hjemme i samarbejde med 
familien. Tilpasse læringsrum fysisk og kultu-
relt. Lektiecafé. Supervision af vejledere, PPR 
og medarbejdere fra specialskole. Side-
mandsoplæring, to-voksenundervisning og 
co-teaching. Særlige forløb i fagområder. Ny 
holddannelse med ’pusterum’ for elever med 
behov. Familieklasser. Særligt skema, timetal, 
fagpakke, mulighed for at skifte klasse, år-
gang, skole eller ny klassedannelse. Tilknyt-
ning til gruppeordning eller specialklasse i 
mindre omfang. Nye indsatser sammen med 
fritidsklub/elevens øvrige fritidsliv.

En sådan vifte af tilbud er ikke mulig i dag. 
Skoleledelsen er låst i en tilbageskuende sta-
tus fremfor at kunne agere praksisnært, hur-

tigt og differentieret. Der er brug for at kigge 
på finansieringen og på bureaukratiet, der som 
nu bremser et fleksibelt beredskab på skoleni-
veau.

Brug for et forpligtende forum
Flere elever med specialpædagogiske behov er 
en realitet. Blandt 0-17-årige er antallet af psy-
kiatriske diagnoser øget med 27 %. Angst, de-
pression, ADHD og autisme er fordoblet. Ud-
adreagerende børn fylder. Det samme gælder 
børn med selvskadende adfærd, dysleksi og 
skolevægring.

På trods heraf viser internationale og natio-
nale målinger, at den danske folkeskole klarer 
sig: Vi har lav mobning og god trivsel, høj so-
cial mobilitet og vores elever ligger over snit i 
læsning, matematik og til dels naturfag. Men 
samtidig er antallet af folkeskoler, hvor toppen 
og bundens børn mødes, faldet fra 40 % til 28 %. 
Der sker altså en polarisering af eleverne.

Inkluderende fællesskaber er det rigtige til-
bud. Som udgangspunkt skal folkeskolen af-
spejle og rumme alle typer. Langt de fleste 
børn ønsker at gå i almenskolen. Så at rumme, 
tage hensyn og hjælpe er en del af skolens  
læringsog dannelsesopgave. Det er blot svært 
at finde recepten for vellykket inklusion, hvor 
alle elever er med, og hvor rammerne og 
resur serne slår til.

Vi foreslår at etablere et forpligtende sam-
arbejdsforum for alle relevante parter med  
fokus på folkeskolen, inkluderende fællesska-
ber, bedre økonomi, mindre styring og mere 
ledelse. Det er ikke blevet mindre aktuelt med 
Corona, genåbning i flere faser og opstarten af 
næste skoleår. 

Claus Hjortdal er formand for Skolelederforeningen
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 Flere og flere kommuner lægger ud-
giften til specialundervisning på de enkelte sko-
ler, så det dermed primært er skolelederne, der 
må prøve at få pengene til at slå til – og stå til an-
svar, når de ikke gør. 

Det er Skolelederforeningen i forvejen bekendt 
med og finder helt urimeligt. 

En ny benchmarkning, lavet af Social- og In-
denrigsministeriet over kommunernes styring af 
udgifterne til specialundervisning i folkeskolen, 
viser bl.a.:

•  I dag betaler den enkelte skole i 51 % af kommu-
nerne helt/delvist for elevers specialundervis-
ning i en specialklasse. I 38 % af kommunerne 
skal den enkelte skole betale, når elever under-
vises på specialskoler. I de øvrige kommuner er 
betalingsansvaret placeret hos forvaltningen.

•  I dag har betydeligt flere kommuner placeret 
betalingsansvaret hos den enkelte skole end for 
7-8 år siden. Samtidig har 33 kommuner plan-
lagt at ændre deres nuværende model. Heraf 
forventer de fleste, at en større del af betalings-
ansvaret skal placeres hos den enkelte skole.

Kommunerne lægger altså i stadig stigende grad 
ansvaret for udgifterne til specialundervisning i 
folkeskolen ud på skolerne og på landets skole-
ledere, der ofte i forvejen står med andre bespa-
relser.

”Vi har nu i en lang periode med skiftende re-
geringer måttet skære, spare og omstrukturere 
på vores skoler. Den kommunale økonomi er på 
velfærdsområdet blevet dårligere. Og når pen-
gene ikke slår til, så lægger man ansvaret ud – i 
vores tilfælde til skolelederne. Det kunne så 
være fint, men jeg hører jo fra mange af vores 
medlemmer, at økonomien ikke slår til. Det viste 

vores egen vilkårsundersøgelse ved årsskiftet ty-
deligt, og det fremgår også af denne nye under-
søgelse”, siger Claus Hjortdal.

Han peger på, at skolereformen og inklusions-
reformen har været underfinansieret, og at det ikke 
er holdbart at lægge ansvaret ud på de enkelte sko-
leledere, der på én gang skal følge gældende love 
og regler, lytte til behov og krav fra forældre, men 
også er pisket til at sikre skolens økonomi.

Af Social- og Indenrigsministeriets nye rapport 
fremgår, at langt de fleste kommuner de seneste 
år har oplevet, at pengene ikke slår til på special-
undervisningsområdet – med budgetoverskridel-
ser til følge.

Blandt de 75 kommuner, der har oplevet bud-
getoverskridelser på specialundervisningsområ-
det inden for de sidste fire år, er merforbruget i 
cirka halvdelen af kommunerne typisk dækket 
inden for skoleområdets samlede ramme, og i  
en fjerdedel af kommunerne er det dækket af en 
tillægsbevilling til skoleområdet.

Ca. halvdelen af kommunerne oplever, at pres 
fra barnets forældre for at få et specialtilbud 
samt holdninger eller kompetencer i de lokale 
lærerteams i stor eller meget stor grad udgør en 
barriere for inklusion af elever med særlige ud-
fordringer.

Tre ud af fire kommuner oplever, at udviklin-
gen i antal børn med psykiatriske diagnoser i 
stor eller meget stor omfang har lagt pres på spe-
cialundervisningsprocenten i deres kommune. 

Michael Diepeveen er redaktør

LÆS resultaterne i undersøgelsen af ’Kommuner-
nes styring af specialundervisningsområdet’, udar-
bejdet af Social- og Indenrigsministeriets Bench-
markingenhed, ligger på www.skolelederne.org

En ny, stor kortlægning af, hvordan kommunerne styrer special-
undervisningen økonomisk viser, at udgiften i stigende grad lægges 
ud på de enkelte skoler.

Skolelederne 
står med det 
økonomiske pres

Af Michael Diepeveen   |  Foto Panthermedia

specialundervisning

Der' hul...

Der' hul midt i spanden,
 kære Lisbeth,
 der' hul.

Så stop det,
 kære Jokum,
 så stop det.

Med HVAD skal jeg stoppe det,
 kære Lisbeth,
 med hvad?

Brug strå,
 kære Jokum,
 brug strå.

Men stråene er for lange,
 kære Lisbeth,
 for lange.

Brug kniven,
 kære Jokum,
 brug kniven.

Men kniven er sløv,
 kære Lisbeth,
 for sløv.

Så skærp den,
 kære Jokum,
 så skærp den.

Med HVAD skal jeg skærpe den,
 kære Lisbeth,
 med hvad?

Brug stenen,
 kære Jokum,
 brug stenen.

Men stenen er tør,
 kære Lisbeth,
 er tør.

Så vand den,
 kære Jokum,
 så vand den.

Med HVAD skal jeg vande den,
 kære Lisbeth,
 med hvad?

Brug spanden,
 kære Jokum,
 brug spanden.

MEN Der' hul midt i spanden,
 kære Lisbeth,
 der' hul.
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 Ingen ny generation  

boom
Flere fødsler lagde for få år siden 
voldsomt pres på sygehusene, og 
regionerne forventede et baby-
boom frem mod 2025. Men siden 
har fødselstallet været stabilt. 

Der forventedes en stigning i 
fødselstallet med 20 procent til 
72.500 fødsler om året, og i 2017 

blev der øremærket ekstra 50 mio. 
kr. til de flere fødsler. 

De faktiske tal for 2019 er markant 
lavere: 61.167 babyer, hvilket er det 
laveste tal i tre år. Og de nye prog-  
noser regner snarere med 10.000 
færre end oprindeligt ventet.

noter

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!

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

Røgfrit
Røgfri Fremtid, som vi i 
Skolelederforeningen også er 
en del af, har vokseværk og 
tæller nu 226 partnere. Målet 
er sammen at sætte initiativer 
i gang, der skal forebygge 
rygning. 

Politisk er det lykkedes at 
fordyre tobakspriserne, men 
som alle nok ved, er det ikke 
kun gjort med det. 

Regeringen har sammen 
med en række partier også 
vedtaget en handleplan med 
ni initiativer, der skal gøre det 
sværere at begynde at ryge, 
bl.a. røgfri skoletid, tobak 
under disken mv.

FIND initiativerne på  
www.regeringen.dk > handleplan-
mod-boern-og-unges-rygning

OG FIND materialer, inspiration, 
skabeloner, grafik m.m. på 
roegfrifremtid.dk > materialer
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 Der er ingen tvivl om, at mange 
i skoleverdenen åndede lettede op, da et po-
litisk flertal i februar besluttede at gøre det 
frivilligt for de fleste skoler at anvende de  
udskældte nationale test resten af skoleåret. 

En af dem var Thomas Dandanell, der ud 
over at være skoleleder på Nørre Alslev Skole 
i Guldborgsund har siddet i Rådgivnings-
gruppen for evaluering af de nationale test, 
som i sin tid blev nedsat af daværende un-
dervisningsminister, Merete Riisager. 

På baggrund af gruppens anbefalinger bli-
ver de nationale test nu revideret med hen-
blik på at kunne fungere fra og med næste 
skoleår, og indtil et nyt evaluerings- og be-
dømmelsessystem er klar om tre-fem år. 
Thomas Dandanell kalder det ’helt sindssygt’ 
at de nationale test overhovedet har været 
brugt som grundlag for at give tilbagemeldin-
ger og træffe beslutninger. Ikke mindst i lyset 
af den store usikkerhed, som testene måler 
særligt mellemgruppen med.

”Vi har givet personlige tilbagemeldinger 
til tusindvis af børn gennem 10 år, som har 
fået forkert besked om, hvor de ligger fagligt. 
Det er måske ikke så stor en skandale som 
udbytteskat-skandalen, men det er børns liv, 
selvværd og selvforståelse, der har været på 
spil. Det er katastrofalt. For rigtig mange fa-
milier har de nationale test været en autori-
tet i forhold til at kende niveauet i klassen og 
hos den enkelte elev,” siger han og tilføjer:

”Jeg har taget masser af beslutninger både 
om klasser og den enkelte elev og fordeling 
af ressourcer på baggrund af blandt andet de 
nationale test. Det korte af det lange er, de 
ikke har været til at stole på, og hvis ikke, vi 
havde brugt alle mulige andre data også, 
havde jeg helt sikkert truffet fejlbeslutnin-
ger,” siger skolelederen, der derfor glæder 
sig over, at elever og lærere på hans skole nu 

har mulighed for at slippe for de nationale 
test i en periode. 

Opgør med det adaptive princip
Til gengæld er han enig med Skolelederfor-
eningen i, at man bør holde fast i en evalue-
ringskultur, der baserer sig på data. Han er 
derfor også positiv over for planen om at re-
videre/forbedre de nationale test og anvende 
dem, indtil man har udviklet helt nye – om 
end han også er en anelse skeptisk:

”Jeg ved ikke, om de nationale test kan 
reddes. Det kommer nok først frem, når der 
er blevet arbejdet med det,” siger han. Sær-
ligt det adaptive princip, hvor testen tilpas-
ser sig den enkelte elevs niveau undervejs i 
testforløbet, vil det være godt at få bugt med, 
mener han. Han peger i den sammenhæng 
på, at Norge, som var de første, der be-
gyndte at bruge adaptive test, er gået væk fra 
det igen.

