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     Silkeborg Kommune 

 
Formandens beretning 
- 11. juni 2020 
 
Kære medlemmer – velkommen! Og særligt velkommen til de nye medlemmer, der er 
kommet i foreningen siden vi mødtes sidst. 
 
Det var lige ved og næsten, at vi nåede generalforsamlingen inden regeringen lukkede 
landet ned. Jeg vil derfor nu for første – og forhåbentligt eneste gang – aflægge en 
beretning, der skuer 15 måneder tilbage og ikke bare et år som det ellers er kutymen. I 
beretningen vil jeg komme ind på stort og småt, der har fyldt både lokalt og nationalt 
og jeg vil lægge ud med de sidste tre måneders altoverskyggende emne. 
 
Coronavirus: 
Den sidste tid har været speciel for os alle. Efter nedlukningen tilbage i marts skulle vi 
alle til at arbejde på nye måder. Lærere og pædagoger skulle varestå fjernundervisning 
og nødpasning og vi ledere skulle finde vores vej ind i distanceledelse, onlinemøder og 
andre nye og uvante arbejdsopgaver. Efterfølgende har vi alle haft travlt med 
genåbningens fase 1 og 2, hvor vi både har skullet forholde os til en endeløs række af 
anbefalinger og retningslinjer, men også være praktiske grise med tommestokke, 
målebånd, spritflasker og håndsæbe. Det har været en stor opgave – men også en 
opgave som vi sammen og hver for sig har fundet gode løsninger på, så det har været 
sikkert og trygt for både elever og medarbejdere at komme tilbage i skole igen. 
Undervejs i alt dette har der været god støtte fra både afdelingsledelsen og 
forvaltningen, der har prøvet at koordinere tingene efter bedste evne og finde svar på 
de spørgsmål vi har sendt i deres retning. Det har for afdelingsledelsen, som det har 
været for os, i høj grad været en opgave, hvor løsninger og svar har skullet findes 
undervejs og det har ikke bestemt ikke gjort det mere enkelt, at mange af opgaverne 
har skullet koordineres på tværs af de kommunale afdelinger. Alt i alt er det mit indtryk, 
at opgaven er blevet løst godt, men ikke nødvendigvis på samme måde, rundt på alle 
vores skoler. Vi har haft frie rammer til lokale fortolkninger, hvor man i andre 
kommuner har arbejdet mere med fælles normer for eksempelvis antal 
undervisningslektioner og åbningstid i SFO. Om det ene er bedre end det andet skal jeg 
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ikke gøre mig til dommer over og jeg vil helt sikkert også få forskellige svar alt efter, 
hvem der bliver spurgt.  
 
Efter denne aktuelle indledning vil jeg tage fat på det emne, der har fyldt mest i de 
drøftelser vi har haft i bestyrelsen henover året og i skolevæsenet generelt, nemlig det 
specielle område.  
 
