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SUNDHEDSFAGLIG LEDELSE

Som Sundhedsstyrelsens direktør 
er Søren Brostrøm pludselig 

blevet leder i en historisk krise. 
Han står i forreste geled. For 

sine medarbejdere. Og for hele 
Danmarks sundhed.
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hjemme igen måske kl. 17:00…
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Foreningens profil
At blive eller ikke at blive set  
og hørt, det er spørgsmålet!
S. 58 



ISO 12100 og ISO 20607:2019 (Cert. Maskinsikkerhed.dk) .       Godkendt . eduard.dk . info@eduard.dk . +45 26438790

Komplette makerspaces, laserskærere, 
3d-printere, folieskærere mm
 
Køb komplette stationære eller mobile makerspaces eller separate laserskærere, 3d-printere, folieskærere, 
scan’n’cuts samt materialer til produktion.

Vores laserskærere lever op til de højeste ISO-standarder for sikkerhed og kvalitet, ISO 12100 og ISO 20607.  
Maskinernes betjening, programmerne og manualerne er alle  
på dansk. 

Kurser i didaktik, sikkerhed og service,  
projektledelse mm 
Vi afholder også kurser i didaktik, avanceret brug af makerteknologier, projektledelse, sikkerhed og service, mm; 
også individuelt tilrettelagte kursusforløb i forbindelse med fx faglige mål, emneuger, produktorienteret under-
visning mm. 

 
Komplet kursuskatalog på eduard.dk eller rekvirér det hos peter@eduard.dk

– af undervisere til undervisere
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Vis din skole frem internationalt
eTwinning gør noget ved elever og lærere. 
Der bliver talt fremmedsprog, og verden 
kommer helt ind i klasselokalet!

- eTwinning er Europas største netværk for skoler og
institutioner med over 800.000 undervisere fra 44 lande, heraf
foreløbig 8.700 danske lærere, pædagoger og ledere.
- Ni danske skoler har opnået særlig status som officielle
eTwinning-skoler, anerkendt for deres it-sikkerhed og innovativ
tilgang til pædagogik og læring.

Skal din skole også certificeres som eTwinning-skole?

eTwinning fokuserer på netbaserede, faglige samarbejder, 
globalisering, styrket teknologiforståelse og digital dannelse.
Som skoleleder kan du indgå i faglige fællesskaber, sparre med 
andre danske og udenlandske ledere. Du kan få hjælp og inspiration 
til, hvordan I kommer i gang på netop din skole

etwinning.dk etwinning@stil.dk
facebook.com/

etwinning.dk

Fællesskabet for 
skoler i Europa

• Søg partnere til
samarbejde

• Opret projekter

• Arbejd online i
et it-sikkert
"TwinSpace"

• Mød andre
kulturer og
fagligheder

Er du nysgerrig ? Mød adm. leder Jan Wittrup i 
1/2 times webinar om,  hvordan Auraskolen 
bruger eTwinning: torsdag, 26. nov. kl. 15 

etwinning.net

Jan Wittrup
Auraskolen, Esbjerg

12 af ambassadørerne er dedikeret til grundskoler

20 danske lærerambassadører i hele landet hjælper alle skoleområder
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 Dagene bliver kortere, det bliver mørkere. Som en yderligere opmun-
tring har Corona bestemt ikke sluppet sit greb i vores hverdagsliv og arbejdsliv. Det 
giver udfordringer, ikke mindst på skolerne med at få det hele til at fungere. Men det 
åbner også for nogle paradokser. For hvor vi skal holde afstand, så holder vi også 
sammen og støtter hinanden. Og hvor vi er presset til kun at nå det mest nødvendige, 
blomstrer kreativiteten og engagementet. Fællesskabet er nu en gang den stærkeste 
kraft, og den er folkeskolens adelsmærke. 

Vi er ikke nået dertil, hvor vi kan sige, hvad lærte vi af Corona. Diverse studier er i 
gang, og vi er selv med i en større ministeriel undersøgelse, som samler op på for-
årets nedlukning og genåbningerne. Men faktum er, at vi er midt i pandemien. Og 
der er nogle erfaringer, vi må forholde os til nu, herunder at de usikre forhold tærer 
på elever, forældre, ledere og medarbejdere. Det kan ikke blive ved. Det kan ikke 
nytte at tro, at vi fortsat kan drive folkeskole efter normal standard. Skolelederne har 
behov for at få lettet på de opgaver, der belaster vores arbejde unødigt. 

Folkeskoleloven kan ikke bare tilpasses Corona, enten når vi ikke det, vi skal, eller 
også skal kravene løsnes. Derfor har jeg også været i medierne med kritik, når vi bli-
ver stillet over for krav om, at der fx skal gennemføres eksaminer i de obligatoriske 
valgfag, når der strammes op på tilsynet med skoler med trusler om lukning, eller at 
det ventede forsøg med at give skolerne mere frihed starter i kun to (2) kommuner. 
Her får vores 40 forslag til afbureaukratisering i folkeskolen måske ben at gå på, men 
godt nok med små skridt. Friheden burde gælde alle skoler!

Næstformand Dorte Andreas og jeg har mødtes med ministeren for at få moralsk og 
konkret opbakning til, at vi kan udføre vores arbejde. Vi møder forståelse, men må også 
indse, at forhold, der vedrører folkeskolerne, bliver afgjort i andre sammenhænge, i fi-
nans-, sundheds- og statsministerierne. Men vi beder om, at regering og folketing lader 
være med at presse citronen og fx forlænger lovgivningen om nød/hjem-undervisnin-
gen. Vi beder om lettere, hurtigere testning for skolens ansatte. Vi beder også om sik-
ring af økonomien til den ekstra hygiejne, rengøring, vikardækning mv.

Samtidig har vi forsøgt at være i dialog med jer medlemmer. Med to virtuelle mø-
der for HB og ca. 2-300 deltagere har vi sammen kigget på bl.a. ledelsesvilkårene un-
der Corona og senest på A20, den nye lærerarbejdstidsaftale, som også får betydning 
for vores arbejde og opgaver. Vi har også netop skabt et on-line alternativ til det fysi-
ske årsmøde med en række videooplæg til inspiration. Det håber jeg mange af jer har 
benyttet til arrangementer og møder i ledelsesteamet – eller vil benytte, for husk at 
indslagene kan hentes på hjemmesiden, når det passer ind.

Skolelederforeningen bruger efteråret og vinteren på at ruste os indad- og udadtil, 
centralt og lokalt. Virtuelt eller ej, fastholder vi vores medlemsmøder, formandsmø-
der, tværkommunale og andre møder. Vi kører kurser for at styrke den lokale inte-
ressevaretagelse, som alle lokalbestyrelser skulle være igennem ved årsskiftet. Vi  
indleder snart en ny central-lokal indsats med fokus på vores ledelsesvilkår i forhold 
til regeringen, minister og partiernes skolepolitiske ordførere samt kommuner, borg-
mestre og de andre organisationer. Vi holder hovedet højt.  

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen
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Hør om den nye
indsats for at sikre 
medlemmernes
ledelsesvilkår!

Vi holder 
hovedet højt

Hjælp  
julemanden!

TIL INDSKOLING
I julemandens stue hjælper de yngste elever 
med kreativ historiefortælling, når de sammen  
med den glemsomme julemand genskaber 
julens traditioner.  
Varighed: 45 min. 

For mere information se 

TIVOLI.DK/DA/SKOLER

FORLØBET UNDERSTØTTER ARBEJDET MED FÆLLES MÅL

ALLE HVERDAGE FRA D. 16. NOVEMBER – 22. DECEMBER.  
INKLUSIV ENTRÉ OG TURPAS GÆLDENDE FRA KL. 11-15

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

ADGANG TIL ALLE FORLYSTELSERNE.”

Lærer, Lyngby Friskole 99 DKK 
PR. ELEV/

LÆRER

TIL MELLEMTRIN OG UDSKOLING
Tivoli åbner også i julesæsonen for undervis- 
ningsforløb i en bred vifte af fag. Eleverne kan 
blandt andet få indblik i PHs liv og design,  
få 1800-tallet under huden på en tur rundt i 
Tivoli, eller få et helt nyt blik på matematikken  
omkring os.  
Varighed: 90 min.

GIV ELEVERNE EN UFORGLEMMELIG DAG MED LÆRING OG SJOV I TIVOLI
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Af Malene Lieberknecht  |  Foto Jacob Nielsen

Siden sommerferien har omkring halvdelen af Skoleleder-
foreningens lokale bestyrelser deltaget i vores helt nye  
kursus, hvor der er fokus på skoleledernes vilkår og hvor-
dan, man får mest synlighed og indflydelse lokalt.

interessevaretagelse

På kursus med bestyrelsen:

FÅ MAKSIMAL 
LOKALPOLITISK 
INDFLYDELSE

 Lad os sammen blive bedre til at 
varetage skoleledernes interesser og binde 
foreningen sammen! Det er tanken bag Skole-
lederforeningens nye kursus ’Det gode lokale 
bestyrelsesarbejde’. 

Lokalt og centralt står vi stærkere sammen 
i arbejdet på at forbedre skoleledernes ledel-
ses- og arbejdsvilkår. Spørgsmålene er der-
for: Hvordan øger vi Skolelederforeningens 
indflydelse lokalt? og hvordan kan vi centralt 
i foreningen understøtte det lokale arbejde? 
Hvordan kan vi bruge hinanden bedre? Hvor-
dan kan vi spille hinanden stærke? 

Det har 50 lokalforeninger siden som-
merferien mødtes for at drøfte og få inspi-
ration til.

På denne kursusdag, hvor Plenum er med, 
er knap 30 bestyrelsesmedlemmer fra i alt 
otte lokale foreninger fra hovedstadsområ-
det samlet i DGI-byen i København. Hver lo-
kalforening er mødt op med mindst to med-
lemmer fra bestyrelsen, og det er i tråd med, 
at kurset er tænkt som en kickstart til samar-

bejdet i den samlede bestyrelse – og som en 
kickstart til bestyrelsesarbejdet i den næste 
tid. Forventningerne til kurset er høje:

”For os er kurset en god anledning til, at vi 
i bestyrelsen kan drøfte vores fælles mål. Vi 
har et ønske om at komme tættere på vores 
lokale politikere, men hvad er nøglen til at 
komme ind i det politiske rum, og hvordan 
opnår vi indflydelse? Det håber vi at komme 
tættere på i dag,” siger Hans Frøslev Jensen, 
formand for Skolelederforeningen i Fredens-
borg.

I Fredensborg har der for nylig har været 
to udskiftninger i bestyrelsen, og alle fem 
medlemmer, inklusive formand og næstfor-
mand, er mødt frem i dag. 

”Kurset er aktuelt for os, for allerede i 
morgen har vi i samarbejde med forvaltnin-
gen inviteret vores lokale politikere til en dia-
log. Det har vi gjort på baggrund af fire pejle-
mærker for vores skolevæsen, som vi har ud-
arbejdet sammen med forvaltningen, og som 
vi gerne vil drøfte med lokalpolitikerne. Det 
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›

er helt oplagt for os at få nogle værktøjer 
med hjem herfra til den dialog,” siger Hans 
Frøslev Jensen.

Styrk interessevaretagelsen
For de nyvalgte bestyrelser er kurset tænkt 
som et afsæt til at afklare de indsatser, man  
lokalt ønsker at sætte i værk i den kommende 
periode. Og for de mere erfarne bestyrelser 
skal kurset give afsæt til at skærpe samarbej-
det, skabe nye relationer samt lægge strategier 
om at få maksimal lokalpolitisk indflydelse.

Der er også høje forventninger til kursus-
deltagerne. Maria Steno, rådgiver i kommu-
nikation og politik, leder deltagerne igennem 
dagen, og spørgsmålene til kursusdeltagerne 
står på spring.

Hvor er I i jeres lokalforening i dag? Hvilke 
interesser ønsker I at varetage? Hvor bredt 
ønsker I at komme ud med jeres budskaber? 
Hvad er jeres holdning til skolepolitik? Har I 
et godt medlemsdemokrati? Alle er spørgs-
mål, som Maria Steno beder lokalforenin-

gerne drøfte indbydes. Dagen veksler mel-
lem oplæg og gruppedrøftelser, hvor besty-
relserne går helt tæt på deres lokale mærke-
sager og interesser.

Og der er masser af opmuntringer og op-
fordringer til deltagerne:

”Skolelederforeningens stemme er vigtig, 
og I har som lokalforening meget at give 

KOM MED  
PÅ KURSUS
Ca. halvdelen af vores  
lokale foreninger har i lø-
bet af efteråret deltaget 
på kurset. I Skolelederfor-
eningen arbejder vi på,  
at alle 94 lokalforeninger 
skal på bestyrelseskursus. 

Hold øje med tid/sted på  
skolelederforeningen.org

både til politikere og interessenter. I skal 
huske, at I også er bagland for de nationale 
interesser. Når Skolelederforeningen er 
bedst, øger I både legitimiteten og effektivi-
teten af kommunens beslutninger gennem 
jeres bidrag,” siger Maria Steno, som hele 
dagen har fuld fokus på, hvordan man lo-
kalt kan varetage skoleledernes interesser 
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endnu bedre og få skabt indflydelse og re-
sultater.