”Det adaptive system giver flere proble-
mer, ikke mindst, når lærerne skal sammen-
ligne resultater, for eleverne har jo ikke fået 
de samme spørgsmål. Alene af den grund 
kunne det være fint at gå væk fra. Men jeg 
tror desværre ikke, man bare kan indbygge 
lineære test i de nuværende,” siger han og 
sammenligner øvelsen med en gammel bil, 
der skal fikses:

”Man prøver at lappe den sammen, så den 
kan lunte lidt af sted, og man har aftalt, at 
man i hvert fald ikke skal til Italien med den, 
for det kan den ikke klare.” siger han med 
henvisning til, at de reviderede test kun skal 
anvendes i en overgangsperiode.”

En svær øvelse
Men ét er de reviderede nationale test. Tho-
mas Dandanell kan også godt forestille sig, at 
udviklingen af det nye evaluerings- og be-

Af Maja Plesner  |  Foto Kent Krogh

Forventningerne til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem er høje. Spørgsmålet er, om det lader 
sig gøre at indfri dem? Skoleleder Thomas Dandanell, der har siddet i Rådgivningsgruppen for evalu-
ering af de nationale test, har sine tvivl. Men han mener alligevel, det er det rigtige at udvikle nye test.

Mens vi venter  
på nye test

dokumentation

STATUS VEDR. 
NATIONALE TEST
For skoleåret 2019/20: Det er fri-
villigt for 80 procent af skolerne 
om de vil gennemføre de natio-
nale test resten af skoleåret. De 
20 procent af skolerne, som kla-
rede sig dårligst i dansk og mate-
matik ved afgangseksamenerne i 
9. klasse skal dog fortsat gen-
nemføre testene. Derudover gen-
nemfører et repræsentativt udsnit 
af landets klasser de nationale 
test, så det er muligt at følge det 
faglige niveau på nationalt og 
kommunalt niveau. 

For skoleåret 2020/21 og frem til 
et nyt system er udviklet: Børne- 
og Undervisningsministeriet revi-
derer/forbedrer de nuværende 
test som herefter anvendes på 
alle skoler indtil et nyt evalue-
rings- og bedømmelsessystem 
træder i kraft. Forbedringerne 
skal gøre testene mere retvisende 
på elevniveau.

Om tre til fem år frem: Regerin-
gen vil inden sommeren 2020 
fremlægge et forslag til et nyt 
evaluerings- og bedømmelsessy-
stem, som kan danne udgangs-
punktet for videre forhandlinger. 
Det nye system skal ”skabe gen-
nemsigtighed for forældre og ele-
ver, understøtte det pædagogiske 
arbejde i klasseværelserne, give 
et styringsmæssigt indblik i sko-
lernes faglige formåen samt et le-
delsesmæssigt indblik i lærernes 
undervisning.”
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Hvis de nye test skal 
have en kvalitet i forhold 
til ledelsen og i forhold 
til udvikling af skolerne, 
er man nødt til at gøre 
det nemt at bruge dem, 
siger skoleleder Thomas 
Dandanell.
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dømmelsessystem kan blive en udfordring. 
Hvor nogle mener det er bedre at udvikle 
end helt skrotte de nationale test, mener an-
dre, at man skal starte forfra. 

”Vi er i Rådgivningsgruppen kommet med 
ikke mindre end 50 anbefalinger, som udvik-
lerne skal forholde sig til,” siger han og bru-
ger endnu engang billedet med en bil til at vi-
sualisere problematikken:

”Det svarer lidt til, at hvis vi var kommet 
med ønsker til en ny bil, er det en bil, hvor 
der skal være plads til hele familien, den skal 
kunne køre med haveaffald, den skal være 
hurtigst på Nürnbergringen, den skal være 
billig og ikke bruge særlig meget energi, og så 
skal den selvfølgelig være smuk ovenikøbet. 
På et eller andet tidspunkt må man kigge på 
ingeniøren og spørge, om det overhovedet 
kan lade sig gøre,” siger Thomas Dandanell. 

Han forudser, at flere ting vil give anled-
ning til både faglige og politiske diskussioner. 
For det første spørgsmålet om, hvordan man 
øger præcisionen og dermed gør testene 
mere brugbare. For det andet hele spørgsmå-
let om, hvad man vil med de nationale test, 
der allerede har været debatteret flittigt.

”Er det et styringsredskab, et kontrolred-
skab eller et didaktisk pædagogisk redskab, 
vi vil have? Hvis man prøver at ramme hele 
baduljen en gang til, så tror jeg, det går det 
galt,” siger skolelederen, der funderer over, 
om en løsning kunne være at have to slags 
nationale test, hvor den ene er et styrings-
redskab, og den anden understøtter det pæ-
dagogiske arbejde. 

Han mener dog personligt, at der hidtil har 
været for meget fokus på styring og kontrol: 

”Der er jo kommet en historie om, at folke-
skolen ikke præsterer, og derfor er der et fo-
kus på de let målbare ting frem for alle de 
mere komplekse ting, som vi også lærer bør-
nene – fx sociale kompetencer, samarbejde, 
innovation, dannelse osv. Og i det lys kan jeg 
godt være i tvivl, om vi præsterer så dårligt.”

Et dialogredskab
Også ønsket om, at de nye test skal være 
sikre, præcise og dermed brugbare, er meget 
komplekst, mener Thomas Dandanell. 

”Den primære grund til, at de nuværende 
nationale test er så upræcise, er, at vi tester 
tre profilområder på kun 45 minutter. I 

Norge bruger de 90 minutter på at teste ét 
område. Vores måde svarer til, at vi skulle 
finde ud af, hvor hurtigt 20 mennesker kan 
løbe en Marathon og kun havde 12 minutter 
til at gøre det i. Man ville godt kunne få en 
pejling på det, men hvis man i stedet havde 
en time til det, kunne man ramme ret præ-
cist. Med andre ord, hvis man vil have en 
større præcision, har man også sagt ja til at 
teste meget længere tid. Det er et vanvittigt 
svært kompromis, for selvfølgelig skal vi 
have præcisionen op, men vi skal jo heller 
ikke teste børnene helt uvirkeligt meget.”

Noget andet er, hvordan testene skal aflæ-
ses. Skolelederforeningens formand, Claus 
Hjortdal, har udtalt, at det aldrig har været 
meningen, at lærere og skoleledere skulle 
læse ’dybt ned i den enkelte elevs testresul-
tater’, men det er Thomas Dandanell uenig 
i. Han håber, at de nye test bliver langt nem-
mere at aflæse end de nuværende, så de i 
højere grad kan fungere som et effektivt dia-
logreskab.

”Det er helt håbløst at aflæse de nationale 
test i dag. Det kræver en kandidateksamen 
at forstå, hvad der står. Så hvis de nye test 
skal have en kvalitet i forhold til ledelsen og 
i forhold til udvikling af skolerne, er man 
nødt til at gøre det nemt at bruge dem i for-
bindelse med udviklingsdialoger med det 
pædagogiske personale,” siger Thomas Dan-
danell, der drømmer om, at de nye test bli-
ver lige så nemme at aflæse som vejret. 

”Vejret er megakomplekst, men den kom-
pleksitet kan faktisk formidles i en vejr-app. 
Jeg vil gerne have, at vi kan aflæse resulta-
terne af de nye test næsten lige så let. Det 
må kunne lade sig gøre,” siger han. Og indtil 
de nye obligatoriske test foreligger, slipper 
eleverne på Thomas Dandanells skole for na-
tionale test.

”Vi har så meget andet testmateriale, hvor 
vi føler, vi er rigtig godt dækket ind. Og jeg 
vil stadig sige, at den tur, jeg tager rundt i 
alle klasserne hver morgen og de klassekon-
ferencer, jeg holder med lærerne, det er su-
perinformativt. Så har jeg rigtig god ballast i 
forhold til at tage ordentlige beslutninger. 
Måske kan test også fortælle mig noget, men 
jeg kan godt klare mig uden.” 

Maja Plesner er freelancejournalist

dokumentation

DET MENER  
FORENINGEN
Skolelederforeningen ser 
positivt på, at man vil 
holde fast i en evaluerings-
kultur, der baserer sig på 
data og hilser en afløser 
for de nationale test vel-
kommen. 

Foreningens formand, 
Claus Hjortdal, ser frem til 
at blive inddraget i arbej-
det omkring udviklingen af 
det nye system, som han 
håber, vil måle elevernes 
progression, hvilket de nu-
værende test ikke kan. 

Han understreger samtidig, 
at der er brug for, at så 
mange elever tager te-
stene, at det er muligt for 
skolerne at se, hvordan de 
selv ligger i forhold til et 
gennemsnit. 
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PS: Find dit nye job på

– DET NYDESIGNEDE –

SKOLELEDERJOB.DK

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

Rundt omkring på hjemme siden i en nyhedskarrusel finder  
du nu 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

BESTYRELSESKURSUS
Er du lokal bestyrelsesformand eller lokalt bestyrelsesmedlem i 
en af Skolelederforeningens ca. 100 lokale foreninger, er vi klar 
med en ny kursusrække, hvor I kan kvalificere jeres bestyrelses-
arbejde for de næste to år! 

Kurset hedder: Det gode lokale bestyrelsesarbejde!

Foreningens bestyrelseskursus understøtter lokalbestyrelserne 
i at arbejde mere målrettet på at: 

•  Udvikle, systematisere og professionalisere den lokale 
skolelederforenings arbejde …

•  Identificere emner, områder og temaer som lokalbestyrelsen 
skal arbejde med …

•  Markere jer stærkere lokalt i forhold til andre interessenter, 
politikere og medier …

•  Varetage skoleledernes interesser endnu bedre, få skabt 
indflydelse og resultater … 

For de nyvalgte bestyrelser giver det et godt afsæt til at 
afklare de indsatser, I ønsker at sætte i værk fremover med 
mulighed for at få lavet en plan for jeres samarbejde.

For de mere erfarne lokalbestyrelser giver kurset et godt afsæt 
til at skærpe jeres samarbejde, skabe nye relationer samt 
lægge strategier om at få øget lokalpolitisk indflydelse m.m.

•  Lokale formænd bedes tilmelde jeres bestyrelser til  
bestyrelseskurset på en af de mulige datoer …

•  Gerne med hele bestyrelsen, så I sammen får mulighed  
for at kvalificere samarbejdet …

•  Der skal minimum deltage 2 personer på kurset fra hver 
lokalbestyrelse …

•  Og allerhelst ser vi, at ALLE medlemmer fra jeres lokale 
bestyrelser deltager ...

HVOR OG HVORNÅR: Som følge af Corona forventes kurserne 
først afholdt i august-september måned. Det sker 6 forskellige 
steder i landet, så alle lokalbestyrelser kan deltage. 

Kurserne er gratis, men bliver fyldt op efter først-til-mølle 
princippet, så sikr jer pladsen nu!

SE MERE på tilmeldingsmodul: www.
skolelederforeningen.org > bestyrelseskursus

Din stemme er for dig som skoleleder det vigtigste redskab til at 
influere og lede forandringer. Men research viser, at skolelederes 
stemme ikke altid er så indflydelsesrig, som den kan og skal være. I for 
mange tilfælde bruger lederen sin stemme til at instruere i stedet for at 
lede gennem samarbejde.

Uden en velformuleret, stærk og tillidsfuld stemme kan man ikke vente, 
at skolen gør fremskridt. Ved at lede med en ’stærkere stemme’ kan 
lederen fx bedre demonstrere, at undervisningsledelse ikke kun er et 
ledelsesansvar, men et ansvar for alle på hele skolen. 

Denne bog giver dig som skoleleder redskaber til at udvikle en stærk 
stemme ved hjælp af ”lyt-lær-led”-modellen. Kernen er, at det er 
vigtigt fortsat at lytte (til alle i skolefællesskabet: elever, lærere, 
forældre) og lære (af det, du hører og observerer) og herudfra lede 
med fokus på skolefællesskabets bedste. 