Det specialiserede område: 
Eksklusionsprocenten i Silkeborg Kommune er stigende og presset på kommunens 
inklusionscentre er derfor blevet gradvist større. Så stort at det i sommeren 2019 blev 
skønnet nødvendigt at etablere endnu et inklusionscenter for at håndtere 
kapacitetsudfordringerne. Isoleret set er det godt, at vi som skoleledelser har mulighed 
for at visitere elever med særlige behov til inklusionscentre, men da pengene skal tages 
af samme kasse, giver vækst på det specialiserede område udfordringer i forhold til 
økonomien på det almene område. Det har derfor været tydeligt for både det politiske 
og det ledelsesmæssige niveau, at det er nødvendigt med en gentænkning af måden 
dette område styres på, inden vi får skibet sejlet helt ud over afgrunden. Som 
foreningen er vi mere end enige i, at der skal være handling på dette område, da 
inklusion er én af de opgaver der generelt fylder meget i skoleledelsernes arbejde.  
Det store analysearbejde af området, der blev lavet i 2018, er i 2019 blevet fulgt op af 
flere forskellige arbejdsgrupper, hvor vi som skoleledelser har været inviteret med i 
arbejdet. De forskellige grupper har leveret på den opgave, der skulle løses, men en 
gennemgående udfordring for alle arbejdsgrupper har været, at tingene hænger 
uløseligt sammen, så det har ikke været muligt for den enkelte gruppe at sætte 
punktum for eget arbejde uden hensyntagen til konklusionerne fra de andre grupper. I 
skrivende stund (både tilbage i marts, men også her i juni) er der fortsat nogle løse 
ender - primært omkring den økonomiske tildeling til inklusionscentrene. Ét udkomme 
af processen har været, at vi på skolerne skal til at arbejde med det ”barn”, der indtil 
videre kaldes lokale, fleksible og specialiserede indsatser og der er også besluttet en 
økonomisk tildelingsmodel til løsning af denne opgave. Ved alle omfordelinger af penge 
vil der være vindere og tabere og ikke alt kan opleves som retfærdigt, men det har dog 
gjort øvelsen noget mere spiselig, at den er lavet på et tidspunkt, hvor der er tilført 
penge til området. Som forening hilser vi princippet for tildelingen til LFSI velkomment, 
både fordi vi med det i hånden har langt bedre mulighed for at planlægge langsigtede 
indsatser ude på skolerne, men også fordi det giver en høj grad af transparens i måden 
pengene fordeles på.  
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Udover etableringen af LFSI har den økonomiske tildeling til de forskellige 
inklusionscentre også været i spil. Dette arbejde pågår fortsat, hvilket i sagens natur har 
betydning for de skoler, der har et inklusionscenter tilknyttet. Som forening vil vi 
opfordre til at arbejdet afsluttes indenfor en overskuelig fremtid, så der kan blive 
sikkerhed om den fremtidige økonomi for inklusionscentrene. 
Generelt skal skoleafdelingen roses for, at der har været en høj grad af involvering af 
medarbejdere, ledere og for den sags skyld de faglige organisationer i arbejdet med at 
finde løsninger på udfordringerne på det specialiserede område, men lige i forhold til 
efterårets proces vedrørende omstrukturering af administrationen, PUS og PPR er det 
ikke foreningens oplevelse. Hensigterne og formålet med ændringerne er 
skolelederforeningen helt enige i. Vi har brug for øget support ude på skolerne for at 
lykkes med at få skabt de lokale, fleksible og specialiserede indsatser. Men vores 
oplevelse af processen var, at tingene lige pludseligt skulle gå meget stærkt, og det var 
svært for os på skolerne helt at gennemskue den betydning ændringerne ville 
afstedkomme. Det var for eksempel utydeligt for os om ændringerne ville betyde farvel 
til fast tilknytning af ressourcepersoner som psykologer, talehørekonsulenter o.l. Noget 
vi på skolerne vægter højt, da vi oplever at kendskab til hinanden, skolen, området 
giver kvalitet i samarbejdet om at støtte børn i vanskeligheder. Den endelige beslutning 
blev heldigvis udsat, dels for at give den kommende skolechef mulighed for indflydelse, 
men også for at få tid til konkretisere tankerne bag sammenlægningen yderligere og for 
at lave en højere grad af medarbejderinddragelse i processen. 
Medarbejderinddragelsen blev dog noget udfordret af de arbejdsbetingelser som 
coronakrisen har givet, men sammenlægningen er nu gennemført og PPR og PUS er nu 
blevet til PPL.   
 
Samarbejde med skoleafdelingen 
Med udgangen af 2019 sagde vi farvel til skolechefen gennem 10 år, Huno Jensen.  Jeg 
vil benytte denne lejlighed til endnu engang at sige Huno tak, dels for den store indsats 
han har ydet for skolevæsnet i Silkeborg Kommunen gennem hans 10 år på posten, 
men også for et godt samarbejde med os som forening, både i min tid som formand, 
men også med formændene før mig. I naturlig forlængelse af Hunos farvel har vi sagt 
velkommen til vores nye skolechef Thomas Smidt. Det er mit klare indtryk, at Thomas 
ønsker at fortsætte med den klare samarbejdsdagsorden, der også var gældende under 
den tidligere skolechef, og vi ser som forening frem til at tage del i samarbejdet.   
 
Som nævnt i afsnittet om det specialiserede område er det vores oplevelse, at 
skoleledelserne og skolelederforeningen i høj grad bliver inddraget i udviklingen af 
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skolevæsnet og de beslutninger der træffes, men det til trods er der plads til 
forbedringer, særligt når det kommer til de aftaler der laves mellem skoleafdelingen og 
lærerforeningen. Jeg anerkender, at vi ikke er aftalepart, men vi vil alligevel gerne 
inddrages i væsentligt større grad, så de aftaler der indgås, bliver udsat for en 
”trykprøvning” af os, som skal få aftalerne til at fungere i praksis. Det er mit indtryk, at 
sidstnævnte signal er blevet modtaget og jeg tænker derfor godt, at vi kan forvente, at 
vi fremadrettet bliver taget med på råd undervejs, når der forhandles aftaler.  
 