Der bliver også tid til en runde om, hvor-
dan man kan gå efter magten og agerer som 
proaktive interessevaretagere lokalt, når vi 
samtidig er embedsmænd og en del af skole-
forvaltningen? Hvem skal vi kontakte for at få 
indflydelse og hvordan?

Skoleledernes førerhunde
Det lokale niveau og de muligheder lokal-
foreningerne har for interessevaretagelse er 
kernen i kurset, som giver bestyrelserne  
mulighed for at bruge en dag på sammen at 
gøre status, sætte mål og få mere viden om  
at bygge relationer.

I løbet af dagen får kursisterne helt kon-
krete redskaber – og meget klare billeder – 

Maria Steno er selvstæn-
dig seniorrådgiver i kom-
munikation og politik og 
har 20 års erfaring som 
kommunalbestyrelses-
medlem og har tidligere 
været direktør og partner 
i Geelmuyden.Kiese. Hun 
er forfatter til bogen ’Lo-
kal lobbyisme – Få indfly-
delse i kommunen’.

UNDERVISEREN

at arbejde videre med, fx om rollen som 
lobbyist.

”De stærkeste lobbyister er hverken vagt-
hunde eller skødehunde – de er derimod  
førerhunde, som er vagtsomme og viser  
vejen,” fortæller Maria Steno.

Hun opfordrer bestyrelserne til at have  
tydelige mærkesager. 

”Forudsætningen for at være proaktiv er, 
at man kender sine egne mærkesager. Ellers 
risikerer man at bruge al sin tid og energi på 
de dagsordener, som fx kommunen sætter.”

Inden dagen slutter bliver der også tid til 
at tale om timing:

”I lobbyloven hedder det: ’Jo før, desto 
bedre.’ Det er vigtigt at komme ind i proces-
sen så tidligt som muligt, for det giver mulig-
hed for at være på forkant og kunne forudse, 
hvad der kommer til at ske fremadrettet.”

Netop timing og førerskab er også vigtigt 
for bestyrelsen fra Fredensborg, som i løbet 
af dagen har fået lejlighed til at diskutere 
netop dette:

”Hos os er det sædvanligvis forvaltningen, 
der skaber kontakt til politikerne, men vi vil 
gerne selv blive bedre til at skabe kontakten. 
I vores bestyrelse har vi derfor brugt noget 
af tiden i dag på at diskutere, hvordan vi selv 
fremover kan sparke døren ind,” slutter Hans 
Frøslev Jensen. 

Malene Lieberknecht er kommunikationskonsulent

interessevaretagelse
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Hvem har ansvaret for 
at fremme skoletrivsel 

og forebygge mobning?

(Sæt gerne � ere krydser)

Nyt skoletrivselsprogram, som tager 
udgangspunkt i netop jeres skole
Det er ønsketænkning at forestille sig en skole, som er helt fritaget 
for mobning. Men I kan få en tydelig plan for, hvordan I i fællesskab 
forebygger og håndterer mobning og fremmer elevernes trivsel. 
Skolestyrken er en helhedsorienteret indsats, der giver jer konkrete 
og eff ektive værktøjer. Sammen tager vi udgangspunkt i netop jeres 
skole. Læs mere på skolestyrken.dk

 Forældrene  Ledelsen

 Pedellerne  Kontorpersonalet

 Lærerne  Pædagogerne

 Eleverne



kommunikation

÷

noter

Skæve  
KARAKTERER
Regeringen nedsatte sidste år en ekspertgruppe til 
at vurdere den nuværende 7-trins-karakterskala for 
at give bud på en ny skala. Det er sket nu med hele 
fire forslag…

•  En videreudviklet 7-trins-skala med karaktererne 
00, 02, 4, 6, 8, 10, 12, hvor 00 er ikke-bestået.

•  En ny karakterskala med karaktererne 0, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, hvor 0 er ikke-bestået.

•  En genindførelse af 13-skalen med karaktererne 
00, 03, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, hvor 00, 03 og 5 er  
ikke-bestået.

•  Et karaktersystem baseret på point fx fra 00-100, 
hvor 0-35 typisk vil være ikke-bestået.

Skolelederforeningen peger på, at de to første mo-
deller ser ud til at imødekomme foreningens input, 
herunder det skal være en jævn, overskuelig skala, 
at vi ikke finder, der er brug for negative karakterer 
og heller ikke, at der er behov for en ekstraordinær 
høj karakter a la i den gamle 13-skala.

Regering og folketing vil nu, anført af undervis-
ningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og uddan-
nelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgen-
sen, dykke ned i ekspertgruppens rapport. 

SE MERE Rapporten 'Modeller for en 
ændret karakterskala' ligger på hjemmesiden

CORONA —Med nu over 1 million døde med Corona 
på verdensplan er det vigtigste våben mod 

smitte selvfølgelig fortsat forebyggelse.  
Men ellers virkningsfuld medicin.

Der er pt. to lægemidler, der ser ud til at 
have positiv effekt. Dels det anti-virale 

Redemsevir og dels Binyrebarkhormon, 
også kaldet Hydrokortison, der stimulerer 

immunforsvarets reaktion.

Ca. 50 lægemiddelkoncerner arbejder 
derudover på at få en vaccine klar.  

Måske tidligt i 2021. 
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Skolestyrken
Alliancen mod mobning, der tæller en række organisa-
tioner, heriblandt Skolelederforeningen, og med Mary 
Fonden i spidsen, har lanceret et nyt skoletrivselspro-
gram ’Skolestyrken’, der lægger op til en samlet 
indsats for alle på og omkring skolen i det trivsels-
fremmende arbejde.

PÅ skolestyrken.dk ligger program, materiale og video 
om indsatsen #MeToo



NATUR/TEKNOLOGI  |  6. KLASSE

BIOLOGI, FYSIK/KEMI, GEOGRAFI  |  8. KLASSE

BIOLOGI, FYSIK/KEMI, GEOGRAFI  |  9. KLASSE

ENZYMJAGTEN

WEGROW

TURBOVÆKST

LEVERING I HELE 
DANMARK

BOOK NU PÅ 

LIFE.DK
UDVIKLET SAMMEN MED VIRKSOMHEDER 
OG UNDERSTØTTER FN’S VERDENSMÅL

ALT I ÉN PAKKE – LEVERES LIGE TIL SKOLEGÅRDEN

I LIFE Forløb arbejder klassen  undersøgende og 
praktisk med aktuelle samfundsudfordringer fra 
virkelighedens verden. 

Book nu og få materialer til eksperimentelt arbejde 
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Af Martin Leer Scharnberg  |  Foto Martin Bubandt

portræt

Det startede som et sommerfuglevinge-
slag i østen. Et lille vindstød lang herfra. 

Men pludselig bredte det sig som en storm. 
En storm, som fik hele verden til at vibrere, 
ryste og skælve. Coronavirus havde ramt os.

Den 11. marts tonede Mette Frederiksen 
frem på det nu historiske pressemøde, der 
lukkede store dele af Danmark og sendte 
skolebørn hjem til hjemmeundervisning. 
Ved siden af statsministeren stod en mand i 
sort jakkesæt og lilla slips. På det tidspunkt 
var han helt ukendt for familien Danmark. 
Nærmest navnløs. Hvem var han? Og hvor-
dan var han pludselig dumpet ned i dette 
stykke danmarkshistorie?

Med en stoisk ro og en sikkerhed i stem-
men fik han hurtigt fanget den danske befolk-
nings opmærksomhed. Den ukendte mand 
med pangfarvet slips trådte i dét øjeblik ind 
på scenen som en af hovedrolleindehaverne  
i den største undtagelsestilstand i Danmark  
siden Anden Verdenskrig. Men mens mange 
danskere sad bange og usikre foran tv-skær-
mene, virkede den ukendte mand hverken 
overvældet eller nervøs. 

”Jeg har prøvet det, der er værre. Når man 
har arbejdet som læge i 20 år med meget liv-
reddende arbejde, og man skal udføre et akut 
kejsersnit på otte minutter, opbygger man en 
robusthed, som gør, at man ikke rigtig bliver 
skræmt. Jeg synes, det var stort, den dag. Det 
gav mig sådan et sug i maven rent fagligt,” si-
ger Søren Brostrøm.

Den tidligere gynækolog og fødselslæge har 
været direktør for Sundhedsstyrelsen siden 
2015. Længe var det en tilværelse som ukendt 
embedsmand. Men den dag i marts ændrede 
det hele sig. På sociale medier hyldede folk 
ham for hans facon, hans ro og hans klare 
kommunikation om det verdensomspæn-
dende virusudbrud.

Som leder for landets øverste sundheds-
myndighed er det 55-årige Søren Brostrøms 
job at tale tydeligt til den danske befolkning 
om Coronavirus og de sundhedsfaglige ret-
ningslinjer. Selvom han hverken fremstår tyn-
get af krisen, spotlyset eller ansvaret, indrøm-
mer han, at det er en svær balancegang. Han 
skal vælge hvert et ord med omhu. For hårdt 
trukket op, kan hans ord skabe unødvendig 

Sundhedsstyrelsens direktør var ukendt for de fleste indtil foråret 

2020. Med ét blev han landskendt. Omdiskuteret, udskældt, hyldet. 

Søren Brostrøm er blevet symbolet på lægefagligheden i en krise-

tid. Som leder går han balancegang mellem autoritet og åbenhed. 

Fakta og følelser.

Fakta og følelser
er Corona-generalens

›
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Knækkede kurver. 

ten og frustrationen hos dem, som er skepti-
ske over for den fakta og de retningslinjer, jeg 
præsenterer på pressemøderne. For de er 
bange og bekymrede, og den følelse, har jeg 
ikke ret til at fortælle dem, er forkert. I stedet 
kommunikerer jeg åbent og transparent. Og 
jeg fremlægger ikke bare et firkantet facit, 
men tager også mellemregningerne med, så 
det forhåbentligt blive nemmere at mærke og 
forstå os.”

For at værne om troværdigheden og be-
skytte tilliden mellem myndighed og borger, 
har Brostrøm også bevidst talt åbent om, at 
Sundhedsstyrelsen har begået fejl under 
Coronakrisen.

Han har indrømmet, at Sundhedsstyrelsen 
manglende værnemidler, at testkapaciteten 
ikke var god nok til at begynde med, og at 
man var for længe om at opbygge den, da 
Coronaen kom. Og fra at Brostrøm på presse-
møderne sagde, at han ikke kunne se nogen 
beviselig fordel ved at bære mundbind, siger 
han og Sundhedsstyrelsen nu det modsatte.

”Det er noget, jeg har med fra tidligt i min 
lægekarriere. Som ung læge kan det være me-
get hårdt at se sine egne fejl og erkende dem, 
for det kan jo betyde skade på patienter. Men 
der lærte jeg hurtigt, at man kun lærer af sine 
fejl ved at være ærlig omkring dem. Både 
over for sig selv, men også over for patien-
terne. Man skal være bange for at lade være 
med at sige sandheden. Ikke omvendt. Man 
er bange for at blive set som en dårlig leder, 
når man indrømmer fejl. Men i virkeligheden 
bliver man respekteret og set som en god le-
der, når man gør det.”

”Det er selvfølgelig en vanskelig dobbelthed. 
Jeg skal på den ene side være en leder, som 
folk kan stole på. Og så skal åbenhed og ærlig-
hed være der. Men omvendt skal jeg heller 
ikke hver anden dag stå og sige ’Jeg ved godt, 
jeg er dum, og jeg ved godt, jeg fejler’, for så 
mister jeg jo respekten og tilliden.” 

Den svære ledelse indad
Med sine pædagogiske anbefalinger og ad-
varsler om Coronasmitte har han på rekord-
tid prentet sig ind i danskernes bevidsthed. 

alarm. Leveret for let, kan hans ord skabe 
uforsigtighed.

“Jeg er glad for, at Coronakrisen ikke 
ramte os det første år, jeg var direktør, men 
ramte det femte år, hvor jeg havde erfaring 
og prøvet noget udfordrende før.”

Fakta udelukker ikke følelser
Det gik ikke særlig godt i begyndelsen, da Sø-
ren Brostrøm blev direktør i 2015. Sundheds-
styrelsen befandt sig i en tillidskrise. Kritik-
ken haglede via medierne ned over styrelsen 
fra flere forældre, som var holdt op med at 
vaccinere deres døtre mod livmoderhals-
kræft, fordi de mente, at vaccinationen, 
gjorde døtrene syge.

Brostrøm tænkte, at det nemt kunne ven-
des til en vindersag. Han skulle bare fortælle 
fakta.

“Jeg gjorde det, som Sundhedsstyrelsen 
har gjort i et århundrede, og som plejer at 
virke. Jeg stillede mig frem med stor autori-
tet som den læge og embedsmand, jeg er og 
sagde: ‘Der er ikke noget at komme efter. 
Vaccinen er sikker og effektiv.”