Bogen er skrevet af tidligere skoleleder og lærer Russell J. Quaglia og 
er den nyeste udgivelse i bogserien ’Ledelse ligetil’, der udgives af 
Dafolo i samarbejde med Skolelederforeningen.

Skolelederens stemme

!!!
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3D-print

 Billige 3D-printere til hjemmeprint 
udspringer faktisk delvist fra skolen – det var i 
hvert tilfælde New York-skolelæreren Bre Pettis  
og to venner, der for alvor fik gjort det muligt for 
dedikerede hjemmenørder at købe og eje en 
3D-printer. 

Firmaet MakerBots Thing-O-Matic fra 2010 var 
gennembruddet for 3D-print for private. Maskinen 
var bygget i laserskåret træ, og brugeren skulle selv 
samle elektronikken og de mange dele, men ud-
over diverse startvanskeligheder og småjusterin-
ger, så var der tale om en printer i en kasse, der  
efter samling kunne begynde at printe 3D-objekter 
i plastik – det første folk printede var typisk reser-
vedele eller forbedrede komponenter til printeren. 

Thing-O-Matic kostede 1.225 dollar eller lige over 
9.000 kroner i nutidspenge. Printerens teknologi 
var såkaldt Open Source, hvilket betød at andre frit 
kunne kopiere og forbedre delene, og MakerBot 

byggede også et online-univers kaldet Thingiverse, 
hvor brugere af 3D-printere kunne uploade og dele 
3D-modeller, så enhver med egen printer selv 
kunne printe dem. MakerBot har siden droppet 
Open Source-ideerne og haft flere udskiftninger i 
ledelsen, og i 2013 blev firmaet solgt for over fire 
milliarder kroner til en producent af professionelle 
3D-printere efter at have solgt over 22.000 printere 
til private, skoler og små virksomheder.

MakerBot eksisterer stadig som en separat virk-
somhed, men deres strømlinede maskiner, der  
nu har seriebetegnelsen Replicator er langt fra da-
tidens samlesæt – og prismæssigt starter de også 
noget højere og henvender sig primært til små virk-
somheder og uddannelsessektoren. Heldigvis lod 
mange sig inspirere, og der findes et væld af fir-
maer, der nu sælger mere eller mindre færdigsam-
lede 3D-printere til hjemmebrug til priser fra et par 
tusinde kroner og op.

Af Hans Lauring 
Foto Producenterne/Ritzau

gear & gadgets

Mcor Iris er en unik ny idé. 
Maskinen printer på helt 
almindeligt A4-papir, der 
først bliver sendt igennem 
en almindelig Epson blæk-
printer, der lægger farve 
på kanten af det, der skal 
blive figuren.

3D-”printeren” skærer så 
figuren ud og med et sær-
ligt hoved bliver papirerne 
limet samme med en spe-
ciallim ét lag ad gangen. 

Fordelen er fotorealistiske 
farver og et materiale, der 
er meget billigere at lege 
med, end det andre prin-
tere benytter – desværre 
koster printeren selv om-
kring 300.000 kroner. 

åbner en verden af mulig
heder
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3D-print

Hvad er 3D-print?
Groft sagt handler alle former for 3D-print om  
at bygge tredimensionelle figurer op lag for lag.  
Typisk foregår det ved at et printhoved ligesom vi 
kender det fra almindelige blækprintere bevæger 
sig et et 3D-rum, hvor der også er en z-akse. Men 
selve printprocessen ser ikke så anderledes ud, 
fordi printhovedet ”tegner” et lag, hvorefter det 
hæves et niveau og tegner næste. 

Typisk benyttes der et materiale, der kan lægges 
på i lag og så hærder, inden næste lag påføres. 
3d-printing kaldes også additiv, fordi der tilføjes 
materiale i modsætning til traditionelle metoder at 
lave modeller på, hvor man starter med en solid 
blok materiale og så fjerner materiale – den sidste 
metode bruges stadig f.eks. til laserskæring af træ 
eller modellering af metal hvor bor/fræsere fjerne 
metal indtil 3D-modellen/komponenten står til-
bage. 

Den metode, der typisk benyttes i de små, bil-
lige 3D-printere kaldes Fused Deposition Modeling 
(FDM) og består typisk af en rulle plastikmateriale 
og et printhoved med en såkaldt extruder, der op-
varmer og smelter plastik”tråden”, mens den bli-
ver ført frem og placeret på modellen, hvor det 
smeltede materiale hurtigt størkner. 

Der findes så en masse detaljer omkring præ-
cision, hvor detaljeret printerens opløsning kan 
blive, hvordan pladen, man printer på, nivelleres 
og en række andre funktioner, der er med til at be-
stemme, hvor god, nem og ikke mindst dyr hjem-
meprinteren bliver. Der findes også printere, der 
kan printe med flere farver – ikke som på en blæk-
printer, hvor fire farver kan blandes til millioner 
nuancer, men hvor printeren kan have flere ruller 
plastiktråd i forskellige farver, den kan veksle mel-
lem. Men typisk må man nøjes med den samme 
farve til hele opgaven. 

Prusa SL1 er en komplet resin-
printer, der leveres færdig-
samlet og klar til print. Den har 
et printområde på 120 x 68 x 
150 mm og kan printe med en 
detaljeringsgrad i højden på 
helt ned til 0,01 mm. Den koster 
så også knap 15.000 kroner og 
det anbefales endda at købe en 
ekstra maskine til at rense 
modellerne efterfølgende.

Creality Ender 5 Pro er et godt 
eksempel på en moderne maskine, 
der kan en masse til en lav pris. 
Modellerne kan være op til 22 x 22 
x 30 cm med en lagspræcision på 
mellem 0,1 og 0,4 mm. Maskinen 
kan fås som et relativt simpelt 
samlesæt for kun 3.500 kroner, 
men der er dog mange der siden 
vælger at opgradere komponenter 
som pladen, der printes på, m.m.

Et eksempel på en figur printet 
med en Ender 5-printer. 
Støtterne sørger for, at den 
varme plastik ikke løber eller 
danner dråber, inden figuren er 
hærdet, og er lavet, så de er 
nemme at fjerne bagefter.

›
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De bedre moderne printere kan også justere 
printhovedet, så de passer til flere typer materia-
ler med forskellige smeltepunkter, så man f.eks. 
kan lave prototyper i det billigste plast og den 
færdige model i noget, der er dyrere, men også 
holder bedre – f.eks. plastik med tilsat carbon- 
fibre.

3D-print på mange måder
Der findes også resin-printere, der bruger et fly-
dende medie (resin betyder harpiks), der så hær-
des ved hjælp af UV-lys. Fordelen med resin er, 
at man kan opnå en meget finere opløsning og 
dermed flottere figurer, men det er også dyrere, 
printerne kan ikke håndtere nær så store model-
ler og så afgiver processen giftige dampe.

Fælles for stort set alle printerne er, at de har 
medfølgende software, hvor man kan se og redi-
gere den 3D-model, man vil printe. Modellerne 
kan findes online, eller man kan tegne selv i et 
såkaldt CAD-program (CAD = Computer Aided 
Design). Man skal stadig overveje, hvad man kan 
printe med de forskellige printere og tilpasse sin 

figur – f.eks. dur metoden med smeltet plastik-
materiale ikke til figurer med store overhæng, 
men her kan de fleste moderne printere selv 
identificere problemområderne og tilpasse  
modellen, så der printes støttestrukturer, som  
så skal fjernes, når modellen er færdig. Den type 
detaljer er også med til at bestemme, hvor meget 
en figur skal finpudses efter endt print. Til sidst 
skal det nævnes, at 3D-print er en tidskrævende 
proces, og selv de mindste figurer tager ofte ad-
skillige timer at printe.

3D-print er på ingen måde så let som alminde-
ligt print på papir – det kræver omtanke og 
kendskab til mulighederne, både når man væl-
ger sin model og tilpasser den sin printer, og det 
kan også kræve en del efterbehandling af model-
len. Men det giver også hidtil usete muligheder 
for i bogstavelig forstand at skabe noget af intet – 
både i forbindelse med håndværksfag i skolerne 
eller privat.  

Hans Lauring er freelancejournalist

Den originale Thing-O-Ma-
tic ligner et hjemmesløjd-
projekt, men færdigsamlet 
til en pris på lige omkring 
9.000 kr startede den en 
revolution.

MakerBot er kommet 
langt siden der allerfør-
ste samlesæt i træ fra 
2009. Replicator+ er et 
robust værktøj, der kan 
holde til skolebrug og 
printe modeller med en 
størrelse på 29,5 X 19,5 
X 16,5 cm med en lags-
præcision på 0,01 mm. 
Prisen er så også en lidt 
anden end dengang: 
21.000 kroner.
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 Merete Storgaard er gået fra undervis-
ning af skoleledere og forskning til jobbet som øverste 
skoleleder på Vestermarkskolen i det dejlige sydfynske 
Svendborg. Hun afløser Finn Næshave, der gik på pen-
sion oktober sidste år. 

”Jeg har længe haft stor lyst til at komme tættere på 
praksis og blive skoleleder. Det er et felt, jeg har været 
optaget af og beskæftiget mig med i mange år,” siger 
Merete Storgaard.

Hun kommer fra en ansættelse på Professionshøj-
skolen UCL, hvor hun har beskæftiget sig med skole-
ledelse og pædagogisk udvikling i både et forsknings-
perspektiv og i praksis sammen med skoleledelser i 
kommunerne. Hun har netop afsluttet sin PhD i skole-
ledelse og international uddannelsesstyring ved DPU, 
Aarhus Universitet.

”Nu glæder jeg mig til at stifte bekendtskab med det 
relationelle og praktiske arbejde i en skolelederposi-
tion. Når jeg har undervist i skoleledelse har det ek-
sempelvis haft fokus på pædagogisk udvikling. Nu har 
jeg mulighed for at få fingrene i bolledejen,” siger Me-
rete Storgaard, der ser frem til at få indsigt i komplek-
siteten i skolelederjobbet. 

Merete Storgaard er oprindeligt læreruddannet med 
linjefag i musik og samfundsfag. Hun har arbejdet som 
lærer i Nyborg og Kerteminde Kommuner og har der-
udover seks års erfaring som pædagogisk konsulent i 
Assens Kommune. På UCL har hun understøttet skole-
ledelse og pædagogisk udvikling i hele landet.

”I Assens har jeg sammen med skolelederne i kom-
munen og alle andre involverede været med til at 
skabe et nyt samlet skolevæsen med alt, hvad der 
skulle etableres i forbindelse med kommunalrefor-
men,” siger Merete Storgaard. 

”Det er vigtigt, når man søger et lederjob, at man 
kan se, at ens kompetencer kan bidrage til at gøre en 
god skole bedre. Og det har været min ambition.” 

Hun understreger, at når man første gang tager den 
overordnede lederposition og det fulde ansvar, er det 
helt sikkert nye ting, som man skal lære og tilegne sig:

”Jeg har savnet den dynamik, der er i skolemiljøet, 
når børn og voksne og samarbejdspartnere sammen 
skal have hverdagen op at stå.” 

Et fælles indsatsområde i Svendborg Kommune er 
mangfoldige læringsmiljøer. Og kommunen understøt-
ter udviklingen af den almene pædagogiske og didakti-
ske praksis.

”Vi har en spændende udfordring med at arbejde 
endnu mere med holddeling med fokus på børn og de 
læringsbehov, de måtte have.” 

Skolen ligger som mange skoler i landkommunerne i 
et lokalområde med faldende elevtal. Merete Storgaard 
fortæller, at det er et af de indsatsområder, de går i 
gang med efter sommerferien, hvor der skal samles op 
på meget efter en turbulent tid.

”Jeg glæder mig til at arbejde med visionerne for 
skolen. Ikke mindst at adressere det faldende elevtal. 
Det er vigtigt at fokusere på, at skolen bliver ved at 
være et aktivt tilvalg for børn og familie i lokalsam-
fundet,” siger hun, som er startet netop, da Coronaen 
vendte op og ned på tingene.