Vilkårsundersøgelse 
Den landsdækkende vilkårsundersøgelse af skoleledelsernes vilkår, der blev 
gennemført i efteråret 2019 viser, at der overordnet er stor tilfredshed med at arbejde 
med skoleledelse i Silkeborg Kommune. Nogle af de områder, hvor vi udmærker os i 
særlig grad hænger sammen med den måde vi er organiseret på. Konstruktionen med 
områdeledere, der giver direkte adgang til sparring og mulighed for en tættere 
opfølgning er, sammen med den support der kan trækkes på hos forvaltningens 
medarbejdere, en stor hjælp for den enkelte skole og dens ledelse. Det gode 
samarbejde, der er skoleledelserne imellem og de kommunale læringsnetværk for både 
skoleledere og pædagogiske ledere med adgang til kollegial sparring og fælles 
udviklingsaktiviteter skinner også tydeligt igennem på den positive side i 
undersøgelsen.  
Bag den overordnede tilfredshed gemmer der sig dog også fortsat nogle ting, der kunne 
være bedre. Det er stadig en udfordring at få enderne på arbejdstiden til at nå sammen 
for en stor del af vores medlemmer. Det er uholdbart, at man enten skal løbe stærkere 
end hvad godt er eller gå alt for meget på kompromis med sit eget ledelsesideal for at 
komme i mål med opgaverne. Dette er jo ikke hverken en ny eller ukendt 
problemstilling og det er ønsket om bedre vilkår for efteruddannelse som også fremgår 
af undersøgelsen heller ikke. Som forening anerkender vi vigtigheden af at man 
dygtiggør sig indenfor ledelsesfaget, men er også nødt til at gøre opmærksom på, at det 
kan være udfordrende for den enkelte - særligt hvis man er mellemleder - at gå på 
uddannelse, hvis tiden der skal bruges på det skal lægges oveni en i forvejen presset 
hverdag. En anden helt stor tidsspiser er arbejdet med udsatte børn. Her er der ingen 
lette løsninger, genveje eller hjørner der kan skæres af og heller ikke råd til fejl. Det 
tager tid at lave ordentlig sagsbehandling. Foreningen vil derfor endnu en gang kraftigt 
opfordre til, at der kigges på ledelsestildelingen til skolerne eller alternativt at der luges 
ud i mængden af opgaver vi forventes at løse. Det er en sjælden oplevelse, at der bliver 
taget opgaver væk, samtidig med at der lander nye opgaver på vores bord.  
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En sidste ting jeg vil fremhæve fra undersøgelsen er, at hele 60% af undersøgelsens 
respondenter enten er uenige eller helt uenige i, at lønnen passer til det ansvar og de 
krav, der er til arbejdet som mellemleder/skoleleder. Det tager vi som forening 
selvfølgelig alvorligt og prøver også løbende at gøre noget ved det. Det er tydeligt at 
der sammenlignes lederlønninger på tværs af områderne i kommunen og det gør det 
rigtigt svært for en kommunalt lønførende organisation som vores at få skabt de 
naturlige lønspring fra lærer, til mellemleder, til skoleleder og til områdeleder. Det kan 
virke åbenlyst urimeligt, at forskellen mellem slutlønnen for lærere og startlønnen for 
mellemledere er så lille som den er. At det er svært at få slået hul igennem til bedre 
lønvilkår, betyder selvfølgelig ikke at vi giver op – vi prøver til hver eneste gang 
muligheden byder sig. 
 
Politisk samarbejde med lærerforeningen 
Det er stadig vores ambition at samarbejde med lærerforeningen, når vi har en fælles 
sag. En sådan fælles sag kunne være økonomien på skoleområdet, hvor vi tilbage i 
sidste forår deltog i en arbejdsgruppe med det formål at give politikerne nogle 
anbefalinger i forhold til anvendelse af den øgede bevillingsramme på skoleområdet. 
Afslutningen på dette arbejde blev et fællesmøde mellem Børne- og Ungeudvalget, et 
panel af lærere, en enkelt leder, en bestyrelsesformand, samt lærerforeningen og os. 
Det blev et godt møde, hvor politikerne var lydhøre og interesserede og spurgte 
nysgerrigt ind til de anbefalinger de blev givet. Den overordnede anbefaling politikerne 
fik med fra mødet var at fordele den øgede bevillingsramme ud på skolerne til lokal 
prioritering. Et budskab som også kunne spores i det efterfølgende budgetarbejde – 
nok ikke alene på baggrund af dette møde - men jeg oplever at det gør indtryk på 
politikerne, når alle skolens interessenter er enige om en klar anbefaling.  
 