Med den udmelding som sundhedsmyn-
dighed og autoritetsperson, troede han, at 
krisehåndteringen var klaret. Men den vok-
sende modstand mod HPV-vaccinen fort-
satte. Og Brostrøm indså, at en tillidsvæk-
kende autoritet er mere kompleks end som 
så. Der skulle en ny tilgang til. Mindre skrå-
sikker og utilnærmelig. Mere lydhør og imø-
dekommende.

En læring, som, han mener, har været nyt-
tig i forbindelse med Coronakrisen.

”Det er farligt for en autoritet at sidde i sit 
elfenbenstårn og fnyse, når der er nogen, 
der siger noget vrøvl. Fejlen for mig var, at 
jeg bare gik ud og sagde, at vaccinen var 
fuldstændig sikker, og at forældrenes bekym-
ring var ubegrundet. Jeg lærte, at det er 
enormt vigtigt, at folk ikke kun ser og høre et 
bedrevidende jakkesæt, men at folk kan 
mærke os. Både mig som person, men også 
Sundhedsstyrelsen som organisation.”

”Jeg skal ikke kun fortælle fakta. Jeg skal 
også give plads til følelser og anerkende fryg-

Søren Brostrøm og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke,  
11. marts 2020. 
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SAMMEN MED 
BROSTRØM OM:

Corona-five. 
Brostrøm og Heunicke hilser på hinanden, 13. marts 2020. 
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Mundbind. 
Brostrøm demonstrerer hvordan, man tager mundbind 
på, 15. august 2020.
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BLÅ BOG
SØREN BROSTRØM

•  Født den 4. juni 1965 i 
Aarhus som søn af 
lægerne Jørn og Karin 
Brostrøm

•  Student fra Gl. Hellerup 
Gymnasium i 1984

•  Uddannet cand. med. fra 
Københavns Universitet i 
1995

•  Uddannet speciallæge i 
gynækologi og obstetrik, 
ph.d., i 2003

•  Færdiggjorde sin Master 
of Public Administration 
fra CBS i 2011

•  Tidligere overlæge på 
Herlev Hospital

•  Blev ansat i Sundheds-
styrelsen i 2011 som 
enhedschef. Blev direktør 
i 2015

•  Er ugift og har ingen 
børn

•  I fritiden går han meget 
op i kultur og går gerne i 
teateret, på museet eller i 
operaen

Man skal være bange 
for at lade være med  
at sige sandheden.  
Ikke omvendt

portræt
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har ændret sig, har vi været igennem flere 
store omorganiseringer. Vi har lavet fire om-
organiseringer på et halvt år, som sædvanligt 
ville være nogle, man ville gennemføre med 
mange års mellemrum.”

”Her har jeg undervejs lige skulle ruske i mig 
selv og også huske kommunikationen indadtil. 
Særligt for de medarbejdere, der har siddet 
hjemme. De var en lille smule frustrerede over, 
at det, de hørte om, hvad der skete i Sundheds-
styrelsen, var, når de så mig i fjernsynet for-
tælle om, hvad der skete i Sundhedsstyrelsen. 
Lidt sat på spidsen. Der begyndte jeg at lave 
små jævnlige videoer, som jeg sendte ud til alle 
medarbejdere i organisationen.”

Men pludselig at havne i rollen som hele 
Danmarks Corona-vejviser har faktisk ikke 
været den sværeste opgave for Søren Bro-
strøm at navigere i under Coronakrisen. Det 
har derimod været hans ledelse indadtil i 
Sundhedsstyrelsen.

”Det har faktisk været en betydeligt større 
opgave end at stå på pressemøderne og 
kommunikere til hele nationen. Sundheds-
styrelsen har været helt centralt placeret i 
Corona-håndteringen, men samtidig har vi 
jo også været påvirket af Corona ligesom alle 
andre arbejdspladser. To tredjedele af med-
arbejderne blev hjemsendt i begyndelsen. 
Og i takt med at vores beredskabsopgaver 

Det er farligt for en 
autoritet at sidde i  
sit elfenbenstårn

I øjeblikket arbejder Søren Brostrøm 14 ti-
mer i døgnet alle hverdage, mens weeken-
derne også som regel står i pligtens tegn som 
topembedsmand og leder. Men før arbejdsli-
vet i jakkesæt og farvestrålende slips, var 
den hvide kittel hans uniform.

Søren Brostrøm er nærmest født og op-
vokset i sundhedsvæsnet. Hans mor var bør-
nelæge, far var kræftforsker, og i barndoms-
hjemmet var det medicinske ugeskrifter, der 
tog fyldte i reolen.

“Jeg vidste, at jeg skulle være læge. Og jeg 
havde ikke andre idéer. Det var det eneste, 
jeg ville være. Så det var det mest radikale 
skifte, jeg har lavet i mit voksne liv rent ar-
bejdsmæssigt, da jeg skiftede fra at være 
læge, hvor jeg har med patienter at gøre, til 
at være embedsmand, hvor jeg har med pa-
pirer at gøre.”

”Jeg har altid været et meget utålmodigt 
menneske, som gerne ville forandre verden. 
Jeg elskede at arbejde som læge, men jeg 
havde også en nysgerrighed efter at prøve 
noget andet, selvom jeg ikke var sikker på, at 
jeg ville blive en god embedsmand.

Den svære ledelse opad
Nu er patienterne byttet ud med politikere. 
Hospitalsgangene er byttet ud med magtens 
korridorer. Og her er det ikke altid nemt at 
få hans faglige overbevisninger ført ud i li-
vet, selvom han er direktør for landets øver-
ste sundhedsmyndighed. For politikerne 
vælger selv, hvilke af de mange sundhedsfag-
lige instanser, de lytter til, og hvilke de over-
hører.

Det må være en frustrerende magtbalance 
for en utålmodig mand, som gerne vil foran-
dre verden med sin ledelse og sin faglighed? 
Faktisk ikke, svarer Brostrøm.

”Sådan skal det være i et samfund som vo-
res. I et demokrati. Det er ikke sundheds-
myndighederne, der bestemmer. Vi rådgiver 
og overvåger – politikerne beslutter. Jeg både 
accepterer og forsvarer politikernes ret til at 
tage politiske beslutninger imod fagfolks vur-
deringer. Det er ikke kun deres ret, det er 
deres pligt som folkevalgte. Jeg ønsker ikke 
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embedsmands-enevælde. At lukke store dele 
af samfundet, skal da være en politisk beslut-
ning i et demokrati.”

Selvom Søren Brostrøm gerne forsvarer 
politikernes ret til at afvige fra hans og Sund-
hedsstyrelsen anbefalinger, er det dog ikke 
ensbetydende med, at han bare bakker af og 
giver politikerne medløb. Når politikerne sty-
rer uden om Sundhedsstyrelsens anbefalin-
ger, siger Søren Brostrøm det højt uden at 
tøve. Klichéen på en klassisk embedsmand 
er ellers én, der udtaler sig sjældent. Og når 
det sker, er det helst i forsigtige og diplomati-
ske vendinger med masser af forbehold og 
udenomssnak. Sådan gør Søren Brostrøm 
det ikke. Han gør det uden omsvøb.

Som da han på et pressemøde i foråret 
blev spurgt til de sundhedsfaglig belæg for 
regeringens beslutning om at lukke de dan-
ske grænser. 

”Der er ikke særlig god dokumentation for 
grænselukning, og den dokumentation, vi 
har, viser kun, at det virker, hvis man lukker 
en ø,” sagde Brostrøm kort og kontant.

”Sundhedsstyrelsen skal kunne stå på mål 
for vores faglige vurderinger, men vi skal 
ikke forsvare de politiske valg. Det skal poli-
tikerne.”

Tilbage på skolebænken
En af de politiske beslutninger Søren Bro-
strøm har modsat sig, var da Mette Frederik-
sen i marts annoncerede nedlukning af 
blandt andet skoler, dagtilbud, vuggestuer 
og børnehaver. Her fortalte Søren Brostrøm 
statsministeren, at Sundhedsstyrelsen ikke 
ud fra sundhedsfaglige grunde kunne anbe-
fale nedlukningen.

”Jeg har oplevet en stor ansvarlighed på 
uddannelsesområdet. Vi har været opmærk-
somme på hvor frustrerende, det har været 
for skoledere, lærere, forældre og eleverne 
ikke mindst, med de omstillinger, vi lavede.”

”Også i forhold til genåbningen, som kørte 
i forskellige faser. Vi var et af de første lande 
i verden, der turde genåbne på skoleområ-
det. Jeg forstår godt, hvis der har været store 
frustrationer, fordi vi løbende har justeret 

vores retningslinjer omkring afstand, hygi-
ejne, test og hjemsendelse. Og jeg forstår 
godt, hvis man undervejs er blevet sur på 
Sundhedsstyrelsen. Men der må jeg også 
bare sige, at det her er en ny sygdom, og vi 
gør det så godt, vi kan.”

Søren Brostrøm har selv glade minder fra 
sin folkeskoletid. Han startede på Strandsko-
len i Aarhus i begyndelsen af 70’erne. Han var 
en begavet, men også lidt indelukket dreng, 
der gik mere op i bøger, lægevidenskab og 
skakmesterskaber end fodbold i skolegården.

”Jeg har altid været glad for at gå i skole og 
uddanne mig. Det gælder lige fra 1. klasse, til 
at jeg færdiggjorde min ph.d. Jeg sad gerne 
på skolebænken igen, men nu er jeg 55 år 
gammel, så nu er det vist lidt for sent at ud-
danne mere på mig.”

Søren Brostrøms bekymringsløse barn-
dom fik en brat ende, da han som 11-årig  
mistede sin far i en ulykke. Et par år efter 
flyttede han med sin bror og mor til byen 
Mobile i den amerikanske sydstat Alabama 
som et led i morens lægeuddannelse.

Byen var præget af racismeproblemer og 
ramt af økonomisk forfald i 1970’erne med 
virksomhedslukninger og arbejdsløshed. Det 
var et kulturchok for de to drenge, der kom 
fra den øvre middelklasse i det trygge dan-
ske velfærdssamfund.

“Jeg havde en matematiklærer, som var 
småbrutal. Jeg var meget bange for ham, for 
hvis der var nogen, der sad uroligt, så fik de 
klask bagi med et rundboldbat. Det var fuld-
stændig tilladt som en del af opdragelsen,” 
fortæller Søren Brostrøm, som heldigvis var 
for pligtopfyldende til at få smæk.

Efter et års tid i USA rykkede familien til-
bage til Danmark.

“Den knæsatte noget helt grundlæggende 
i mig. Om lighed og retfærdighed. For at 
sætte rigtig pris på den danske velfærdsstat, 
så skal man ligesom være væk fra den og 
komme tilbage. Og det har været en del af 
min rejse.” 

Martin Leer Scharnberg er freelancejournalist 

portræt
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noter

Tidlig 
pension—S-regeringen, Dansk Folkeparti, SF 

og Enhedslisten har aftalt, at folk 
med de længste arbejdsliv fra 2022 
får ret til at trække sig tidligere til-
bage på pension.

Retten til tidlig pension tager ud-
gangspunkt i antallet af år på ar-
bejdsmarkedet.

Har man fx som 61-årig været 44 år 
på arbejdsmarkedet, får man ret til 
at trække sig tilbage tre år før folke-
pensionen, mens 42 og 43 år giver 
ret til, at man kan gå fra et eller to år 
før folkepensionen.

I aftalen er der også afsat 100 millio-
ner kroner i 2023, som offentlige og 
private arbejdspladser kan søge for 
at forbedre det psykiske og fysiske 
arbejdsmiljø.

Derudover er der sat midler af til at 
forebygge sygefravær og tidlig ned-
slidning på risikoarbejdsområder in-
den for den offentlige sektor.

Det skønnes, at 8 ud af 10, der vil 
benytte ordningen, er ufaglærte el-
ler faglært arbejdere.

Med aftalen kan regeringen sætte 
flueben ud for Socialdemokratiets 
meget omtalte valgløfte fra sidste  
år om, at 'Nu var det Arnes tur’ til 
tidligere pension.

Årsmødet var oprindeligt planlagt til at blive 
afholdt fysisk i uge 44, men måtte på grund af 
situationen med covid-19 aflyses. Til gengæld 
har foreningen stablet et alternativ på benene 
on-line.

Som det har været annonceret på hjemme-
siden, de sociale medier og i de sidste 3-4  
nyhedsbreve har vi i uge 44 lagt en række in-
spirerende videooplæg ud til inspiration for 
skoleledelserne.

Til jer, der ikke nåede det i uge 44, er video-
oplæggene stadig frit tilgængelige og kan ses, 
når det passer ved fx at samle ledelsesteamet 
eller lokalforeningen til et fælles arrangement.