”Vi har sat hinanden på en fælles opgave med at se, 
om vi kan vende tendensen gennem en mere overord-
net strategisk visionsproces, der også involverer, at vi 
etablerer børn- og ungemiljøer frem for de tre klassi-
ske afdelinger, indskoling, mellemtrin og udskoling.

”Det giver nye kollegaer og vi ryster posen og kigger 
på vores pædagogiske og didaktiske praksis i forhold 
til de mangfoldige læringsmiljøer. Bl.a. hvordan vi kan 
understøtte det på nye måder i et børne- og et unge-
miljø,” siger en optimistisk Merete Storgaard. 

VESTERMARKSKOLEN har to spor med ca. 330 elever 
fra 0.-9. klasse, heraf en specialklasse med ti elever.  
Specialundervisningen foregår i Ollerup, og almenunder-
visningen i Vester Skerninge . Der er ca. 35 pædagogiske 
medarbejdere. Skoleledelsen består af skoleleder, vice-
skoleleder og afdelingsleder for indskoling og SFO. 

Helle Kjærulf er freelancejournalist

Af Helle Kjærulf  |  Foto Privat

Det er vigtigt at fokusere på, at skolen 
bliver ved at være et aktivt tilvalg for 
børn og familie i lokalsamfundet.

nyt job

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

SKOLELEDERJOB.DKMERETE STORGAARD 
43 år, skoleleder på Vestermarkskolen, 
Svendborg Kommune, fra 1. februar 2020
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•  En forpligtende seniorindsats med fokus på 
seniorernes ressourcer 
Ledere skal også kunne holde til et langt  
lederliv, der modsvarer den forhøjede pen-
sionsalder. Vi skal sikre at ledere får et 
sundt arbejdsliv og måske mere fleksibelt 
lederliv helt frem til flederes – i de senere 
år udskudte – pensionisttilværelse?

•  Mere attraktive arbejdspladser – flere hæn-
der, flere hoveder  
Mange steder har også skoleledelse været 
udsat for store besparelser, selv om vigtig-
heden af faglig ledelse tæt på undervisnin-

Af Af Michael Diepeveen  |  Illustration OTW/Panthermedia

På trods af at meget bliver vendt på hovedet i denne tid, er proces-
sen med fornyelse af de offentlige overenskomster i gang. Skole-
lederforeningen vil bl.a. inden sommerferien gennemføre en spørge-
skemaundersøgelse blandt alle medlemmer om deres ønsker og krav 

OK21 i  proces

 Dette forår har ikke været nor-
malt. Alligevel er overenskomstfornyelserne 
er på det offentlige område – stat, regioner 
og kommuner – startet op her i løbet af for-
året og skal afsluttes primo 2021.

Foreningens HB og vores lokalformænd 
har før nedlukningen af Danmark haft mulig-
hed for at drøfte de pejlemærker, vores kom-
munale forhandlingsfællesskab for store dele 
af de offentligt ansatte grupper lagde ud i det 
sene efterår. Pejlemærker, vi har forsøgt at 
sætte i en ledelsesmæssig kontekst, og som 
kort også nåede at blive vendt på det virtu-
elle repræsentantskabsmøde:

Brød og
skuespil
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gen og skoleledelse generelt har været ud-
råbt som nogle af de vigtigste fundamenter 
for god skoleudvikling.

•  Styrket arbejdsmiljøindsats – en integreret 
del af hverdagens beslutninger  
Mens skolelederjobbet er blevet mere kom-
plekst og krævende, er opmærksomheden 
på, hvad det betyder for arbejdsmiljøet, 
ikke altid fulgt med. Lederes arbejdsmiljø 
skal tages seriøst og være fast parameter i 
den kommunale arbejdsmiljøindsats. 

•  En lønudvikling, der følger den private, og  
lokalløn, som giver mening  
Vi går efter lønstigninger, der sikrer vores 
ledermedlemmer øget købekraft og ønsker 
generelle procentuelle lønstigninger som 
minimum a la den private sektor. Om mu-
ligt, vil vi igen forsøge særskilt at løfte de  
lavest lønnede ledere. 

Op mod sommerferien vil Skolelederforenin-
gen gennemføre en OK21-spørgeskemaun-
dersøgelse til alle medlemmer. Så vi kan for-
fine de drøftelser, der vil være i vores nye 
hovedbestyrelse hen over sommeren. 

Medlemsundersøgelse og debat
Hvis foreningen kan komme til det med  
hensyn til Corona, vil vi forsøge at have en 
OK21-debat på vores lokale dialogmøder i 
august. Samtidig vil vi sætte OK21 på dagsor-
denen i vores tværkommunale netværk. I 
september måned skal vores HB gennem 
LC-Lederforum fremsende vores lederkrav 
til Lærernes Centralorganisation og sammen 
tage de videre forhandlinger om fornyelse af 
lederoverenskomsterne. 

Herudover har foreningen fokus på alle vo-
res medlemsgrupper, der ikke arbejder di-
rekte i folkeskolen. Det er ansatte i forvalt-
ninger og på andre skoleformer. Disse grup-
per vil blive kontaktet særskilt, så også deres 
ønsker til OK21 kan blive hørt! 

At der er brug for bedre vilkår, fremgår 
ikke mindst af vores egen nye, store , rap-
porte af skoleledernes arbejds- og ledelses-
forhold. Den peger på et fortsat alt for stort 
arbejdspres i form af forhøjet arbejdstid, et 
for stort tidsforbrug på administration, bu-
reaukrati, rapportering og elevsager og in-
kluderende opgaver. 

Et system, der nu med Corona yderligere 

er udfordret logistisk, bemandingsmæssigt, 
økonomisk m.m. på en måde, så man må 
formode, at ingen ønsker en unødig konflikt, 
som der ellers i høj grad var optakt til i sidste 
omgang ved OK18-forhandlingerne, hvor 
også ca. 250 af Skolelederforeningens med-
lemmer var udtaget til konflikt.

Hvis ikke – igen – Corona og de afledte  
politiske og samfundsøkonomiske aspekter 
ændrer på planerne, så går OK21-forhandlin-
gerne i gang med udgangen af 2020 og skal 
være afsluttet, så overenskomsterne fornys 
pr. 1. april 2021. Følg med i foreningens ny-
hedsbrev og på vores FB-platform.

Private OK-forhandlinger
Forhandlingerne på det private område læg-
ger en ramme for det offentlige område. Ikke 
mindst lønrammen. Og det lykkedes – inden 
virus for alvor ankom til Danmark og måske 
med den in mente – at lande størstedelen af 
forhandlingerne mellem de private arbejds-
givere og de ansattes organisationer.

Først for 230.000, så 600.000 ansatte 
oveni og så en del ’mindre forlig’, hvor det 
lykkedes at høvle en lille, men ret solid knast 
af med fx 60.000 ansatte i byggeriet. Hoved-
resultaterne på det private område er over 
en treårig periode pæne lønstigninger, for-
bedringer af mindstelønnen (bremse social 
dumping), bedre muligheder for forældre-
orlov og større valgfrihed. 

Fritvalgskontoen øges således fra 4 % til 7 % 
af lønnen med mulighed for øget frihed til 
børnefamilier, der kan bruge kontoen til fra-
vær ved barn til lægen og at holde barns an-
den sygedag. Pengene kan også gå til mere 
ferietid eller flere penge under ferien. Man 
kan også vælge at lade dem udbetales som 
løn eller lade dem gå til pension, eller veks-
les til nedsat tid for seniorer.

Dertil kommer varierende forbedringer 
som, at løn under sygdom fx øges fra ni til 14 
uger. Forbedringer af arbejdsmiljørepræsen-
tanternes vilkår herunder forbedrede ud-
dannelsesmuligheder. Pulje til grøn omstil-
ling m.m. I skrivende stund slut april, har  
et stort flertal på 79,8 % af lønmodtagerne 
stemt ja, mens 20,2 %. stemte nej. Stemme-
procenten var 57,6 %, hvilket er højt.

En ny lærerarbejdstidsaftale
Bliver det næppe som vi kendte den, men en 
nytænkende ramme med overskriften ”Ny 

start” for lærernes arbejdsforhold kan man 
håbe på. Den er til forhandling lige nu og sø-
ges aftalt hurtigt, da den kan få betydning 
for de øvrige OK-forhandlinger – og for skole-
lederne helt konkret, da ledelse og lærernes 
arbejde som bekendt er tæt vævet sammen. 
Det gode arbejde forudsætter god ledelse og 
vice versa.

Med den historik, der har været tilbage fra 
lærerlockouten i 2013 og med tanke på den 
kæmpe indsats, der lægges for dagen i folke-
skolen i forbindelse med Corona-situationen, 
må man håbe, at parterne KL og LC formår 
at bøje sig mod hinanden og når frem til et 
forlig. Det burde der være klarhed over i lø-
bet af maj måned– om end ikke før.

De mange lokalaftaler og forståelsespapi-
rer, der er aftalt, viser veje man kan gå, og 
den lærerkommission, der var nedsat inden 
forhandlingerne, pegede på, at der i forhold 
til lærerarbejdstid kan være udfordringer i 
sammenhængen mellem tid og opgaver, mel-
lem undervisning og forberedelse mv. 

Kommissionen pegede også på, at ’det 
gode samarbejde’ på skolerne er afgørende, 
og at det derfor også handler om at skabe 
gode rammer for dette samarbejde mellem 
lærere, ledere og forvaltning, idet ledelses-
retten – der som bekendt også fremgår af  
folkeskoleloven – fastholdes. Helt grundlæg-
gende mener Skolelederforeningen, at læ-
rerne skal have en aftale. 

Michael Diepeveen er redaktør

ORGANISATORISK 
PERSPEKTIV 
Skolelederforeningen skal i 
regi af LC-lederforum (un-
derviserledernes fælles plat-
form) udtage skoleledernes 
specielle krav til OK21, idet 
foreningen som en af de få 
har egen lederoverenskomst. 
Og så skal vi formulere vores 
bidrag til de generelle krav 
med lærergrupperne i LC og 
på øverste niveau sammen 
med de 50 andre organisa-
tioner i Forhandlingsfælles-
skabet, der repræsenterer 
565.000 medlemmer. 
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Læringsledelse

Af Anna Crawford Kromann, Jon Bech Andersen og Lene Tanggaard
Illustration Panthermedia/OTW 

Evalueringen af arbejdet med Nest tilgangen på skoler i Aarhus viser, 
at pædagogikken hjælper både børn med og uden særlige behov til at 
lykkes med deres skolegang. Men hvilken rolle spiller ledelsen? Dette 
sættes der her spot på gennem ledelsesteori- og forskning, interview 
af pædagogisk personale på flere aarhusianske skoler samt af ledelsen

Ledelsens betydning 
for udvikl ing af folkeskolen
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 Nest er et skoleudviklingsprogram, der 
siden sin grundlæggelse i 2003 i New York har bredt 
sig i USA. I 2016 begyndte Aarhus Kommune at ar-
bejde med Nest. Siden da er mange andre kommu-
ner begyndt at arbejde inspireret af Nest pædago-
gikken. 

I Nest undervises alle børn ud fra pædagogiske 
metoder, som ellers bruges i arbejdet med børn 
med særlige behov (Clasen & Thomsen, 2018). Eva-
lueringen af Nest i Danmark viser, at børnene ud-
vikler sig og trives (PPR, 2019). Mange forhold lig-
ger bag disse resultater, og et af disse forhold er 
uden tvivl den ledelse, som Nest tilgangen i Aarhus 
har været præget af.

Forskning viser, at særligt ledelsers involvering er 
afgørende for, om forandringsprocesser skaber reel 
udvikling og er bæredygtige over tid. Sam tidig ved 
vi, at en vellykket inklusionsindsats kræver aktiv 
inddragelse af og deltagelse af alle omkring skolen 
(Molbæk, 2016). Forandringsprocesser er afhæn-
gige af opbakning, rammesætning og ressourcer 
samt vedholdenhed og tid (Kotter, 1999).