Folkeskolen lokalt 
Overordnet set kan vi fortsat kun være tilfredse med det fokus og den interesse der 
politisk er for folkeskolen lokalt og at dette også afspejles i byrådets økonomiske 
prioriteringer. Alt andet lige giver den gradvise øgede tildeling, der er aftalt for denne 
byrådsperiode, os bedre muligheder for at lykkes med at skabe læring og trivsel for 
eleverne. Når det så er sagt, er det også vigtigt at pointere, at vi fortsat arbejder under 
forholdsvis stramme økonomiske vilkår og at skarpe prioriteringer af midlerne er en 
fast del af hverdagen for skoleledelserne. Der er naturligt nok en forventning om, at vi 
overholder budgetterne rundt på skolerne og det er derfor på ingen måde rimeligt, at vi 
pludseligt midt i et budgetår bliver mødt af krav om besparelser, fordi den kommunale 
økonomi løber løbsk. Vi hjælper selvfølgelig gerne til, men det er mit håb, at foreningen 
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med det læserbrev, der blev bragt i Midtjyllands Avis, fik sendt et tydeligt signal til 
politikerne om, at vi ikke ønsker at de bringer os i en lignende situation en anden gang. 
I forlængelse af efterårets store spareøvelse oplevede vi, at politikerne – i deres 
velmente iver for at sende flest mulige midler ud til skolerne decentralt – gik hårdt til 
skoleafdelingens centrale budget med krav om forholdsvis store besparelser. I den 
forbindelse valgte vi i bestyrelsen at skrive et brev direkte til børne- og ungeudvalget 
for at mane lidt til besindighed. Ikke fordi vi er uenige i, at det er vigtigt at få midler ud 
decentralt – der er rigeligt med opgaver at bruge dem på - men mere for at minde om, 
at der også kan være et rationale i at have nogle centrale funktioner, der servicerer os 
ude på skolerne. Vi har i bestyrelsen ikke noget ønske om en decentraliseringsgrad af 
skolevæsnet i Silkeborg Kommune på samme måde som der er i Skanderborg. Det er i 
samarbejdet mellem skolerne og skoleafdelingen, at den gode skole vi har her i 
kommunen, er skabt og det er derfor vigtigt, at vi fortsat har en kompetent og stærk 
skoleafdeling.  
 
Folkeskolen nationalt 
Det er i nu ved at være et års tid siden, at der kom en ny minister på for vores område. 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Skolelederforeningen havde et næsten ikke 
eksisterende samarbejde med den forrige minister – ikke fordi foreningen ikke bød sig 
til, men mere fordi ministeren ikke ønskede at indgå i dialogen. Her forholder det sig 
helt anderledes med den nye minister der fra dag 1 har inviteret Skolelederforeningen 
indenfor med et oprigtigt ønske om at samarbejde for folkeskolens bedste. I efteråret 
præsenterede formandskabet ministeren for 40 forslag til hvordan man kan 
afbureaukratisere og skabe regelforenkling i folkeskolen. Der blev lyttet interesseret og 
kvitteret for at forslagene var lige til at gå til, men vi mangler dog fortsat at se 
ministeren skride til handling. Man kan jo ikke just kalde de ændrede regler for 
fraværsregistrering, der blev indført sidste sommer for hverken afbureaukratisering 
eller regelforenkling.  
Der er fortsat gang i den såkaldte periodeforhandling mellem KL og DLF om lærernes 
arbejdstid. Forhandlingerne står på de anbefalinger lærerkommissionen præsenterede 
kort før jul. Læser man anbefalingerne igennem støder man – ikke overraskende - 
påfaldende mange gange på vigtigheden af god skoleledelse. Skolelederforeningen 
respekterer selvfølgelig, at forhandlingerne er et anliggende mellem KL og DLF, men har 
alligevel haft et lille håb om en højere grad af involvering end det der har været 
tilfældet, særligt set i lyset af den betydning god ledelse gives i kommissionens rapport. 
Ifølge tidsplanen, som er blevet forlænget på grund af coronakrisen, skulle 
forhandlingerne være afsluttet nu, men der er endnu ikke præsenteret et resultat. Jeg 
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håber, at det ender med at parterne når hinanden, så vi ikke ender med at have en 
truende konflikt hængende over hovedet endnu engang. 
 
Årsmøde 
Da årsmødet for første gang siden 2014 var planlagt til at skulle foregå i København 
havde vi sat alle sejl til for at få en munter aften forud for selve årsmødet. Opbakningen 
til arrangementet var stor og på trods af trafikale udfordringer på Storebælt nåede de 
fleste frem og fik en god aften på Café Liva. Selve årsmødet var igen med et godt og 
veltilrettelagt program og viste sig derfor endnu en gang som en anledning til både 
nogle gode faglige indspark, men også godt og værdifuldt socialt samvær med kolleger. 
Årsmødet 2020 er desværre aflyst med baggrund i coronakrisen og vi må derfor vente 
lidt på at kunne komme afsted næste gang, men vi håber selvfølgelig fortsat på stort 
fremmøde når den tid kommer! 
  
Slutteligt vil jeg takke den resterende del af bestyrelsen for godt samarbejde i året der 
er gået og hermed overgive beretningen til generalforsamlingens videre behandling 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Bo Buhl Andersen, formand 