•  Børne- og undervisningsminister Pernille  
Rosenkrantz-Theil

•  Formand for KL's børne- og undervisnings-
udvalg Thomas Gyldal Petersen 

•  Formand for DLF, Gordon Ørskov Madsen

•  Formand i Skolelederforeningen Claus Hjortdal

•  Næstformand i Skolelederforeningen  
Dorte Andreas

•  Præst mm. Pia Søltoft om Kierkegaard og  
ledelse

•  Chefkonsulent Line Arnmark om ledelse og 
skoleudvikling

•  Rådgiver Klaus Majgaard om samme emne

•  Prof. KU Mads Meier Jæger om social ulighed 
og mulighederne i skolen

•  Psykologiprofessor m.m. Svend Brinkmann  
om fællesskab og forskellighed

•  Journalist, tv/radiovært Abdel Aziz Mahmoud 
om skole, liv og opvækst

Der er både skolepolitiske og faglige  
on-line årsmødeoplæg ved:

FIND det hele på hjemmesiden > Årsmødeuge 2020

LÆS OG FORSTÅ
Man regner med, at 7-8% af den danske be-
folkning er ordblinde i mindre eller større 
grad. Og man ved, at ordblindhed er den 
mest udbredte indlæringsvanskelighed hos 
børn/unge. 

I en ny aftale mellem S-regeringen, Radikale 
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten 
og Alternativet er der afsat 30 millioner kr.  
til at nå en række bestemte mål og initiativer 
for at afhjælpe ordblindhed.

På folkeskoleområdet skal der bl.a. udvikles et 
nyt opsporingsredskab til 2. klasse, og skoler 
skal generelt have mere viden om at arbejde 
med børn, der har svært ved at læse og skrive. 
De 6 millioner kr. er afsat til at uddanne flere 

læsevejledere og ordblindelærere, ligesom der 
oprettes et nationalt forum for indsatsen. 

Aftalen har også fokus på, at elever, der  
risikerer at udvikle ordblindhed, opdages  
og hjælpes tidligere, bl.a. ved en tidlig, mål-
rettet indsats i forhold til at styrke læring s-
miljøet i hjemmet.

Der er afsat 2,7 millioner kr. årligt til at  
nedsætte forældrebetalingen til ordblinde-
efterskoler og over en million kr. til at styrke 
støtten til ordblinde på ungdoms- og vokse n-
uddannelsesområdet.

LÆS MERE om aftalen på 
hjemmesiden
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kursus

Kursusledere:
Konsulenter i Skolelederforeningen Søren Teglskov 
og Jannick S. Mortensen

Oplægsholdere:
Skoleleder Jette Sylvestersen,  
Signaturskolen, Esbjerg

Skoleleder Jan Beck-Larsen,  
Ejerslykkeskolen, Odense

Afdelingsleder Mette Geschwendtner Broegaard, 
Egholmskolen, Vallensbæk Strand

Næstformand i Skolelederforeningen Dorte Andreas

Målgruppen:
Ledere, der er begyndt i deres første lederjob inden 
for de sidste 12 måneder.

Tid: 15.– 17. marts 2021

Sted: 
Sinatur Hotel Frederiksdal,  
Frederiksdalsvej 360, 2800 Kongens Lyngby

Pris: 4.995 kr.

Bemærk, at sidste frist for tilmelding er 30. januar 
2021, hvorefter tilmelding er bindende. 

Tilmelding til kursus for nye skoleledere marts 2021 
http://www.skolelederforeningen.org

Kursus for
nye ledere  
i  folkeskolen

FAKTA

Velkommen til kursus for nye ledere den 15.–17.3.2021
Sinatur Hotel Frederiksdal, Lyngby

Er du nyudnævnt leder? Vil du som ny leder 
i folkeskolen have en koncentreret indføring 
i jobbet og samtidig mulighed for et nyt net-
værk? 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 sæt-
tes under lup, og Skolelederforeningens konsulenter stiller de-
res 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-
skab giver en aktuel orientering.

2021
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Mandag den 15. marts 2021 

09.30 - 10.00:  Ankomst, morgenkaffe 

10.00 - 12.00:   Velkomst, præsentation og indledende 
refleksioner over lederrollen.  
V/kursuslederne

12.00 - 13.00:  Frokost 

13.00 - 14.00:   Skoleledelse – rammer og vilkår I: Lede-
ren som myndighedsperson. Om for-
valtningslov og offentlighedslov. Om 
personalesager, specialundervisning 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: Be-
kendtgørelse 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 le-
derkasketten på. Om at arbejde i et le-
delsesteam og teamledelse. Om dilem-
maer og loyalitetskonflikter. Om ansvar 
og medansvar.  
V/konsulent Søren Teglskov 

19.00 - 20.30: Middag 

20.30:  Samling 

Tirsdag den 16. marts 2021 

08.15 - 08.30:  Dagens program. V/kursuslederne

8.30 - 10.00:  Aktuelle problemstillinger fra daglig-
dagen & pause. Praktiske øvelser med 
reflekterende team.  
V/konsulent Jannick S. Mortensen

10.00 - 10.15: Pause

10.15 - 11.35:  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

11.35 - 11.45:  Oplæg til Walk and Talk.  
V/konsulent Jannick S. Mortensen

11.45 - 12.45:  Frokost 

12.45 - 13.30:  Walk and Talk – casebeskrivelser. 

13.30 - 14.50:   Skoleledelse i praksis I:  
Distanceledelse tæt på. 
Om at drive strategisk ledelse der æn-
drer noget i praksis, at undgå at blive 
en beslutningsautomat og at holde fast 
i sine idealer i hverdagen. V/Skoleleder 
Jette Sylvestersen, Signaturskolen,  
Esbjerg

14.50 - 15.00:  Pause

15.00 - 16.20:   Skoleledelse i praksis III:  
Kommunikation med positive  
bivirkninger. 
Et bud på hvordan du kan kommuni-
kere strategisk med forskellige mod-
tagere, og et kig ind i, hvordan værdi-
baseret ledelse kan praktiseres i 
hverdagen. V/Afdelingsleder Mette  
Geschwendtner Broegaard, Egholm-
skolen, Vallensbæk

16.20 - 16.45:   Pause & ny opstilling 

16.45 - 18.00:  ”Søren og Monopolet”. Oplægshol-
derne og kursuslederne danner et panel 
og reflekterer over dilemmaer, som kur-
susdeltagerne præsenterer dem for.  
V/konsulent Søren Teglskov

19.00:  Middag 

Onsdag den 17. marts 2021 

08.15 - 8.30:  Dagens program. V/kursuslederne

08.30 - 10.00:  Det gode lederliv & Forventninger til 
god ledelse.  
V/konsulent Søren Teglskov 

10.00 - 10.15: Pause

10.15 - 11.45:  Du og din forening. Tættere på.  
Forventninger til lokalforeningsarbejdet. 
Hvordan arbejder din fagforening poli-
tisk? V/Næstformand i Skoleleder-
foreningen, Dorte Andreas

11.45 - 11.55:  Pause

11.55 - 12.30:  Det kan din forening også. Det vil jeg 
handle på. Her kan jeg få mere viden. 
Evaluering af kurset. V/kursuslederne

12.30 - 13.30:  Frokost - Tak for denne gang 

PROGRAM

[ ]PS: Har du som  skoleleder fået en ny lederkollega, så gør venligst opmærksom på kurset

Jeg har ikke før 
været på kursus i 
tre dage, hvor jeg 
har følt at alt var 
relevant for mig. 
Jeg er stadig lidt 
ør i hovedet, på 
den gode måde.

Det har været 
nogle meget 
lærerige dage, 
praksisnært 
og har ikke en 
eneste gang følt 
at jeg spildte 
tiden. Stor ros.

Rigtig god indføring i rammerne 
omkring ledelsesfunktionen. 
Dejlige fysiske omgivelser for 
opholdet og skøn mad. Super 
engagerede mødeledere og 
en virkelig rar stemning. Jeg 
gik boostet hjem med fornyet 
energi. 

Kommentarer fra 

kursusdeltagerene på  

de foregående kurser[ ]
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covid-19

Af Camilla Dyssel  |  Foto Hung Tien Vu 

 En tommelfingerregel guider 
Henrik Andersen gennem arbejdet som skole-
leder på Øhavsskolen i Faaborg i en tid, hvor 
Corora bestemt ikke har sluttet sit tag i landet, 
herunder dets skoler: 

“Når skolen er i balance, er det tid til, at le-
deren stiller spørgsmål. Når den er i krise, er 
det tid til at give svar,” siger han.

Der har været brug for svar på skolen det 
seneste halve år. Som alle andre skoleledere 
har Henrik Andersen forholdt sig til de kon-
stant skiftende anbefalinger og påbud fra 
myndighederne. Han har forholdt sig til af-
stande mellem stole og dannelse af legegrup-
per, og han har truffet beslutninger om fælles-
samlinger og ordensregler. Desuden har han 
ved redaktionens slutning tre gange skullet af-
gøre, hvor mange elever og medarbejdere, 
der skulle sendes hjem på grund af smitte 
med Coronavirus. 

“Det kræver i højere grad en direkte ledel-
sesstil med anvisninger. Vi har ellers i årevis 
arbejdet på en mere processuel ledelse med 
stærkt teamsamarbejde, hvor medarbejderne 
ved, hvor målflagene står og navigerer inden 
for dem,” siger han. 

Han oplever, at arbejdet med at håndtere 
Corona-pandemien i hvert fald for nu brem-
ser det arbejde:

“Al større pædagogisk udvikling er sat på 
pause, fordi alle lige nu er helt fyldt op af at få 

Skoleleder Henrik Andersen føler, det er lykkedes at skabe ro og tillid 
på sin skole på Fyn, som tre gange har haft smitte blandt lærere og 
elever. Men han savner at kunne fokusere på andet...

hverdagen til at fungere og i bedste fald be-
vare status quo og skabe en eller anden form 
for undervisning. Nogle synes måske, det er 
tryghedsskabende. Vi har fået en meget mere 
tydelig og forudsigelig skoledag men i min op-
tik er den også langt mere kedelig.”

Aula fuld af synsninger
Henrik Andersen ser det i forbindelse med 
Corona som sin væsentligste opgave at skabe 
ro og tryghed for elever, forældre og medar-
bejdere. Det forsøger han dels at gøre gen-
nem sine handlinger. For eksempel bliver de, 
der har været tættest på de smittede, bedt 
om at fremvise to negative tests, før de kom-
mer tilbage til skolen. Et andet vigtigt red-
skab er kommunikation.

Kommunikationsopgaven synes han bliver 
besværliggjort af Aulas system, hvor foræl-
drene kan skrive svar, der kan læses af alle,  
til hans beskeder. Nogle svarer ikke kun med 
opklarende spørgsmål, men også med hold-
ningstilkendegivelser.

“Der er mange synsninger, og der hersker 
en værdipluralisme, som lægger et pres på 
både skolen og lærerne. Holdningerne varie-
rer lige fra ‘send dog børnene hjem til efter 
jul’ og ‘sikke noget pjat, kom dog i gang med 
at drive skole som normalt’.”

Henrik Andersen har henvendt sig til Aula 
og bedt om en funktion, hvor han kan sende 

Corona- 
hjemsendelser fra 
Øhavsskolen
Henrik Andersen har tre gange skullet hånd-
tere Coronasmitte på Øhavsskolen.

Første gang var i april, da en symptomfri 
lærer lod sig teste og viste sig at være posi-
tiv. På det tidspunkt lagde retningslinjerne 
ikke op til hjemsendelse og test af kolleger 
og elever, så kun en anden lærer, der var 
forkølet, blev testet. Intet tyder på, at smit-
ten spredte sig.

6. september blev en elev i 7. klasse testet 
positiv, og Henrik Andersen besluttede at 
sende årgangens 90 elever hjem til fjern-
undervisning og test. Det viste sig, at yder-
ligere tre elever og en lærer var smittet.  
Eftersom læreren havde undervist 9. og 10. 
årgang, blev de 110 elever herfra også sendt 
hjem. De raske elever vendte tilbage til sko-
len den 15. september.

25. september var det en elev i 9. klasse,  
der var smittet, og årgangen blev sendt 
hjem. En anden elev fra årgangen var også 
smittet. Eleverne vendte tilbage til skolen 
den 5. oktober.

Mere forudsigelig, 
mere kedelig

CORONA-SKOLEN:
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Det kan være svært at 

undgå misforståelser, når 
man formulerer sig skriftligt 
til 107 forældrepar. Hvis jeg 

kunne gøre det om, ville 
jeg have gjort det kortere 
og have nøjedes med at 

fortælle hvad, der kommer 
til at ske, og ikke så meget 

om hvorfor. 

Jonas Lynggaard 
Leder af Gesten Børnecenter  

i Sydjylland

Sendte eleverne fra skoledelen  
af børnecenteret hjem 16. august.  

Hjemsendelsen varede  
tre skoledage.

 
Det har været en påmindelse 
og en anledning til at snakke 

om, at vi skal huske at 
lufte ud, at have så meget 

undervisning udendørs som 
muligt, og at både børnene 

og vi selv får vasket hænder. 
Det er godt at minde sig 

selv om, for det er jo meget 
menneskeligt, at det glider 
lidt i baggrunden, når det 

bliver hverdag. Lidt ligesom 
når man glemmer sin 

rygtræning, når det holder op 
med at gøre ondt.