Anden forskning peger på, at succesen af en pæ-
dagogisk indsats er afhængig af politisk og ledelses-
mæssig opbakning og prioritering af indsatsen samt 
ledelsens tilslutning til indsatsens pædagogiske 
værdier (Coburn, 2003). Nest pædagogikken ud-
springer af denne forskning, og det er derfor, at vi  
i evalueringen af Nest har haft et særligt fokus på  
ledelsens betydning, herunder især de forskellige 
ledelseslags betydning. Det følgende bygger derfor 
på interview med henholdsvis Christian, som skole-
leder på den skole, hvor man begyndte at arbejde 
med Nest, PPR-lederen Jan, og rådmanden Thomas. 
Børne- og Unge-direktøren var desværre forhindret 
i at være med til interviewet. 

Tilsammen udgør de tre ledere en stærkt styrende 
koalition i implementeringen og udviklingen af Nest i 
Aarhus kommune. Lederne sammenkobler de cen-
trale led i den politiske for valtning. Christian er som 
skoleleder ansvarlig for den daglige ledelse af ”Nest 
klasserne” på Katrinebjergskolen, hvor han omsæt-
ter politiske beslutninger til konkret skole-praksis. 
Jan skaber som PPR-chef en kobling mellem imple-
menteringen af Nest i skolepraksis og det politisk- 
strategiske niveau. Thomas styrker den ledelsesmæs-
sige koalition ved som rådmand for Børn & Unge at 
trække Nest ind i det politiske maskinrum. 

Denne sammenhængskraft og udveksling på 
tværs af niveauer er således anderledes end meget 
andet arbejde i politisk styrede organisationer, der 
er kendetegnet ved tydelige delegationskæder og 
top-down styring (Christensen, Christensen & Ib-
sen, 2011).

Vigtigheden i en klar fælles vision
De tre ledere er enige om, at selv om Nest som ud-
gangspunkt er udviklet som en specialpædagogisk 

tilgang til at inkludere børn med og uden autisme i 
samme klasse, så ser de et større udviklingspoten-
tiale. PPR er i samarbejde med flere skoler i gang 
med at væve Nest-tilgangen ind i den pædagogiske 
praksis med mange forskellige slags børn.

Her er der en ledelse, som dels har taget en ledel-
sesmæssig beslutning, dels lavet de organisatoriske 
rammer for, at Nest kan realiseres i flere skolekon-
tekster. PPR-chef Jan udtrykker, at Nest kan ses som 
en vision for, hvordan skoler og PPR kan imøde-
komme udfordringerne med inklusion og samtidig 
sætte udviklingen af stærke læringsfællesskaber for 
både børn og voksne på dagsordenen. Dette er mu-
ligt, fordi Nest bidrager med en ideologi, hvor di-
versitet og fællesskab ses som et udtryk for sam-
fundsrigdom – værdier, som den danske folkeskole 
også er rodfæstet i (Kromann & Tanggaard, 2019).

Lærere og pædagoger, der arbejder med Nest, 
udtrykker, at det understøtter deres arbejde, at de-
res ledelse er vedholdende med at italesætte visio-
nen med Nest. De oplever, at ledelsen på denne 
måde hele tiden minder de forskellige aktører om 
deres fælles opgave. Samtidig signaleres der også til 
det pædagogiske personale, at deres arbejde er vig-
tigt og kan få stor betydning, ikke bare for de kon-
krete børn, de arbejder med, men også for samfun-
det som helhed (PPR, 2019). 

Ledelsens og medarbejdernes behov 
Inklusionsloven blev vedtaget af folketinget i 2012 
og havde som konsekvens, at mange flere elever 
skulle inkluderes i den almene folkeskole. Lærere 
og pædagoger efterspurgte konkrete ressourcer i 
form af tid og kompetencer til at praktisere inklusi-
onsarbejdet. Dansk Clearinghouse pegede i 2013 
på, at vellykket inklusion forudsætter, at pædago-
gisk personale er klædt på til opgaven gennem 
kompetencer i specialviden (Dyssegaard m.fl., 
2013). Forandringsteori peger da også på, at vellyk-
ket forandring er afhængig af kompetenceudvikling 
af medarbejdere. 

Uden et kompetenceløft er der risiko for, at selv 
de mest positivt stemte medarbejdere ikke vil føle 
sig kvalificerede til at udføre de nye arbejdsopga-
ver, også selvom de ønsker at bidrage til de nye for-
andringsinitiativer (Kotter, 1999). De tre ledere gi-
ver da også udtryk for, at der desværre på nationalt 
plan stadig er en oplevelse blandt pædagogisk per-
sonale af, at de ikke har fået nok hjælp til at løfte in-
klusionsopgaven.

Efterspørgslen på kompetencer er netop én af de 
centrale grunde til, at lederne valgte at arbejde 
med Nest pædagogikken. Her prioriteres kompe-
tenceudvikling, der er praksisnær og indeholder 
konkrete øvebaner i praksis. Devisen er, at ny prak-
sis skal kunne ses og mærkes både af de  
professionelle og af børnene. 

Interview af det pædagogiske personales ople-

NEST  
HVAD ER DET? 
Nest programmet er 
udviklet i 2003 af Stein-
hardt, New York Univer-
sity. Målet var at skabe 
god og omsorgsfuld  
undervisning for børn 
med og uden autisme i 
samme klasser – de så-
kaldte Nest klasser. 

Filosofien er at ”Børn er 
mere ens end forskel-
lige” og ”Hvis ikke børn 
lærer, som vi underviser 
dem, må vi undervise, 
så de lærer”. 

De første Nest klasser 
uden for New York blev 
startet i 2016 i et sam-
arbejde mellem Nest 
programmet i New York, 
PPR Aarhus og Katrine-
bjergskolen. Idag går 34 
børn i Nest klasser på 
skolen. 

Mange skoler i og uden 
for Aarhus Kommune 
har været optagede af, 
hvordan de kunne bruge 
Nest – også i forhold til 
andre målgrupper end 
børn med autisme. 

Vi indgår derfor i 
mange forskellige sam-
arbejder, hvor vi tilpas-
ser og udvikler Nest i et 
tæt samarbejde med 
skolerne, så tiltagene 
møder skolernes lokale  
ønsker og behov. 

Senest samarbejder vi 
med dagtilbud om at 
udvikle Nest til vugge-
stuer og børnehaver. 
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velse af Nest viser også, at personalet sætter stor 
pris på muligheden for at erhverve sig konkrete 
kompetencer. Ikke mindst fordi kompetencer ople-
ves som et svar på, hvordan man kan lykkes med 
sin opgave. Samtidig ses det også, at kompeten-
cerne udvikles i et kollegialt fællesskab, hvor perso-
nalet får styrket deres fælles sprog og fælles meto-
der, der gør arbejdet med inklusion lettere og mere 
meningsfuld (PPR, 2019). Gennem koblingen af de 
professionelles viden om inklusion med pædagogi-
ske metoder understøttes de professionelle i at me-
stre det pædagogiske håndværk og dermed lykkes 
med deres opgave.

Motivation og succes gennem medudvikling
Evalueringen viser, at det går godt med at udvikle 
Nest på flere skoler i Aarhus (PPR, 2019). De tre le-
dere giver udtryk for, at der ikke er nogen tvivl om, 
at alle Nest involverede er blevet motiverede af den 
udefrakommende interesse fra de mange fagfolk og 
forældre, der har henvendt sig. Spørgsmålene vi nu 
står med er, hvordan kan man opretholde motiva-
tion for at arbejde med Nest, når det bliver hver-
dag, og Nest ikke længere har nyhedens interesse? 
Hvordan kan man motivere arbejdet, så det er uaf-
hængigt af udefrakommendes interesse og i stedet 
mere indre-drevet?

To væsentlige faktorer i ledelse af motivation er 
personligt ejerskab og mestringsevne (Elmholdt, 
Keller & Tanggaard, 2019). Det pædagogiske perso-
nale udtrykker, at de i Nest oplever, at der er en 
ramme og en fælles platform, de arbejder ud fra. 
Samtidig får personalet et personligt ejerskab over 
praksis, når praksis skal tilpasses den konkrete pæ-
dagogiske opgave. Her oplever personalet, at de i 
høj grad præger og udvikler pædagogikken gen-
nem refleksion over praksis. De professionelle gi-
ver udtryk for, at ledelsen udviser tillid til dem og 
endda italesætter dem som eksperter (PPR, 2019) – 
hvilket er en central ledelsestilgang for at lykkes 

med at sikre en oplevelse af mestring (Tanggaard & 
Juelsbo, 2015). 

De tre ledere udtrykker, at medarbejderne ikke 
blot forventes at udgøre et udførende praksisfæl-
lesskab – de forventes at være et reflekterende og 
praksisudviklende fællesskab. Selvom Nest tilbyder 
en overordnet pædagogisk ramme, som lederne er 
med til at styre oppe-fra-og-ned, er Nest således al-
drig handlingsanvisende i konkrete sammenhænge. 
Nest-pædagogikken er resultatet af mødet mellem 
en pædagogisk tilgang og de professionelles døm-
mekraft i en konkret situation. Både de professio-
nelle og lederne, vi har interviewet, udtrykker såle-
des, at det er essentielt, at ledelsen understøtter de 
professionelles mestring og ejerskab, fordi det er 
dette, der ikke alene understøtter de professionel-
les motivation, men også dette, der er med til at vi-
dereudvikle Nest og gøre det bæredygtigt over tid. 

Et spørgsmål mange har stillet er, om man bare 
kan importere og implementere et amerikansk sko-
leprogram i danske folkeskoler? Kan et pædagogisk 
koncept, der er udviklet i en helt anden kultur, 
overføres til vores? Svaret på dette hænger nøje 
sammen med spørgsmålet om, hvordan man sikrer 
de professionelles motivation og arbejdets succes. 
Lederne og de professionelle er enige: På den ene 
side handler det om, at ledelsen har modet til at 
sætte en retning. På den anden side handler det 
om, at ledelsen skal have modet til at give slip og 
lade de professionelle udvikle praksis. Det er balan-
cen mellem disse ledelsesmæssige positioner – at 
styre og slippe – der har været afgørende for de 
gode resultater med Nest i Aarhus Kommune. 

 

Anna Crawford Kromann, psykolog, 

Jon Bech Andersen, analytiker, 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Aarhus Kommune 

Lene Tanggaard, professor Aalborg Universitet 

og nyudnævnt rektor, Designskolen 
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Forfatteren har fået mulighed for skrive under pseudonym for at kunne udtrykke sig friere.

Det flyder ikke lige 
let i pipelinen

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

“Har du set, at der er en pulje i Undervisningsministeriet, man kan søge til at øge ele-
vernes læselyst?” Ordene kom fra Hanne, der er PLC’er. Hun stod og viftede med et pa-
pir. “Det er lige penge, vi kan bruge til vores læseprojekt.” Jeg fik papiret og læste det. 

“Jeg skriver et udkast til en ansøgning”, sagde hun og smilede, “og så ser du det 
igennem og sender?”

Et par dage efter fik jeg et udkast, som jeg rettede til, men da jeg fik læst ansøgningsproceduren, 
fandt jeg ud af, at det var kommunen, der skulle lave en samlet ansøgning. Derfor kontaktede jeg vo-
res læsekonsulent. 

Hun syntes, at ansøgningen var god, og da der ikke var andre skoler, der ville søge, skulle der ikke 
koordineres noget. 