Søren Hillers
Leder af Pontoppidanskolen  

i Broby på Fyn 

Sendte udskolingslærerne og som 
konsekvens deraf udskolingseleverne 
hjem, da en lærer var smittet fra 12. 

til den 17. august

 
Der opstår historier, som ikke 

har med virkeligheden at gøre. 
Der er ni 7. klasser på skolen, og 
der var én elev i én af klasserne, 
der var blevet smittet. Men da 
jeg kom udenfor en dag, så jeg 

en far udpege skolen for sin 
lille datter og sige, ‘se, der har 
du den skole, de har lukket ned 

nu’. Jeg har også hørt elever 
sige ting som ‘er Coronaklassen 
stadig hjemme?’ Der har været 
brug for nogle signaler fra min 
side om, at vi ikke skal have en 

udskammende sprogbrug, så det 
har jeg skrevet om i forældre-

breve og talt med eleverne om.

Tobias Malmgren
Leder af Højdevangens Skole  

på Amager

Sendte en 7. klasse hjem  
i en uge fra 17. august,  
da en elev var smittet

 
I det omfang retnings linjerne 
gør det muligt, er det vigtigt 
at gøre det meste af det, vi 
plejer, for at få skolen til at 

fungere med alle de aspekter, 
der hører med. Eleverne skal 

ikke bare sidde på deres 
pladser i klassen hele tiden. 

Rasmus Højlund Sørensen
Leder af Sønderlandsskolen  

i Holstebro

Sendte 9. årgang hjem i  
en uge fra 17. august,  
da en elev var smittet

covid-19
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beskeder, som ikke kan besvares. Det har ikke 
været muligt. I stedet skriver han nu i slutnin-
gen af sine beskeder, at de ikke kan besvares, 
men at man er velkommen til at skrive til kon-
toret, hvis man har spørgsmål. Det har hjul-
pet.

“Hvis nogen sender mig et spørgsmål, flere 
kan have glæde af at få besvaret, sender jeg sva-
ret til alle forældre. Jeg vil jo gerne i dialog. Men 
kulturen fra sociale medier går igen, og bekym-
ring har det med at smitte. Men det er sjældent, 
at bekymringskulturen avler nogle løsninger. 
Jeg risikerer at bruge en masse tid på at medi-
ere en debat i stedet for at drive skole.” 

Skaffede testbil
Henrik Andersen har påtaget sig opgaver, 
som ikke normalt sorterer under en skolele-
der, under coronakrisen. Ved det andet til-
fælde af smitte på skolen tog han initiativ til at 
undersøge, om Region Syddanmark var villig 
til at sende en testbil til skolen.

“Med den socioøkonomiske sammensæt-
ning, vi har i området, og med 40 kilometer 
til testcenteret i Odense, som nogle ville 

Smitte på skoler
Grundskoler er det sandsynlige smitte-
sted for cirka 6 procent af de smittede 
med Covid-19, som har givet et bud på, 
hvor de kan være blevet smittet, til Sty-
relsen for Patientsikkerhed.

Ved den seneste opgørelse før redaktio-
nens slutning har 3113 personer svaret 
på dette spørgsmål fra styrelsen. En 
tredjedel har ikke noget bud på smitte-
kilden. 

De tre hyppigst angivne årsager udgør 
hver omkring en fjerdedel af svarene:

•  Arbejdsplads eller ungdomsuddan-
nelse/højere uddannelse (ca. 26%)

• Husstanden (ca. 24%)

• Bekendtskabskredsen (ca. 26%)

Cirka 10 procent formoder, at de er ble-
vet smittet ved en større begivenhed, 
fest, bryllup mv. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har ingen 
opgørelse over, præcist hvor mange 
skoler, der har sendt elever hjem på 
grund af smitte.

skulle tage i en rutebil, kunne jeg se en risiko 
for, at nogle forældre ikke ville få deres børn 
testet. Vi fik et rigtig godt samarbejde med re-
gionen,” fortæller Henrik Andersen.

Eleverne blev testet i skolens aula og bag-
efter opholdt regionens testbil sig på parke-
ringspladsen resten af dagen. Faaborg-Midt-
fyn Kommune var i forvejen på myndigheder-
nes bekymringsliste, da smitten havde spredt 
sig under en privatfest i en landsby tæt på 
Faaborg og på et bosted og på andre skoler i 
den anden ende af kommunen.

Interessen for at blive testet var enorm, så 
testbiler kom i de følgende dage igen flere ste-
der i kommunen. Faaborg-Midtfyn blev ildrød 
på kortet over ramte kommuner, men mange 
smittede blev opsporet, så smittekilderne blev 
stoppet, og incidenstallet faldt hurtigt igen.

“Man kan godt diskutere, om det var min 
opgave at blande mig i det, men jeg synes jo, 
man skal gøre, hvad man kan. For mig var 
det vigtigt at kunne få lov at lave skole igen 
så hurtigt som muligt,” siger Henrik Ander-
sen, som kun har oplevet anerkendelse for 
initiativet med testbilen.
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Opråb til forældrene
Mere kontroversielt var det, da han skrev en 
opfordring til forældrene om at holde deres 
teenagere hjemme i løbet af weekenden,  
efter at eleverne var blevet testet, men 
mange endnu ikke havde fået resultatet. Han 
fik god respons på opfordringen fra de fleste, 
men der var også enkelte, der ikke mente, 
det tilkom ham at komme med det budskab.

Men ligesom skolen blander sig, hvis der 
opstår mobning eller en dårlig alkoholkultur 
blandt eleverne i fritiden, mener Henrik  
Andersen, at det er passende for ham at 
komme med en form for opråb.

“Vi kan jo have alle mulige forholdsregler 
på skolen, som ingenting hjælper, hvis det 
ikke bliver fulgt op i fritidslivet. Jeg har jo in-
gen magt til at bestemme det, men jeg er alli-
gevel en form for myndighedsperson, som 
forældrene kan henvise til.”

Henrik Andersen spurgte sin overordnede 
til råds, før han skrev opfordringen, og han 
har i det hele taget været meget i dialog med 
kommunens skoleafdeling.

“Nu, hvor jeg har prøvet det før, har vores 
kontakt mere karakter af, at jeg orienterer om 
mine beslutninger. Men jeg har også brug for 
at indtage rollen som medarbejder af og til. 
Det her slider rent menneskeligt, og det er 

godt at have mine chefer at læne mig op ad.”

Trækker på tillidskontoen
Henrik Andersen føler, at missionen om at 
skabe ro og tryghed lykkes på Øhavsskolen, 
og at medarbejderne hjælper med at finde 
løsninger og bakker op om hans beslutnin-
ger. 

Her kommer den dialogiske ledelsesstil, han 
normalt praktiserer, ham til gavn, oplever han:

“Tillidskontoen er enormt vigtig. Hvis man 
er vant til at tale sammen, have en god dialog 
og vise hinanden forståelse, kommer man 
nemmere igennem en krise som denne. Det 
gælder om at komme i samme båd fremfor at 
sidde i hver sin ende med et hul i midten.” 

Henrik Andersen er dog bekymret for, hvor 
store veksler, det vil trække på tillidskontoen, 
hvis Coronakrisen bliver meget langvarig, for-
klarer han:

“Læring sker i relationer. Det gælder ikke 
kun børnene, men også vores egen læring 
om, hvordan vores praksis virker, og det ska-
der relationerne, at vi skal tænke i adskillelse 
fremfor fællesskab og samarbejde. Der har 
været rigtig meget fokus på, hvad vi har lært 
af Corona såvel nationalt som kommunalt. At 
vi kan spare en masse tid på at holde møder 
på Zoom og den slags. Men vi har sørme også 
mistet meget.” 

 Camilla Dyssel er freelancejournalist

Covid-19 i Plenum
Udviklingen af smittetal-
lene såvel som i myndighe-
dernes anbefaling ændrer 
sig hyppigt. Plenum må 
derfor tage forbehold for, 
at forholdene kan have 
ændret sig i løbet af maga-
sinets produktionstid. 

Skolelederforeningen har 
tidligere bragt længere in-
terviews med de fire skole-
ledere, der ud over Henrik 
Andersen præsenteres her 
i magasinet.  

De kan læses på  
www.skolelederforenin-
gen.org

Man kan diskutere, om det 
var min opgave at blande 
mig i det, men jeg synes, 
man skal gøre, hvad man 
kan. For mig var det vigtigt 
at få lov at lave skole igen  
så hurtigt som muligt
Henrik Andersen, skoleleder på Øhavsskolen
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noter

Image 
Skolelederforeningens ’image’, altså 
hvordan omverdenen – en række vigtige 
interessenter – politikere, embedsfolk, 
meningsdannere, organisationsfolk,  
eksperter, journalister m.fl., – samt ud-
valgte medlemmer oplever foreningen, 
er blevet undersøgt af et eksternt analy-
sefirma AB Analyse.

Særligt er der spurgt ind til, om for-
eningen lever op til vores værdisæt for 
foreningen: Tæt på dig og skolen. Vi har 
mod og indsigt til at finde løsninger og 
vise retning. Hovedpunkter fra under-
søgelsen:

• Samlet performance for SKL ligger 
særdeles højt med næsten 95% i  
kategori meget/god.

• 9 af 10 adspurgte finder, at deres  
relation til foreningen er god, ingen  
at den er dårlig.

• Faglig, ordentlighed, fællesskab,  
integritet er ord, der forbindes med 
foreningen.

• Opleves ikke som klassisk fagforening, 
men mere som interesseorganisation.

• SKL opleves som den ’voksne’ i klas-
sen, der leder efter gode løsninger.

• Samarbejds- og helhedsorienteret  
er vi og meget synlige – ikke mindst i 
medierne.

• Mange stærke sider, få svagere – så 
gerne lidt mere mod og kant, mere 
klassisk fagforening.

• De eksternt og internt adspurgte i  
relation til foreningen rater os lidt  
forskelligt.

Samlet set er det en særdeles flot score. 

LÆS MERE om undersøgelsen på 
hjemmesiden og i artiklen s. 50.

HB går nu dybere i imageundersøgelsen 
ift. drøftelser af foreningens politik, stra-
tegi, interessevaretagelse og synlighed 
med fokus på de blinde pletter, der så 
også kan være. Det kan handle om at 
have mere ’kant’, og om at variere vores 
indsats endnu mere over for de forskel-
lige centrale og lokale målgrupper.

Et løft
Som følge af en aftale mellem S-regeringen, 
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 
Enhedslisten og Alternativet om finansloven 
for 2020 er der afsat 275 millioner kr. i 2020, 
400 millioner kr. i 2021, 550 millioner kroner 
i 2022 og 807 millioner kr. i 2023 og frem til et 
generelt løft af folkeskolen.

De 275 millioner for 2020 er uddelt til 
kommunerne efter såkaldte ’objektive 
kriterier’ og det betyder, at man mange steder 
i efteråret/vinter er i den ekstraordinære 
situation, at der kan ansættes flere lærere i 
folkeskolen samt på specialskoler. 

Ny formand for DLF
Kampvalg blev det så til, da Anders 
Bondo Christensen trak sig tilbage efter 
18 år. Ingen turde i perioden stille op 
mod ham, hvilket vel må tydes derhen, 
at man var godt tilfreds med ABC.

Ud af tre kandidater til DLF-formands-
valget, alle i forvejen medlemmer af 
Lærerforeningens Hovedstyrelse, trak 
Gordon Ørskov Madsen det længste  
strå med 52,3% af stemmerne fra ca. 
300 delegerede på kongres 2020, der 
fandt sted i slutningen af september. 

Skolelederforeningens formand Claus 
Hjortdal ønsker: "Et stort tillykke til 
Gordon Ørskov med posten som DLF's 
nye formand. Vi glæder os meget til 
samarbejdet. Det er afgørende for 
folkeskolen, at DLF har en stærk 
formand, som forstår at samarbejde, 
men også har blik for at udvikle skolen".

Gordon Ørskov vandt efter en dra ma-
tisk afstemning, hvor det elektroniske 
system gik ned, og der måtte stemmes 
manuelt. Dertil kom, at ingen i første 
omgang opnåede halvdelen af stem-
merne. Der måtte derfor stemmes  
igen, hvilket i 2. runde altså faldt ud til 
Ørskovs fordel med 52,3%. 

Med så mange som 47% af stemmerne 
til nr. 2, Morten Refskov, kan der være 
lagt kimen til en opposition i DLF. 
Omvendt var alle tre kandidater, 
herunder HS-medlem Anders Lilholt, 
rimeligt enige om hovedlinjerne i,  
hvad der skal arbejdes med i Lærer-
foreningen. Vi får se. 

Skolelederforeningen havde fem dele - 
gerede med på DLF’s kongres 2020, 
som efter beslutning i HB var frit stillet 
til at stemme – på baggrund af en 
drøftelse af kandidaterne på sidste 
HB-møde og en kort rådslagen på 
dagen efter de mundtlige valgoplæg.