“Jeg tager den herfra,” meddelte læsekonsulenten. 
“Husk nu, der er deadline om en uge,” mindede jeg hende om. 
Jeg ringede et par dage senere og spurgte, om ansøgningen var sendt. 
“Ikke endnu,” sagde hun. “Jeg har vendt den med den pædagogiske udviklingschef, som har drøf-

tet den med skolechefen. Skolechefen skal drøfte den med direktøren, men hun er syg i dag.”
“Den strander vel ikke der?” spurgte jeg ængsteligt. 
“Nej,” sagde hun, men sukkede let. “Men nogle gange flyder det ikke lige let i pipelinen.”
Efter endnu et par dage mødtes vi på rådhuset. Direktøren var blevet rask og havde givet ansøgnin-

gen tilbage til skolechefen, som havde sendt den videre til den pædagogiske udviklingschef, som 
havde givet den til læsekonsulenten. Der var ingen kommentarer.

“Så kan du bare sende den afsted,” sagde jeg. 
“Den skal skrives under af en leder.”, sagde læsekonsulenten for at stoppe mig.
“Det er fint. Jeg er leder.” Jeg begyndte at lede efter en kuglepen.
“Det skal være en leder i forvaltningen,” sagde hun. 
“Men deadline er i morgen. Den skal afsted nu. Kom lige med den,” sagde jeg, tog ansøgningen og 

gik ud ad døren med læsekonsulenten i hælene. Jeg fandt direktørens kontor. Døren stod åben, så jeg 
bankede på karmen og gik ind.

“Hej Jens. Det er en god ansøgning, I har skrevet,” sagde hun og smilede til mig. “Er den kommet 
afsted?”

“Den mangler en leders underskrift,” svarede jeg og viftede let med ansøgningen. “Jeg kan ikke 
skrive under for hele kommunen. Og vi har ikke tid til endnu en tur i pipelinen,”

Hun nikkede let til mig. “Ja, pipelinen forenkler ikke altid sagsgangen.” 
“Måske skulle vi have lov til at træffe flere beslutninger nede i organisationen,” sagde jeg  

og smilede til hende.
“Ja?” Direktøren kiggede på mig.
“Men det kræver mere tillid og ledelse,” sagde jeg og rakte den underskrevne  

ansøgning til læsekonsulenten. 

Jens Blom 
Skoleleder på Strandskolen

hverdagsledelse
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Tør
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len arbejder med sprog. En slags mapping af 
det sprogstrategiske landskab med overskrif-
ten ”Sprog som nøglen til uddannelse”. 

Data består af interviews med elever, le-
delse, ressourcepersoner og lærere. Hertil 
kommer observationer af undervisning, mø-
der og fysiske rum samt analyse af centrale 
dokumenter. Resultaterne er samlet i en mo-
del, også kaldet ”Huset”, jf. fig. 1.

Fra sprogpraksis til sprogstrategi
Nørre Fælled Skole er Københavns kompe-
tencecenter for sprog, og her har man alle-
rede arbejdet rigtig meget både med frem-
medsprog og med dansk som andetsprog og 
også deltaget i udviklingsprojektet ’Tidligere 
Sprogstart’, der løb fra 2016-18 1.

”Læringskonsulenten hjalp os med at kon-
kretisere det sprogstrategiske arbejde og gav 
os overblikket over, hvor de forskellige ele-
menter ”bor” på vores skole, forklarer skole-
leder Maike Raahauge. Det handler ikke kun 
om fremmedsprog eller modersmål, men om 
sprogkompetence på alle niveauer, og vi fik 
en klar forståelse af, at hvis vi vil nå ud til 
hele skolen, skal der arbejdes målrettet på 
det organisatoriske niveau”.

”I hverdagen har vi hverken ressourcer el-
ler overblik til sådan en undersøgelse, så det 
er midlerne fra NCFF, der har bragt os der-
hen, hvor vi er i dag. Nu, hvor dette arbejde 
er lavet, kan vi som kompetencecenter hjælpe 
andre i Københavns Kommune. Og andre kan 
bruge modellen og eksemplerne fra vores 
strategi til at analysere deres egen organisa-
tion”, lyder opfordringen fra Maike Raahauge.

Tine Jensen, koordinator for kompeten-
cecentret, der selv til daglig underviser i tysk, 
har mange eksempler på, hvordan elementer 
fra fremmedsprogsdidaktikken kan anvendes 

 Det Nationale Center for Frem-
medsprog (NCFF) så dagens lys i 2018 med af-
delinger i hvv. Øst- og Vestdanmark. NCFF har 
til formål at fremme fremmedsprog på alle ni-
veauer i uddannelsessystemet, så flere vælger 
fremmedsprog og bliver rigtig dygtige til dem. 
Mange projekter er udviklet med støtte fra 
NCFF og handler om eksempelvis brobyg-
ning, ordforråd, digitale læremidler og sidst, 
men ikke mindst, lokale sprogstrategier.

En af de skoler, der har valgt at arbejde 
strategisk med sprog og en lokal sprogpoli-
tik, er Nørre Fælled Skole i København, der 
både har arbejdet med fremmedsprog, spro-
get i fagene, dansk som andetsprog og fler-
sprogethed som ressource. Ledelsen på sko-
len indgik et samarbejde en læringskonsu-
lent fra Børne- og Ungdomsforvaltningen i 
Københavns Kommune, der efterfølgende 
har foretaget en afdækning af, hvordan sko-

Af Bodil Christensen  |  Foto Thomas Steen Sørensen

Forrige år råbte regeringen vagt i gevær. Fremmedsprogene 
skranter, der blev udarbejdet en strategi, oprettet et center,  
og på mange skoler er man i gang med lokale sprogstrategier.  
Her fire forskellige eksempler på, hvordan det kan gøres...

sprogstrategi

Fig. 1. Huset – 
mapping af det  
sprogstrategiske 
landskab.

SPROGSENSIBEL 
SKOLEKULTUR

• Skolens DNA

•  Fælles sprogsyn 
(medarbejder og 
ledelse)

•  Flersprogethed  
som ressource

•  Fysiske rum; 
udsmykning 

SKOLEUDVIKLENDE 
LÆRINGSMULIGHEDER

•  Muligheder for alle 
elever at tilegne sig 
fagsprog i tale og 
skrift

•  Sprogudviklende 
fagundervisning

•  Pædagogisk 
udvikling

SPROGSENSIBEL 
SKOLEKULTUR

•  Organisering; rammer 
for sproglig udvikling 
for alle elever

•  Personalets 
kvalifikationer

•  Pædagogisk ledelse 
med fokus på den 
sproglige dimension

•  Værdibaseret ledelse

 SPROG 
SOM NØGLEN TIL UDDANNELSE
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i arbejdet med dansk som andetsprog. Hun 
nævner bl.a. brug af billeder, farver, oplevel-
ser, bevægelse og sætningsstartere.

”Vi er ikke bange for at snakke punjabi i 
tysktimen, det er en del af en flersprogetheds-
didaktik, som efter min mening også er en 
fremmedsprogsstrategi, forklarer Tine Jensen. 
Eleverne lærer at metareflektere over sprog-
lige udtryk, og vi vil gerne have, de sidder til-
bage med en oplevelse af at, ”jeg kan lære 
sprog”. Det skaber en fantastisk motivation og 
afsæt for, at de efterforfølgende får lyst til at 
lære flere sprog i gymnasiet”.

En strategi, der lever på hele skolen
Der er nok at tage fat på, og Maike Raahauge 
og Tine Jensen vil bl.a. gerne bruge foræl-
drene som ressource. Derfor har de lagt ar-
bejdet med samtalelektier ind i deres årska-
lender. Aktionslæring har også høj prioritet. 
Når der afsættes ressourcer til, at lærere får 
systematisk feedback på nye ideer til under-
visning i sprog, så sætter det positive spor og 
fremmer motivationen. 

”Sprog handler også om pragmatisk kom-
petence og om, hvordan vi lærer elever at 
være gode elever”, siger Maike Raahauge. 
Det handler om sprogkoder. Men det vigtig-
ste for os er, at vores sprogstrategi kommer 
til at leve og ikke bare ligger inde på mit kon-
tor. Vi skal se bredden og stille spørgsmåls-
tegn i vores egen organisation, ellers kan 
strategien ikke slå rødder.

Et eksempel på, at de strategiske tiltag har 
slået rødder, er, at man på Nørre Fælled 
Skole sagtens kan opleve en musiklærer eller 
en natur- og tekniklærer, der i fagundervis-
ningen så at sige også underviser i transpa-
rente ord, dvs. ord, som eleverne uden vi-
dere kan genkende fra deres modersmål. 

Den sproglige opmærksomhed og skolens 
sprogsyn har allerede bredt sig til alle fag.

Fødekæden knækker
Både Mette Skovgaard Andersen og Hanne 
Wacher Kjærgaard, ledere af Det Nationale 
Center for Fremmedsprog hhv. Øst og Vest, 
er imponerede over, hvor langt Nørre Fæl-
led Skole er kommet. Argumenter for at lære 
sprog og arbejde strategisk med sprog er der 
mange af, men det haster at have fokus på 
området, mener Hanne Wacher Kjærgaard, 
for hvis vi ikke gør noget nu, også i folkesko-
len, så risikerer vi meget snart at mangle de 
lærere, der skal ud og undervise i tysk og 
fransk.

”Det er hele fødekæden, der er i spil. – Hvis 
vi ikke skaber interessen for sprog allerede i 
folkeskolen, får vi færre elever på gymnasier-
nes sproglige studieretninger, så mindskes 
grundlaget for rekruttering til universiteternes 
og professionshøjskolernes læreruddannelser, 
og så opstår manglen på sproglærere i sko-
lerne”, præciserer Hanne Wacher Kjærgaard. 

”Vi har talt om denne problematik i 
mange år”, supplerer Mette Skovgaard An-
dersen, ”og det er snart sidste udkald. På 
professionshøjskolerne uddannes der fx sta-
dig tysklærere, men ikke i noget overvæl-
dende stort tal, på VIA i Aarhus uddannes 
der 4-5 fransklærere hvert andet år. Der er 
heller ikke mange kandidater på højere ni-
veau. I år startede fx 23 studerende på ba-
chelorstudiet i tysk sprog og kultur på Kø-
benhavns Universitet. Over 30 % ved vi fal-
der fra, og så er der 15 tilbage. Og af dem er 
det ikke alle, der vælger at fortsætte med 
tysk på deres kandidatuddannelse”. 

Begge centerledere peger på, at når vi 
samtidig ved vi, at et en ret stor del af frem-

sprogstrategi

EN ADGANGSVEJ 
TIL MEGET ANDET
Det Nationale Center for 
Fremmedsprog (NCFF) har 
til formål at understøtte og 
styrke fremmedsprog på 
alle niveauer i uddannelses-
systemet. 

Flere elever og studerende 
skal i fremtiden vælge frem-
medsprog og opnå gode 
fremmedsprogskompetencer. 

Kontakt centrets afdelinger 
for materialer, kurser og in-
spiration:

Det Nationale Center for 
Fremmedsprog (Vest)
Aarhus Universitet
Kontakt: NCFFVest@au.dk

Det Nationale Center for 
Fremmedsprog (Øst)
Københavns Universitet
Kontakt: NCFFOst@hum.
ku.dk
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medsprogslærere er på vej på pension, så må 
og skal udviklingen vendes nu. Der er ikke 
kun tale om et tab af generelle sprogfærdig-
heder, men om al den handel og viden, Dan-
mark går glip af, hvis vi ikke har nok, der 
kan fremmedsprog. Så det er ikke fremtids-
musik, at der skal handles nu, og NCFF gør 
alt, hvad det er muligt inden for rammerne 
af deres opdrag.

Regeringens ’Strategi for styrkelse af frem-
medsprog i uddannelsessystemet’ blev lan-
ceret i november 2017, og den indeholder 
bl.a. en opfordring til kommuner og uddan-
nelsesinstitutioner om at udvikle og imple-
mentere sprogstrategier. NCFF bakker op om 
indsatsen gennem puljemidler og sparring 
lige fra idé til færdigt produkt.  

”Vi vil rigtig gerne have flere ansøgninger 
fra folkeskolerne og ser store perspektiver i, 

at flere skoler går sammen, allerhelst i hele 
kommunen, og også med gymnasier, hvis vi 
skal sikre progressionen, og at uddannel-
serne hænger sammen. Vores ønskescenarie 
ville være, at kommunen overvejede, hvor-
dan de vil satse på sprog, går i dialog med os 
og bagefter sender en samlet ansøgning til 
os,” siger Hanne Wacher Kjærgaard.

Den gode sproglærer 
I Aarhus har man på Skovvangsskolen for 
nyligt udarbejdet en lokal sprogstrategi. 
Strategien tager udgangspunkt i et kommu-
nikativt sprogsyn, hvor eleverne lærer spro-
get ved at bruge det i forhold til konkrete si-
tuationer. Alle elever skal udfordres, så de 
lærer mest muligt, og det lærerfaglige miljø 
skal understøttes gennem didaktisk spar-
ring. I skoleåret 2019-20 deltager lærere fra 

Tine Jensen og Maike 
Raahauge fra Nørre Fælled 
Skole, Københavns kompe-
tencecenter for sprog.
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sprogstrategi

NOTER

1.  Se: https://tidligeresprogstart.ku.dk/

2.  Læs Skovvangsskolens sprogstrategi på  
https://backend.folkeskolen.dk/~/6/5/sprogstrategi-for-skovvangskolen.pdf

der opstår fejl, når vi taler et andet sprog, 
for fejl er nødvendige skridt på vejen”, poin-
terer Ann Katrine Stendahl.

Sprog som dobbeltkompetence
I Gentofte Kommunes skolevæsen er sprog-
strategien stadig under udarbejdelse, og den 
vil senere blive fulgt op af handleplaner på 
de fem udvalgte indsatsområder.

Strategien hænger sammen med kommu-
nens ambitioner for fremtidens udskoling og 
bygger på ønsket om at motivere eleverne til 
at se værdien i sprog som relevant kompe-
tence i en digital og global fremtid. Indsatser 
som bl.a. et øget fokus på sprog og teknologi, 
samt et tættere samarbejde med virksomhe-
der og gymnasier, skal løfte strategien.

 Alle elever skal turde prøve sig frem ver-
balt – de skal turde sprog. Det, at eleverne 
ikke tør, og at de har svært ved at se relevan-
sen af 2. og 3. fremmedsprog, er to af de 
ting, der i høj grad kan hæmme motivatio-
nen, forklarer udviklingskonsulent Amanda 
Lundberg Kelly fra Gentofte Kommune. Stra-
tegien udarbejdes i et samarbejde mellem 
lærere og ledere fra skoler og gymnasier, og 
eleverne tages med på råd. 

Sprogstrategiens arbejdstitel er ’Motive-
rede elever klar til en global fremtid’, og ud 
over at fokusere på elevernes motivation for 
sprog i en global fremtid, vil den rette sig 
mod at gøre Gentofte til en særligt attraktiv 
kommune at være sproglærer i. 

”Vores elever skal se værdien i at kunne 
mestre flere sprog, både 2. og 3. fremmed-
sprog. Vores fokus er også, at de skal forstå, 
at sprog er afgørende for deres karrieremu-
ligheder. Det er en dobbeltkompetence, de 
tager med sig i et samspil med andre kompe-
tencer”, forklarer Amanda Lundberg Kelly. 

Bodil Christensen er kommunikationskonsulent  
ved Københavns Universitet

Skovvangsskolen i et projekt, der er kommet 
i stand gennem Det Nationale Center for 
Fremmedsprog, hvor der bl.a. etableres 
makkerpar mellem undervisere i gymnasiet 
og grundskolen.

”Det vigtige er i første omgang ikke, at ele-
verne kommunikerer korrekt, men derimod 
at de tør kaste sig ud i at bruge sproget på 
trods af manglende sikre sprogfærdigheder. 
Derfor må vi vigtigt, at vi i vores klasserums-
ledelse skaber et trygt og sikkert rum, hvor 
alle forsøg på kommunikation opmuntres,” 
fortæller skoleleder Søren Hildebrand.

Skolen prioriterer, ud over engelsk, at 
kunne tilbyde tysk, fransk og spansk (det sid-
ste som treårigt kompetencegivende valg-
fag). Hertil kommer, at de fagligt dygtigste 
elever motiveres ved at kunne opnå det sær-
lige franske certifikat DELF og det tilsva-
rende tyske Goethe-certifikat.

Skovvangsskolen lægger også vægt på, at 
eleverne oplever motiverende sprogunder-
visning, hvor den gode sproglærer vælger 
forskellige tilgange som bl.a at invitere gæ-
ster, rejse med eleverne, vise sprogets brug-
barhed, sikre god klasserumskultur, accep-
tere fejl og arbejde med sprogets kulturdel.

Det er også ambitionen2, at underviserne 
skal finde samarbejdsklasser via eTwinning, 
en EU-portal, der giver lærerne mulighed for 
at etablere samarbejder over landegrænser 
og skabe situationer, hvor eleverne træner 
deres sprog. 

Bliv dygtigere – også til sprog
I Aalborg Kommune har man taget bolden op 
og udarbejdet et udkast til guidelines på sprog-
området. Vi er klar til at fremlægge det for poli-
tikerne, fortæller Ann Katrine Stendahl Ranne-
stad, konsulent i Aalborg Kommunes 
skoleforvaltning. Det er nærved og næsten:

”Når regeringen kommer med en national 
strategi, ser vi det som vores forpligtelse at 
reagere og arbejde videre med, hvordan vi 
gør det brugbart hos os. Strategier er fine, 
men vi vil hellere lave guidelines og lokale 
handleanvisninger”. 

På den baggrund inviterede forvaltningen 

til en række workshops med skoleledere og 
fremmedsprogslærere med udgangspunkt i 
fire fokusområder: 1) Samarbejde med eks-
terne, 2) Færdige sprogsatsninger, 3) Lyst  
til at lære sprog og blive god til det samt 4) 
Lokale indsatser på tværs af skoler.

Der blev holdt oplæg om alt fra etablering 
af et faglokale, der oser af engelsk (Room 
with a view) til forsøg med valgfaget ”Vild 
med tysk” samt fælles sprogdage for flere af 
kommunens skoler. 

”Vi vil bl.a. gerne tilbyde alle skoler en sam-
tale, hvor vi sætter fokus på samarbejde og 
udvikling af sprogundervisningen, forklarer 
Ann Katrine Stendahl. Hvad er status lige nu, 
hvad kan vi skrue op for, og hvor mange 
sprog bliver der egentlig talt på vores skole? 
Vi vil også gerne arbejde med engelsk; det for-
ventes, at vi alle taler godt engelsk, men 
mange undervisere føler et behov for opkvali-
ficering, så derfor afholder vi workshops for 
dem”.

En anden idé er at producere en række vi-
deoer med tidligere elever, folk fra erhvervs-
livet og kendisser, der udtaler sig om, hvad 
sprog har betydet for dem. Tænk, hvis vi 
kunne få Statsministeren til at fortælle, hvad 
det betyder for hende at kunne snakke tysk 
med kansler Angela Merkel, foreslår Ann Ka-
trine Stendahl. 

Skoleforvaltningen har også taget Aula i 
brug til gavn for fremmedsprogene og etable-
ret et engelsk, et tysk og et fransk netværk, 
hvor de orienterer om muligheder for efterud-
dannelse. Ann Katrine Stendahl har etableret 
et forum, hvor tysklærere kan mødes et og 
tale tysk med hinanden og en tysktalende 
gæst. Altså voksentysk, og ikke det tysk, der 
stammer fra lærebøgerne i undervisningen. 
Kommunen har også gode erfaringer med at 
etablere sommerskoler i fransk og spansk, så 
eleverne yderligere får sproget med i bagagen.

”Det centrale for os er, at en fremmed-
sprogsstrategi hænger sammen med vores 
andre mål, så alle elever skal mærke, at de 
bliver dygtigere hver dag og får mod på at 
deltage i verden – og oplever, at læring skal 
være eksperimenterende. Vi skal tillade, at 
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noter

SAMARBEJDE
BFA, BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø, har samlet vejledninger fra 
Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet samt råd og materialer for at opretholde 
et godt arbejdsmiljø på skoler og andre uddannelsesinstitutioner i denne tid.

Her er input til leder og AMR: Har I føling med ansatte og kolleger? Hvad gør 
andre for at mindske usikkerhed og bekymring? Flere arbejdspladser fortæller, 
hvad de i fællesskab gør for at mindske usikkerhed og bekymring. 

Her er ikke mindst også en række gode råd til det virtuelle samarbejde og 
virtuelle møder: Hvordan udnytter man bedst mulighederne og tager hånd om 
de potentielle problemer: Forebyg fx frustrationer med en virtuel mødeguide…

SE MERE på arbejdsmiljoweb.dk  
og godtpsykiskarbejdsmiljo.dk

Genåbningen ser ud til at være gået rigtig 
godt. Skolerne har virkelig formået at løse 
en meget svær opgave på kort tid. Det har 
givet stor respekt fra omverdenen, men 
samtidig også store forventninger i forhold 
til næste fase af genåbningen. 

I skrivende stund drømmer vi om, at alle 
elever i en eller anden form fysisk kan 
mødes igen på skolen. Men det er lettere 
sagt end gjort. For at vi kan forsvare 
sundhedsmæssigt at åbne dørene fysisk 
op for de ældste elever, skal skolerne 
kunne: 

•  Leve op til sundhedsmyndighedernes  
retningslinjer

•  Have tilstrækkelig  
lokalekapacitet 

•  Have tilstrækkelig  
personalekapacitet

Det billede vi ser landet rundt 
af skolernes mulighed for at 
leve op til alle parametre er 
vidt forskelligt, og langt de 
fleste steder er det vanskeligt 
at opfylde kravene.

Sprogprøver
Skolelederforeningen finder det ufornuftigt og uheldigt, at regeringen ønsker at 
bevare sprogprøverne i børnehaveklasserne og i andre klasser for tosprogede 
elever på udvalgte skoler.

Ikke mindst når man jo har erkendt, at prøveafviklingen ikke kan finde sted på 
kvalificeret vis for afgangseleverne, men at der godt kan foretages prøver for 
tosprogede selv om undervisningen pt. finder sted under de nuværende forhold 
og for nogle som nød/hjem-undervisning.

LÆS Skolelederforeningens høringssvar på hjemmesiden
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Skinnende rent 
Som følge af sundhedsmyndighedernes COVID-19-
retningslinjer kan skoler og andre institutioner 
på børne- og undervisningsområdet se frem til et 
ekstraordinært tilskud at understøtte rengøringen.

De afsluttende standpunktskarakterer træder i stedet for prøvekarak-
tererne i de fag, hvor prøven er aflyst.

Ministeriet har udarbejdet en vejledning i afgivelse af afsluttende 
standpunktskarakterer i 9. og 10. klasse i grundskolen, som skal 
afgives og indberettes tidligst den 10. juni og senest den 15. juni 2020.

SE MERE på uvm.dk, hvor der også er information om,  
hvordan karaktererne anføres på beviserne.

STAND-
PUNKT

SE MERE på uvm.dk om størrelsen 
på tilskuddet pr. institution, hvordan 
tilskuddet udbetales og hvornår.

åbning
GEN-

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/
https://www.godtpsykiskarbejdsmiljo.dk/
https://www.skolelederforeningen.org/


anmeldelser

LILLE SPEJL
PÅ VÆGGEN

Pissedårlig undervisning
Alexander von Oettingen
Hans Reitzels Forlag 
101 sider, 125 kr.

FÅ HUL
IGENNEM

Det lærende menneske
Seks tilgange til pædagogisk 
praksis
Redigeret af Peter Brodersen
Hans Reitzels Forlag 
158 sider, 230 kr.