Den nye DLF-formand Gordon Ørskov 
Madsen er valgt for de næste tre år og 
er nu også formand for LC. En af hans 
hovedopgaver bliver at få implemen-
teret den nye A20-lærerarbejdstids-
aftale. Og få OK21 aftalt.

Den afgående formand Anders Bondo 
takkede i sin sidste tale i kongressen 
bl.a. for det gode samarbejde med 
Skolelederforeningen gennem årene.  
Og Claus Hjortdal kvitterede - med 
tilføjelsen om, hvor vigtigt det også  
er, at Skolelederforeningen er med i 
samarbejdet lokalt.
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INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE K0BENHAVN ••••••• 
ORGANISATIONSPSYKOLOGISK UDDANNELSE - OPU 

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

• At lede grupper - at arbejde i grupper - at
forsta grupper?

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

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

• Hvordan du mobiliserer dit mod og bruger din
autoritet?

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

• Hvordan du udvikler din egen f01elsesmcessige
intell igens og evne til at mentalisere - ogsa nar
det er svcert og du ikke helt forstar, hvad der
foregar i dig selv og mellem de andre og i
organisationen?

Fa to spcendende ar med et tcet udviklingsforl0b 
sammen med andre, der ogsa har mod til at se 
ncermere pa de vanskelige - og spcendende -
dynamikker i sig selv, grupper og i organisationer. 

Vi arbejder med oplevelsesbaseret undervisning, dvs. 
du far mulighed for at pr0ve dig selv af i midlertidige 
organisationer og far viden om bade dig selv, dine 
grupper og organisationer som helhed. 

OPU er en 2-arig uddannelse malrettet ledere, 
specialister, konsulenter, samt andre n0glepersoner 
fra private og offentlige organisationer. Uddannelsen 
giver deltagerne praktisk og teoretisk indsigt samt 
mulighed for at udvikle kompetencer til at handtere 
og foregribe organisationspsykologiske opgaver og 
problemstill inger. 

Der er mulighed for godkendelse af 
uddannelsen som del af 
diplomlederuddannelse med op til 60 
ECTs point ved scerlig eksamens- 
aflceggelse og mindre merbetaling. 

OPU forl0ber over 16 torsdage kl. 
16.00 - 21.30, samt 3 internater pr. ar. 

Pris: pr. ar inkl. internater er 58.100 kr. 
Ans0gningsfrist: 1. december 2020. 

Lees mere pa www.iga-kbh.dk eller 
kontakt formand for OPU Dorte 
Sandager: ds@iga-kbh.dk 

Yderligere oplysninger og ans0gningsskemaer findes pa: 

www.iga-kbh.dk 



Af Malene Mølgaard    
Foto Thomas Steen Sørensen

Hvordan får supermarkeder varer i butikken? Hvordan 
bliver medicin produceret? Hvor rent er der på en fabrik? 
Hvordan kan plastik genbruges? Hvordan er det egentlig 
at have et rigtigt arbejde? Alt det og meget mere, kan 
elever i udskolingen få svar på ved at besøge danske 
virksomheder, lokale firmaer, håndværksmestre m.m. 

Giv eleverne 
et indblik i 
virkeligheden

åben skole

ÅBEN VIRKSOMHED 

Åben Virksomhed er et gratis til-
bud fra Dansk Arbejdsgiverfor-
ening og virksomheder i hele 
landet med det formål at få flere 
børn og unge til at interessere 
sig for naturvidenskab, tekno-
logi, it og matematik.

Der er pt. 22 undervisningsforløb 
i det regi i forskellige fag og til 
forskellige klassetrin for skole-
klasser i hele Danmark. 

På portalen kan lærere finde til-
bud, hvor en del af undervisnin-
gen foregår på en lokal virksom-
hed. Materialet passer ind i 
årsplanen og kan erstatte noget 
af det, eleverne ellers skulle have 
arbejdet med i undervisningen.

 

FIND INSPIRATION  
til spændende 
undervisningsforløb på 
www.aabenvirksomhed.dk
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 Samarbejdet mellem skoler og 
virksomheder, som Dansk Arbejdsgiverfor-
ening står bag i samarbejde med bl.a. Skole-
lederforeningen, åbner døre for elever i ud-
skolingen til besøg på store og små arbejds-
pladser i hele landet lige fra it-virksomheder 
som IBM Danmark til Føtex-varehuse, medici-
nalvirksomheder som LEO Pharma og store 
maskin- og motorproducenter fx MAN Energi 
Solutions.

Her lærer de om, hvordan og til hvad, virk-
somhedernes produkter bliver brugt. Men 
også, hvordan produkter og varer bliver til.  
Og hvad eleverne selv kan blive til, når de skal 

I september er lærer Henrik Breilev på 
besøg med sin klasse hos det lokale 
brolæggerfirma Würtz A/S, hvor hånd-
værk og erhvervsuddannelse er i fokus.

vælge uddannelse og senere have et arbejde.
”Det er så god en ide! Det er jo begrænset, 

hvad eleverne har af erfaringer fra arbejds-
pladser, så det er en oplevelse at komme ud 
og se et stykke virkelighed,” siger Henrik Brei-
lev, der underviser 7., 8. og 9. klasser i natur-
fag på Østskolen Hylleholt i Faxe.

Han har gjort brug af muligheden for at be-
søge lokale virksomheder for at udvide elever-
nes horisont i forhold til, hvordan naturfag ar-
ter sig i erhvervslivet.

”Naturfag dækker jo faktisk alt, hvis man 
har lidt åbent sind,” griner han og fortæller, at 
i området omkring Faxe er der en del virksom-

heder, som er oplagte at besøge lige fra bage re 
til elektrikere og murere, men også store ste-
der som Faxe Kalk, Haribo og bryggeriet Ro-
yal Unibrew.

”Det at komme ud og besøge en virksom-
hed, der relaterer til det, eleverne arbejder 
med i undervisningen, det giver mening, fordi 
de ser, hvordan fx fysik og kemi bruges uden 
for skolen,” forklarer læreren, der oplever, at 
eleverne får mere ud af virksomhedsbesøgene 
end blot fakta om den enkelte arbejdsplads.

”De får faktisk også noget med sig i deres 
personlige rygsæk. Det handler om at åbne 
verden mere op for dem og give dem et større 
perspektiv på naturfag og det, vi laver i labo-
ratoriet eller læser om miljø i skolen. Man har 
jo ikke så meget at hænge det op på, når man 
er 13-14-15 år,” siger han.

En øjenåbner
Blandt flere steder har Henrik Breilev været 
med sine klasser på besøg hos produktions-
virksomheden SP Medical i Karise, der udvik-
ler plastemballage til medicinalindustrien.

”Det betyder, at alt skal være helt rent, og 
de har målere, der viser antallet af partikler  
i luften i produktionshallerne. Så inden vi 
kunne komme ind, skulle vi vaske hænder og 
have dragter på, og vi gik ind over en klæbe-
måtte, så alt skidt blev trukket af skoene,” for-
tæller han om oplevelsen, der havde været 
svært at gøre lige så virkelig for eleverne i un-
dervisningen hjemme på skolen.

”På virksomheden kom vi ind og oplevede 
nogle kæmpestore maskiner, som trykkede 
plast til katetre og sprøjter. Og vi så, hvor få 
ansatte, der var i en virksomhed med så stor 
omsætning, fordi maskinerne udførte det me-
ste arbejde,” siger han imponeret.

”Til sidst blev vi inviteret ned til et foredrag ›
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med en 76-årig gammel plastmager, som 
kunne fortælle om plastens historie. Det  
var virkelig en øjenåbner i forhold til, hvor 
mange steder vi bruger plast i vores sam-
fund,” siger han om besøget, der var for-
beredt af virksomheden til UG.

I starten af september har klassen besøgt 
et brolæggerfirma, hvor håndværk og erhvervs-
uddannelse er i fokus.

Kræver prioriteringer
Når Henrik Breilev booker besøg på en virk-
somhed, planlægger han, at hele dagen går 
med det. Og det er nødvendigt, mener natur-
fagslæreren. Derfor opfordrer han generelt 
til, at skoleledere skemalægger hele dage til 
projekter og ekskursioner, så der er tid til 
transport og en grundig gennemgang af be-
søgsvirksomheden. For en klassisk barriere 
for at komme afsted kan være knaphed på 
tid, vurderer naturfagslæreren.

”Når man er inde i en travl hverdag som 
lærer, så er det den daglige undervisning og 

alle møderne, der tager opmærksomheden. 
Men når man først har haft en god oplevelse, 
så bliver det lidt lettere,” siger Henrik Brei-
lev, som også synes, det giver mening for 
skoleledere at investere tid i at skabe for-
bindelse til erhvervslivet fx ved at deltage i 
kommunens erhvervsnetværk.

Det er Tim Zwisler, der er skoleleder for 
Østskolen Hylleholt i Faxe, helt enig i. Ud 
over at netværke med de lokale virksom-
heder og være med i en styregruppe af  
lokale ledere har han et godt samarbejde 
med kommunens erhvervsplaymaker, som 
er bindeled mellem arbejdspladserne, sko-
lerne og uddannelsesstederne, som eleverne 
også besøger.

”Lederrollen kommer ind ved at give det 
tid til at gro nedefra og støtte lærerne i de 
forskellige tiltag. Det skal bæres frem af le-
derne, og netværk er en leders nye rolle ind  
i det her. Man kan ikke bare putte sig,” siger 
skoleleder Tim Zwisler.

I efteråret har han sammen med UU-vej-

3 TIP 
fra lærer-til-leder

SÅ KOMMER  
SKOLEN I GANG
•  Se efter de erhvervsfora, der er i 

kommunerne og invester tid i 
dem for at skabe en tæt forbin-
delse til erhvervslivet.

•  Tænk over, hvad skolen kan 
bruge lokale virksomheder til – 
det kan være alt fra Super-
Brugsen til frisøren. Småt kan 
sagtens være godt. Ofte har de 
store mere teknologi, men en 
lille lokal arbejdsplads kan ofte 
også tilbyde meget. 

•  Gør plads til temadage og virk-
somhedsbesøg i skemaet og 
læg evt. naturfagsdage parallelt 
på årgangene, så lærerne kan 
arbejde sammen og tage flere 
klasser med på tur, uden at 
skulle ud i et stort puslespil med 
at bytte time med kollegerne.

Henrik Breilev, naturfagslærer

åben skole
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ledningen planlagt en virksomhedstur, hvor 
de skal rundt og møde det lokale erhvervsliv 
for at høre om, hvad virksomhederne kan  
tilbyde i forhold til undervisningen.

”At tænke tankerne i forhold til at benytte 
Åben Virksomhed er primært lærernes og 
pædagogernes job, for det er jo dem, der 
skal undervise,” siger skolelederen og med-
giver dog:

”At planlægge temadage er der, hvor ledel-
sesrollen kan gøre noget. Det kræver ledel-
sesmæssig styring, skemaplanlægning og 
støtte. Lederens vigtige opgave er at holde 
hånd i hanke med, at det sker og sammen 
med afdelingslederne sørge for, at lærerne 
får tid til at dele erfaringer med hinanden.”

Virksomhedsbesøg er vigtigt
For Tim Zwisler er der ingen tvivl om, at 
virksomhedsbesøg og samarbejde mellem 
skoler og erhvervsliv er vigtigt.

”Det projekt er kommet for at blive. Vi skal 
jo vise eleverne, hvilke uddannelser de kan 

vælge, og i Danmark er det ikke til at komme 
udenom, at vi har brug for flere erhvervsud-
dannede, og derfor skal vi have fokus på den 
del. Det handler også om at hjælpe de unge 
med ikke at træffe forkerte valg og se mange 
flere muligheder, siger han og tilføjer:

”Det giver også virksomhederne et indblik 
i, hvad det er for nogle unge mennesker, der 
kommer ud af folkeskolen, så de kan gøre sig 
klar til, hvad der rør sig i den nye generation 
og blive mere attraktive for de unge.”

Efter flere besøg ude i virkelighedens virk-
somheder er det da også naturfagslærer  
Henrik Breilevs erfaring, at interessen for 
hinanden går begge veje:

”Min oplevelse er, at de virksomheder, jeg 
ind til videre har talt med, har været oprig-
tigt interesserede i at bidrage til at styrke de 
unges interesse og forståelse for deres er-
hverv,” siger han. 

Malene Mølgaard er journalist

TVÆRGÅENDE 
SAMARBEJDE
I arbejdet med at udvikle og kva-
lificere tilbud og undervisnings-
materialer til Åben Virksomhed er 
Skolelederforeningen med i ind-
satsens advisory board, hvor for-
mand Claus Hjortdal deltager.

Derudover er der i Advisory Boar-
det repræsentanter fra Danmarks 
Lærerforening, KL, Danske Skole-
elever, fagbevægelsen og repræ-
sentanter fra erhvervslivet. 

Vores tilgang er at række hånden 
frem og at lytte til, hvad der bliver 
efterspurgt hos dem, der skal 
bruge tilbuddet – ellers var det 
heller ikke blevet en succes – og 
der er Skolelederforeningen en 
vigtig part, siger Anders Mikkel-
sen, leder af Åben Virksomhed i 
DA og tidligere skole leder for  
Nyboder skole i København.