Trods advarslen i begyndelsen af bogen om, at hvis læseren bliver provo-
keret af titlen med slet skjult hentydning til beskrivelsen ’pissedårlig’ skal 
man ikke læse videre, gjorde jeg det alligevel! Og pissegodt for det! For 
denne bog er bare rigtig, rigtig god. Den sætter tanker og overvejelser i 
gang i en lind strøm.

Som læser provokeres du hele tiden og tages i hånden på en dannel-
sesrejse, og du lærer om den gode undervisning gennem dens negation: 
den pissedårlige undervisning. Måske får du ligesom jeg en tanke på sal-
men ’Sig månen langsomt hæver’, hvor der i 5. strofe blandt andet siges… 
lær mig at skelne nøje det sande fra dets skin”?

Bogen har 5 vedkommende og relevante kapitler med overskrifterne: 
Det fremragende findes ikke, Negativ pædagogik, Dårlige lærere, Skuf-
fede elever og Systemtvang. Disse kapitler omkranses af en intro og en 
outro. Bogen er også forsynet med en interessant litteraturliste. Forordet 
til bogen er leveret af Knud Romer.

Allerede i introen bliver vi tvunget til egen tankevirksomhed og nysger-
righed på, hvad han egentligt mener, ham Alexander von Oettingen? Eller 
endnu bedre, hvad mener læseren selv? Efter at have fortalt om ’verdens 
bedste folkeskole’ skriver forfatteren sådan her om bogen: 

”Den sætter spot på undervisningens skyggesider for at komme frem  
til noget klarere og mere virkelighedsnært. Kunsten er ikke at formulere 
velmenende idealer for den gode undervisning, men at tale om det, der 
gør ondt og går skævt. Det drejer sig ikke om at hylde den pissedårlige 
undervisning, men om at skærpe bevidstheden om, hvad der skal til for at 
få bedre undervisning…”

Prøv lige at se, hvor mange gange forfatteren med fuldt overlæg og 
elegance skrive hvad bogen ikke er, og ikke giver sig ud for at være og 
ikke giver svar på! Før jeg havde læst bogen, ville jeg have nægtet, at  
noget kunne beskrives ved at beskrive, hvad det ikke er, overhovedet 
kunne bruges til noget. Det kan det!

Man bliver klog på ret kort tid ved at læse bogen – og tænke med og 
videre! Læseren inviteres ind i forfatterens eget univers af spørgsmål, 
overvejelser og forsøg på svar. Dette univers suppleres af viden og facts 
samt filosofiske og forskningsmæssige vinkler. Vi møder Kant, Hattie,  
Herbart, Honneth, Luhmann, Ziehe og Dahlberg med flere.

Mange aspekter og ansvarstagere omkring undervisningen tages under 
lup ift. at forbedre undervisningen, således den pissedårlige undervisning 
bliver mindre og mindre. Elever, forældre, lærere, skoledere, forvaltnings-
chefer, politikere, KL, fagforeninger, Folketing, forskningen og lærerud-
dannelsen har alle ansvar i at erkende det pissedårlige. For i bevidstheden 
om og i erkendelsen af dette at kunne forbedre det.

Oettingens bog er provokerende og tankevækkende på samme tid.  
Bogen er letlæst, og har sin egen lette og humoristiske tilgang til et pre-
kært emne. Som læser smiler du under læsningen og også efter endt  
læsning af bogens facetterede perspektiver. Det kræver en vidende,  
kompetent, velskrivende og nuanceret tilgang fra forfatteren. Det får vi  
så meget af. Tak, Alexander von Oettingen! 

Bogen anbefales på det varmeste til alle, der vil skolen det bedste!  
Den vil naturligt blive en del af vores fælles bagtæppe, når vi sammen  
skal gøre en god skole endnu bedre!

KNUD NORDENTOFT
Senior Advisor
Cphfacilitation

Hvordan er det nu børn lærer? Hvordan kan lærings-
begreber inspirere og underbygge beslutninger om 
pædagogisk praksis? 

Det lærende menneske er en bog om læring, pæ-
dagogisk praksis og didaktik og tager udgangspunkt 
i seks udvalgte, men forskellige perspektiver og teo-
rier på pædagogisk praksis, der kan føre til læring. 
De seks perspektiver, som bogen tager fat i, er læ-
ring gennem: 

•  Tænkning.

•  Erfaring.

•  Konstruktioner.

•  Narrativer.

•  Æstetisk praksis.

•  Eksistentielle valg.

Oveni skal nævnes: Deltagelse. 
Bogen har et tydeligt afsæt i et lærerperspektiv, 

og det, der efter min mening gør denne bog god at 
læse for os der er i og rundt om grundskolen, er, at 
den tager afsæt i konkrete cases fra praksis og der-
efter knytter en teoretisk uddybning og kritiske drøf-
telser til eksemplet fra praksis.

Ved afslutningen af hvert kapitel stilles der rele-
vante spørgsmål til refleksion. Bogen er formentlig 
som udgangspunkt skrevet til lærerstuderende, men 
er også rigtig god at læse for andre, der er optaget 
af læring, pædagogik og didaktik, og som enten har 
et ønske om, at få genopfrisket udvalgte læringsteo-
rier eller har brug for at anskue praksis fra forskellige 
teore tiske vinkler. 

Det er særdeles værdifuldt, at man, også som skole - 
leder gør sig de refleksioner, enten i samtale med det 
pædagogiske personale, eller når man overvejer ud-
viklingen af skolens pædagogiske praksis eller blot 
ønsker at kaste et blik på den praksis og tilgang med 
har på skolen for nuværende. 

Bogens forskellige tilgange til praksis og spørgs-
målene efterfølgende er efter min mening en rele-
vant passende forstyrrelse med gode pædagogiske 
didaktiske overvejelser, som man indimellem bør 
stille sig selv. Både som lærerstuderende, ny lærer, 
erfaren lærer, ny skoleleder og som erfaren skole-
leder. 

DORTE ANDREAS
Næstformand
Skolelederforeningen
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CAN YOU FEEL
THE RHYTHM?

Kunstnerisk lederskab
Refleksioner om kunst og ledelse
Lars Peter Nielsen
Reflex Forlag
42 sider, 160 kr.

I forordet bruger forfatteren et citat fra musikeren 
Peter Bastian: ”Kunsten er det virkeligste, vi har, 
bortset fra virkeligheden”, og det er meget illustre-
rende i forhold til ærindet med denne udgivelse.

Når kunsten er det, der kommer tættest på vores 
individuelle og kollektive hverdag, så er det et godt 
sted at etablere en åben og nysgerrig dialog om 
vores hverdagspraksisser uanset rolle og funktion.

Kunstnerisk lederskab er en bog, der handler om 
at sætte det tværfaglige møde i stand; men denne 
gang sker mødet mellem den kunstneriske verden 
og de mere prosaiske erhverv. Forfatteren beskri-
ver, hvorledes f.eks. overværelsen / deltagelsen i en 
koncertprøve med et symfoniorkester kan inspirere 
til over vejelser om ens egen organisatoriske praksis.

Lars Peter Nielsen introducerer i sin bog musik-
kens – skuespillets – billed kunstens og den skulptu-
relle verdens potentialer til at skabe refleksioner 
over sin egen ledelsespraksis. Bogen fokuserer på, 
hvordan den enkelte leder kan arbejde med udvik-
lingen af sit eget personlige lederskab ved at rela-
tere sig til dirigenten og instruktørens rolle.

Senere i bogen inddrager forfatteren også den 
mere individuelle udførende kunstner – nemlig billed-
kunstnerens og skulptørens overvejelse i forbindelse 
med at lave et fysisk vedvarende kunstnerisk produkt. 

Der er ledelsesmæssig inspiration at hente i alle 
verdener; men mest ”brændstof” i forhold til at 

speede ledelsesrefleksioner er der at hente i de kol-
lektivt udførende kunstarter, hvor lederen interage-
rer med sine medarbejdere.

Det særlige i bogen er, at læseren på fornem vis 
anvises veje til at eksternalisere sin egen praksis 
ved at gå på besøg i en helt anden verden. Besøget 
legitimerer beskuerrollen, som kan bruges som en 
platform for egne refleksioner, men mest af alt som 
et ufarligt afsæt for nogle dybdegående kollektive 
refleksioner. Refleksioner om, hvorledes ens egen 
virkelighed er i den organisation, deltagerne har 
påtaget sig ansvaret for.

Jeg har oplevet tilblivelsen af denne bog fra side-
linjen ved deltagelse i et af forfatterens arrangerede 
møder mellem kunstens verden og ledere fra skole-
verdenen. Rammesætningen inspirerede til spørgs-
mål som:

•  Det ”sandhedens øjeblik”, der er for symfonior-
kesteret, når koncerten sker med publikum på – 
hvornår sker det i din/jeres organisation?

•  I teaterstykket er rollerne fordelt og nedfældet i 
teaterprogrammet – hvor tydelig er rolleforde-
lingen i din/jeres organisation?

•  Læseprøven på et teater er stedet, hvor in-
struktøren skaber følgeskab – hvor er der læse-
prøve i din/jeres organisation?

Lars Peter Nielsens overskrifter i bogen er mange. 
Hvert lille afsnit får sin overskrift i form af konkrete 
ledelsesanbefalinger, som alle er værd at skrive sig 
bag øret – her kommer et par eksempler:

•  Iscenesæt den virkelighed, du ønsker…

•  Accepter frustration og usikkerhed…

•  Gå ind i rollen og fyld den ud…

Alle anbefalinger handler om at støtte læseren i at 
være en autentisk leder med en høj grad af integri-
tet. Det er ingen nem opgave; men bogen her kan 
være en nærende og hjælpende hånd til at prakti-
sere i retning af dette mål.

Bogen er på bare 42 sider, så om der er tale om 
en bog eller pamflet, kan diskuteres; men ét er sik-
kert, ”Kunstnerisk Lederskab” kan læses, genlæses 
og skabe stor effekt, hvis læseren vil bevæge sig  
videre af den vej, bogen anbefaler. En lille, oversku-
elig og vigtig inspirationskilde, som alle vil blive be-
riget og forstyrret af at læse – god fornøjelse!

 
 
MARIANNE UBBE
Tidl. skoleleder
Ledelseskonsulent

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
Læs mere på 

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.



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, Mestringsoplevelser 
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

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

Aktionslæring
Udvikling af arbejdet og 
samarbejdet i skolens praksis
Mette Molbæk, Lotte Junker Harbo
Dafolo

Førstehjælp til stressramte
Marie Kingston
Klim

Magt og omsorg
I det eksistentielle lederskab
Camilla Sløk
Dansk Psykolog Forlag

Hvorfor går børn i skole?
Elsebeth Jensen, Ole Løw (red.)
Akademisk 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.
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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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Hogrefe Psykologisk Forlag A/S
Kongevejen 155
2830 Virum 
Tlf. +45 35 38 16 55
info@hogrefe.dk

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



HVERT ÅR DELTAGER TUSINDVIS AF ELEVER  
OG LÆRERE I FAGLIGE DAGE
NYHED! Faglige Dage blevet digitale og kan  
løses i en app. Eleverne prøver kræfter med  
tyngdekraften i Rutschebanen – også med  
bind for øjnene og propper i ørerne! 
De under søger hvilken fisk, der er den hurtigste 
i Akvariet og hvorfor. De beregner, om de kan løbe 
hurtigere end Veteranbilerne og meget, hvor meget 
energi Himmelskibet bruger og meget mere. 
Faglige Dage i Danmarks største klasselokale er 
der primært fokus på naturvidenskabelige fag.

For mere information se 

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

UNDERVISNING@TIVOLI.DK 

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

FOR UNDERVISNINGEN.”
Lærer, Marie Mørks Skole

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

UNDERVISNINGEN.”
Lærer, Ådalens Skole

OPGAVERNE UNDERSTØTTER ARBEJDET MED NYE FÆLLES MÅL

Leg og læring 
går hånd i hånd

FREM TIL 2. OKTOBER ER DER FAGLIGE DAGE I TIVOLI FOR 4.-10. KLASSE

NYHED!
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