Desuden er DA i dialog med en 
mangfoldighed af interessenter 
og benytter kontakten til med-
lemsorganisationerne i arbejdet 
med at rekruttere virksomheder.

Advisory boardet bruger sekreta-
riatet til at drøfte udfordringer og 
problemstillinger bl.a. om hvor-
dan indsatsen bliver kendt i flere 
kommuner og skoler, og hvordan 
besøgsvirksomhederne klædes på 
til at modtage eleverne. 

Vi har valgt en fag-faglig tilgang 
og udvikler store og grundige un-
dervisningsmaterialer, som er for-
beredt ned til, hvad man kan lave 
i hver lektion. Hvert eneste mate-
riale er udviklet sammen med læ-
rere, der underviser i folkeskolen 
og testes i klasser for at sikre, det 
er brugbart. Hvis vi skal have 
værdi for skolerne, skal det være 
af høj kvalitet, understreger An-
ders Mikkelsen.

Lederrollen kommer ind 
ved at give det tid til at gro 
nedefra og støtte lærerne 
i de forskellige tiltag. Det 
skal bæres frem, og at skabe 
netværk er en leders rolle  
ind i det her. 
Tim Zwisler, skoleleder  
Østskolen Hylleholt, Faxe
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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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÷

noter

TILLID 
Fagbevægelsens Hovedorganisation, hvor Claus 
Hjortdal er talsperson for ca. 40.000 offentlige le-
dere, har nedsat et lederpanel for at afdække ud-
fordringer og temaer, der aktuelt berører lederne.

Den seneste undersøgelse har fokus på: Tillid. Og 
den viser, at de offentlige ledere har oplevet en 
række positive forandringer under Corona-krisen 
og først og fremmest et boost i øget tillid. 

I hvert fald har knapt halvdelen (47%) af lederne 
på fx plejehjem, børnehaver, sygehuse, skoler osv. 
oplevet en øget tillid fra deres topleder eller ar-
bejdsgiver under forårets krise. Kun 12% har op-
levet det modsatte.

Kan man sige noget mere positivt om Corona,  
er det, at situationen mange steder har givet en 
AHA-oplevelse i forhold til, hvilke opgaver, der 
egentlig skal løses – hvad er kerneopgaven?

Undersøgelsen er foretaget blandt ca. 1.500 le-
dere i Fagbevægelsens Hovedorganisation, og 
den peger på øget tillid som en direkte årsag  
til, at de offentlige ledere under krisen er i stand 
til at løse opgaver hurtigt og effektivt i en uvant 
og svær situation.

LÆS rapporten: “Ledelse under 
coronakrisen” på www.fho.dk

Internationalt 
Selv om smittetrykket også herhjemme er noget uforudsige-
ligt, har der internationalt været stor interesse for, at det er 
lykkedes lærere, pædagoger og ledelse på de danske 
folkeskoler at manøvrere gennem en lukning, to genåbninger 
og nu altså sporadiske hjemsendelser af elever og klasser.

Således har foreningen haft mange – også udenlandske – 
henvendelser fra medier og organisationer i Frankrig, 
Storbritannien, Holland, Sydkorea, Spanien, Irland, flere 
henvendelser fra USA, bl.a. fra BBC-America, CNN, de 
estimerede aviser New York Times og Washington Post.

Der har tillige været afholdt webinarer og virtuelle møder  
om Corona og skoler, bl.a. i FN-regi, ESHA (den europæiske 
skolelederorganisation), for Syd- og Mellemamerika samt 
Hawaii, hvor det danske skolevæsen bliver fremhævet som 
omstillingsparat og handlekraftigt.

UNICEF oplyser, at mindst en tredjedel af alle skolebørn – 
463 millioner børn globalt – ikke har haft adgang til fjern-
undervisning, da COVID-19 lukkede skoler verden over. 

I øvrigt: I forbindelse med genåbningen af skolerne i Italien, 
har myndighederne købt to millioner enkeltmandsborde til 
eleverne…

TRIVES 
Kun Holland overgår Danmark i ny 

Unicef-rapport om børns trivsel. Hele 41 
lande er blevet sammenlignet i rapporten, 

og Danmark får altså samlet set en 
andenplads i undersøgelsen.

Der er spurgt ind til børnenes mentale 
velvære, fysisk sundhed, færdigheder mv. 
Det eneste punkt, hvor vi herhjemme kan 
gøre det endnu bedre er at inddrage børn  

i initiativer mod ensomhed.

Forholdsregler
Hvis de gode hygiejnevaner skal fortsætte 
og Corona-smitten stoppes, er det afgø-
rende, at ledere og medarbejdere insisterer 
på at minde hinanden om at spritte hænder, 
holde afstand m.m. 

Det kræver mod, for det er aldrig nemt at 
være den, der holder fast. Man kan hurtigt 
blive betragtet som den gamle sure mand 
eller hende den overforsigtige. Alligevel har 
ikke mindst lederne et ansvar for, at de hygi-
ejniske principper bliver håndhævet. 

Så ud over at blive ved med at sætte fokus 
på hygiejnen, kan man gå foran og vise det 
gode eksempel, også ved at opfordre til, at 
medarbejderne minder en selv om de hygi-
ejniske principper.

Der kan også herske utryghed på arbejds-
pladsen om smittefaren, så man må prøve at 
finde en balance, hvor utrygheden ikke kom-
mer til at fylde mere end godt er – og vejen 
går ofte over fælles dialog om de rygter, der 
florerer og så konkrete aftaler/retningslinjer.

FÅ FLERE RÅD til at fastholde fokus 
på håndhygiejne, afstand, at bruge 
værne midler og andre tiltag for at 
forebygge smitte og at skabe nye 
arbejdsrutiner: Arbejdsmiljøweb.dk 

HOLD DIG OPDATERET om de 
seneste nyheder om at få et godt 
arbejdsmiljø: BrancheFællesskabet for 
Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig 
administration 
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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



På et kommende 
ekstraordinært re-
præsentantskabs-
møde vil der bl.a. 
blive afholdt valg til 
formand og næst-
formand i forenin-
gen for en kortere 
overgangsperiode. 

Læs kandidaternes 
præsentationer!

 Som følge af en tidligere repræsen-
tantskabsbeslutning om at flytte foreningens 
fremtidige ordinære repræsentantskabsmøder til 
afholdelse i oktober kvartal, bliver der 14. januar 
2021 på Hotel Sinatur i Nyborg afholdt et ekstra-
ordinært repræsentantskabsmøde.

Her skal der for en overgangsperiode frem til 
efteråret vælges formand og næstformand i for-
eningen, jf. vedtægterne. På mødet er der kun 
det ene punkt på dagsordenen, så det forestilles 
afviklet relativt hurtigt. Til gengæld bliver der 
samme dag afholdt formandsmøde med andre 
aktuelle emner på dagsordenen. Som udgangs-
punkt i skrivende stund er der tale om fysiske 
møder, som dog kan blive virtuelle.

Alle erhvervsaktive medlemmer af Skoleleder-
foreningen er valgbare og kan stille op til valget 
af hhv. formand og næstformand, ja i princippet 
frem til selve valghandlingen 14. januar 2021. Selv 
om der som sagt er tale om en kortere valgperi-
ode på ca. 9 mdr. for formandskabet, kommuni-
keres begivenheden ud i god tid, så interesserede 
kan anmelde deres kandidatur. 

På foreningens ordinære repræsentantskabs-
møde til efteråret vil der så igen være valg til for-
mandskab. På det tidspunkt for den normale 3 
års valgperiode med aflæggelse af beretning, be-
handling af forslag, regnskab og andre formalia 
samt træffes beslutninger om de politikker og 
indsatser, foreningen vil prioritere for at sikre 
skoleledernes og folkeskolens fremtid.

Læs kandidaternes præsentationer
Kandidater, der ønsker at stille op til valgene på 
det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 14. 

januar 2021, kan i foreningens blad, hjemmeside, 
nyhedsbrev og sociale medieplatforme få bragt et 
skriftligt valgoplæg inclusive et cv med relevante 
oplysninger om ansættelse, tillidsposter m.m. på 
MAX 500 ord (el. 3200 tegn incl. mellemrum) 
samt et portrætfoto. 

Til dette blad Plenum 5-20, der er sidste blad, 
der udsendes inden afholdelse af det ekstraordi-
nære repræsentantskabsmøde med valg til for-
mandskab, har der været deadline for indsen-
delse af valgoplæg, cv og foto i medio oktober. 
En ’valgavis’ laves elektronisk – tilsvarende den 
trykte – til web, nyhedsbrev mv., hvor evt. efter-
følgende kandidater tages med. 

Ved redaktionens afslutning er der til Plenum 
kun indkommet to valgoplæg – et til hver af de 
politiske poster, så det er dem, der bringes i dette 
blad. Begge er velkendte. Men som sagt er der 
mulighed for at stille op helt frem til valget, og 
bliver der kampvalg, tilbyder foreningen oveni 
den skriftlige præsentation kandidaterne en valg-
video af ca. 3 minutters varighed, som også vil 
blive sendt ud via foreningens medier. 

Bliver der kampvalg, kan det muligvis også 
blive besluttet, at kandidaterne kan præsentere 
sig kort mundtligt på mødet. Repræsentantskabs-
møder – også ekstraordinære – er i princippet 
åbent for alle medlemmer, dog således at for-
eningens øverste myndighed repræsentantskabet 
på samlet set ca. 120 medlemmer incl. HB har 
stemmeret og kan vælge blandt de opstillede 
kandidater. 

Michael Diepeveen er redaktør

TIL FORMANDSKAB I EN
OVERGANGSPERIODE

VALG
2021

[ ]Valgavis

Valgoplæg, der er indkommet 

efterfølgende, tages løbende 

med i en elektronisk udgave

Find det hele på hjemmesiden, 

tilmeld dig nyhedsbrevet!

Af Michael Diepeveen  

valg ti l  formandskab
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CLAUS HJORTDAL 
•  Formand for Skolelederforeningen og LC-Lederforum 2014-

•  Næstformand i Skolelederforeningen 2008-14

•  Formand for Danmarks Skolelederforening 2007

•  Amtskredsformand 1997-2007

•  Skoleleder på 3 forskellige skoler i Thy og Mors 1992-2007

•  Lærer 1986-1992, også i det nordjyske

•  Talsmand for FH Lederforum med 40.000 ledere 2019-

•  Formand for FTFs Lederråd 2015-19

•  Formand for Regeringens Inklusionseftersyn 2015-16

•  Bestyrelsesmedlem i Unicef Danmark 2020-

Skolelederforeningen har gennem årene forandret sig til at være markant og tone
angivende. Vi har fået større og mere indflydelse på skoleområdet, og generelt  
nyder vi stor respekt som eksperter på skole og ledelse af skolen. Med vores med
lemsservice, rådgivning, møder og kurser står vi også stærkt indadtil. 

Vi er rigtig glade og stolte over den store opbakning, vi har fra vores medlemmer og 
vores mange aktive i de ca. 100 lokale foreninger og særlige ledergrupper. 

Den høje organisationsprocent forpligter! Og jeg er stolt over at være foreningens 
formand gennem de seneste 6 år, så det er uden tøven, at jeg opstiller igen. Det er  
en glæde sammen med jer at arbejde for at sikre folkeskolen og ledelsen ordentlige 
vilkår i en fremtid, der både rummer udfordringer og giver mulighed for udvikling.

Vi har som samfund været plaget af Covid 19, der truer med at trække tæppet væk 
under os. Men gennem hele perioden fra 12. marts og til i dag har skolelederne vist 
vores værd:

•  Vi kan lede med få og enkle retningslinjer

•  Vi kan gøre det forsvarligt og sikkert

•  Vi kan skabe en tryg skoledag for elever og personale

•  Vi redefinerede skolen til at være virtuel på kort tid

Det kræver mod og indsigt til at finde løsninger og skabe retning, som Skolelederfor
eningens værdier lyder. Det kræver også et stærkt fundament og et godt netværk. 
Det er det, jeg vil være optaget af at udbygge og forstærke i den kommende periode. 

Centralt vil jeg fortsat arbejde for, at vi kan få mest mulig indflydelse på skoleområ
det. Decentralt skal vi koble de centrale bestemmelser med de decentrale muligheder 
for at lykkes med kerneopgaven, Elevernes dannelse og læring. Vilkårene som skole
leder skal være i orden, hvis vi skal lykkes med den komplekse opgave at drive skole.

Lige nu er der et vindue til at skabe forandringer i forhold til skolen og folkeskolel  
oven. Vi har ikke i lang tid haft så meget medvind og positivt fokus fra omverdenen 
som nu. Coronatiden skaber samtidig et afsæt på at se på, hvad der fungerer, og 
hvad vi skal ændre. Det skal vi kende vores besøgstid. Vi skal have mere plads og tid 
til ledelse frem for unødigt bureaukrati og gold rapportering.

Samtidig skal vi i fællesskab med KL og DLF løfte en ny arbejdstidsaftale ind i kom
muner og på skolen. Jeres arbejde med at få det samarbejde til at lykkes er afgø
rende. Så i den kommende tid vil det blive en af vores store opgaver at få styrket 
både vores lokale afdelinger samt understøtte jer i at løfte opgaven.

Endelig vil jeg fortsætte vores fokus på at få flere forældre til at vælge folkeskolen. 

Folkeskolen er den vigtigste samfundsunderstøttende institution i vores demokrati
ske land. Derfor er det vigtigt, at langt hovedparten af forældrene vælger skolen som 
det naturlige førstevalg. Vi har brug for både tolerance og anerkendelse af forskellig
heder i hele befolkningen. Det er en stærk folkeskole garant for.

Det kræver hårdt arbejde og en stærk kommunikation fra skoleledernes side. Rigtig 
mange af jer gør et stort og flot stykke arbejde. Det er vigtigt, at vi sammen fortsæt
ter den indsats.

I forbindelse med alle de opgaver vil jeg med en tydelig stemme og stort engage
ment stille mig til rådighed. 

DORTE ANDREAS
•  Næstformand, Skolelederforeningen 2016- 

•  Formand/TR, Odense Skolelederforening 2013-16 

•  Bestyrelsesmedlem Odense Skolelederforening 2003-13 

•  Skoleleder, Tingkærskolen 2008-16 

•  Viceskoleinspektør, Højmeskolen 2003-08 

•  Lærer, Højmeskolen 2001-03

•  Formand for børnemiljøet HPS/Tingkær 2014-16

•  Bestyrelsesmedlem Odense Katedralskole 2009-18

•  Master of Public Governance, SDU 2014 

•  Diplom i ledelse, SDU 2007

At være skoleleder er en kompleks og stor opgave, som kræver tid, og som leder 
bør man have mulighed for at opleve, at ens ledelsesrum reelt giver mulighed for 
at agere og handle i forhold til at lede skolen. Det er derfor meget vigtigt, at vi 
har sammenhængskraft i foreningen med stærke lokale afdelinger. 

I de år jeg har været næstformand, har jeg bl.a. taget rundt og mødt vores med
lemmer, på skolerne i de lokale foreninger, på medlemsmøder og tværkommu
nale netværk. Det giver et uvurderligt input til vores indsatser centralt, ligesom 
jeg håber at kunne bidrage til det lokale arbejde.

Det er i de lokale afdelinger, at mange af opgaverne skal løses. Det skal vi hjælpe 
hinanden med i fællesskab. Jeg vil derfor fortsat arbejde for at styrke de lokale 
afdelinger og for at sikre en tæt kobling mellem de lokale afdelinger og den cen
trale skolelederforening. 

Den indsats vil jeg gerne fortsætte og stiller derfor op som næstformand igen. 
Jeg vil særligt arbejde for: 

•  Bedre vilkår for skoleledelse. At der på skolerne er tilstrækkelig ledelseskapaci
tet, og at ledelsesspændet for den enkelte leder er passende 

•  At lederne har det nødvendige ledelsesrum til at prioritere det pædagogiske og 
strategiske arbejde med folkeskolens kerneopgave 

•  At alle skoler oplever mindre bureaukrati, styring og afrapportering 

•  At skolerne får tilført de nødvendige ressourcer til drive skolerne i henhold til 
reformer og lovgivning – og i forbindelse med Corona 

•  Folkeskolens udvikling fremadrettet. Elevernes læring og trivsel er altafgørende 
for den måde vi driver skole på. Derfor skal vi hele tiden have fokus på at skabe 
den bedst mulige skole for eleverne 

Skolelederforeningen skal hele tiden arbejde for bedre vilkår for skolelederne. For 
at lykkes med det, er det også lokalt i de enkelte kommuner, at der skal sættes 
ind.

Skolelederforeningen er en tydelig stemme i den skolepolitiske debat. Det er os, 
der bliver spurgt når det gælder vigtige spørgsmål om skolen. Det bliver vi, fordi 
vi har viden om skolen, og fordi vi har mod og mening, vi er tæt på, vi sætter ret
ning og finder løsninger. 

Vores stemme betyder noget. Det skal den også gøre lokalt. Og derfor skal vores 
lokale afdelinger styrkes. Det gør vi bl.a. ved at klæde de lokale bestyrelser på til 
opgaven. 

Vi mangler stadig at se reel handling i forhold til mindre styring af skolen. Vi skal 
fortsætte med at insistere og komme med konkrete bud til politikerne –nationalt 
og kommunalt – i forhold til hvordan der med fordel kan afbureaukratiseres og 
kontrolleres mindre. I stedet vil have dialog om, hvordan vi kan arbejde med kva
litet i skolen. 

Økonomien skal selvfølgelig stå i forhold til de ambitioner der er for skolen. Vi er 
som skoleledere ambitiøse på elevernes vegne – det er politikerne også – derfor 
skal økonomien matche den kvalitet vi ønsker i skolen for vores elever. Det skal vi 
i Skolelederforeningen insistere på. 

VALG TIL 
FOR M A N D

VALG TIL 
N Æ ST FOR M A N D
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7:16
Møder på skolen

7:47
Henter vand på lærerværelset

Tekst og foto Lars Salomonsen

TÆT PÅ: I de sidste tre numre af Plenum har vi fulgt  
en skole leder og to mellemledere gennem en almindelig 
arbejdsdag. Så almindelig som den nu kan være.

7:59
Rundtur på skolen. Hilser på næste 
hold af elever der venter på at blive 
hentet af deres lærere. Taler om at 

busserne har flag på og at det jo var 4. 
maj aftenen før.

En dag på arbejdet

7:54
Hører den lærer, der har været 
med taxaen om morgenens tur 
og en episode, der har været på 

turen med nogle af eleverne

7:37
Ringer vikarer ind

8:06
Taler med viceskoleleder Julie 
Maria Gronwald og lærer om 

skovklassen
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8:25
Morgenmøde i ledergruppen. Kort gennemgang 
af dagen og hvordan Corona påvirker lærerenes 

sygefravær, da flere skal testes og flere ringer sig syge

9:36
Skal spørge lærer, om 

vedkommende kan køre 
med taxaen næste dag i 

stedet for syg kollega

10:47
Knas med teknikkem – så godt, 

man kan lidt af hvert

9:55
Ledergruppemøde afbrydes, da 

Michael bliver bedt om hjælp 
med en elev, der ikke vil  gå med 

til næste time

11:55
På vej til frokost, stoppes af 
flere lærere, der lige har et 

spørgsmål

MICHAEL TIMM 
TYGESEN

AFDELINGSLEDER
Hørup Centralskole 
Sydals Kommune

VI FØLGER
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13:26
Taler med lærer om episode i 

taxa og de berørte elever

12:39
Leder efter en lærer, der 

skal have en besked

13:53
Julie overleverer noter og   

drøfter handlingsplan i en god 
stemning :)

En dag på arbejdet

12:46
Status med Lotte på 

Coronasygemeldinger

13:42
Går over i SFO for  

at tale med medarbejder
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17:10
Tak for i dag

16:14
Ringer til forældre for at 

informere om taxa-episode 

14:07
Møde med lærer om udfordring med elev

16:30
Lærer kommer og fortæller, at 

vedkommende skal Coronatestes og ikke 
kommer i skole dagen efter, så nu skal der 

findes vikar

HØRUP  
CENTRALSKOLE

Hørup centralskole er en 
folkeskole med elever  

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

på Sydals. 

Skolen har 500 elever i  
almen området og 58 ele-
ver i specialklasserække 
for elever med opmærk-
somhedsforstyrrelser og  

socioemotionelle  
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.
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 Når mennesker tager ansvar for at skabe 
noget sammen, sker der noget. Når mennesker mødes 
om et perspektiv, de finder værdifuldt, sker der noget. 
Men hvordan skaber en skoleforvaltning forandring og 
udvikler sit kvalitetsfokus? Hvordan skaber skolechef og 
skoleledere kvalitet sammen? Jeg tror, at skoleforvaltnin-
gens rolle er underbelyst, når vi taler om skoleudvikling 
og skoleledernes succes med deres arbejde. 

Den offentlige sektor skal ledes på ’en ny måde’, står 
der i regeringens forståelsespapir. Det er set før med 
mange reformer med groft sagt samme fokus på den of-
fentlige sektors problemer: mere tillid, bedre og mindre 
styring samt mere og bedre ledelse, medarbejderindfly-
delse og evaluering af ledelse og arbejdsmiljø.

Der har været kritik af, hvordan staten fremmer en 
styringsfikseret ledelsesform med resultatkontrakter, 
mål og detaljerede performancekriterier, hvor man ikke 
ordentligt får fat i praksis. Det betyder, at man som le-
der ikke for alvor behøver at beskæftige sig med indhol-
det i det, der skal ledes, men blot sikre rammerne og de 
overordnede linjer økonomisk og lovgivningsmæssigt. 
Og det er en forkert kurs, som den moderne skolefor-
valtning bør ændre og drøfte med sine skoleledere. 

Min erfaring som erhvervspsykolog peger på, at den 
moderne forvaltning skal organisere feedback-systemer 
og arbejde for en professionskultur med fokus på bevidst-
hed om værdikæderne. Hvis den moderne forvaltning vil 
have mindre målfiksering, regelforenkling og styring, skal 
den moderne skolechef invitere til mere dialog og sam-
skabelse om de paradokser og vanskeligheder, man står i 
som skoleleder med implementering af mål og opgaver. 

Behov for større fagligt ledelsesrum
Når chefer og ledere selv tager ejerskab for ikke bare 
udefrakommende fluffy krav om en reform igen-igen, så 
udvikler tingene sig. Når man har et eget behov for og 

ønske om at reformere forvaltningen, styringen, samar-
bejdet og tilliden, fordi det vil gavne kerneopgaven, ele-
verne og medarbejderne, er der skabt en god platform 
for at lave udvikling og styrke ledernes kvalitetsfokus. 
Det kan man som leder og medarbejder mærke – og det 
har alle lyst til at være en del af.

For mig er der ingen tvivl om, at hvis nye reformkrav 
skal lykkes med mere tillid, mindre målfiksering og sty-
ring og et større fagligt ledelsesrum til skolelederne, skal 
der arbejdes for lokale oversættelser af målene.  

Skolechefen skal organisere sin samskabelse med den 
enkelte skoleleder og skoleledergruppen og ikke kun 
lede opad men nedad. En vej kunne være at organisere 
feedback-systemer, hvor skolelederen mødes med skole-
chefen om sparring om substansen i de faglige ledelses-
opgaver. I forhold til lokale og nationale målsætninger 
og de data, informationer mv., der er for arbejdet.

Skolelederens fagprofessionelles råderum skal udvides 
og ikke begrænses af for megen detaljestyring. Den mo-
derne skolechef skal arbejde organiseret med feedback- 
systemer, hvor lederen mødes med skolechefen og får 
og giver fagkompetent sparring i forhold til substansen  
i de faglige opgaver, skolelederen arbejder med. Skole-
lederne og skolechefen skal bevidst arbejde sammen  
om substansen og forstå problemerne med afsæt i ker-
neydelserne på det område, de leder. 

En del kritik af den offentlige sektor har været, at kom-
plekse problemstillinger i arbejdet enten reduceres eller 
skubbes nedad til skolelederne – derfor bør komplekse 
problemstillinger i stedet søges ”delt, udfoldet og belyst 
med det formål at finde fælles forpligtigende løsninger”…1 

Mine erfaringer er, at skolechefen og skolederne skal 
forstærke et design af feedback-systemer og samska-
bende processer, hvor skolechefen for eksempel i en tre-
årig periode mødes med den enkelte skoleleder to gange 
årligt og sammen drøfter, hvordan lederen arbejder med 

PALLE ISBRANDT, CAND.MAG & 
CAND.PÆD.PSYCH, ISBRANDT 
ERHVERVSPSYKOLOGI

klumme

Skolechefen og skolelederens

NOTER
1  Claus Hjortdal, Kom-
munalt partnerskab 
for læring, ledelse i og 
af skolen, SKL & BKF, 
2015.

2  Dorte Andreas, Dan-
markshistoriens stør-
ste omstilling af folke-
skolen, NB-Nyt, marts 
2020.

samarbejde
g o d e
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at oversætte og implementere de lokale og nationale målsætnin-
ger. Og drøfte hvilken værdi, der skabes for eleverne og  
skolen, og hvordan forvaltningen kan støtte dette arbejde.

Sparring og dialog i en organisatorisk kontekst
Den moderne skolechef inviterer til dialog om de paradokser, van-
skeligheder og problemer, man står i som skoleleder. Det sker ved 
siden af de skoleledermøder, der har fokus på drift og styring, råd-
givning og tematiserede problemstillinger.

Dialog kan være vanskelig i en organisatorisk kontekst, så  
skolechefen og direktøren har et ansvar for, sammen med skole -  
lederne at fremme en kultur, hvor også kritik er velkommen, da 
den ofte indeholder informationer, der kan bruges til at udvikle 
opgaven med. Her er god sparring guld værd. Og her er det vigtigt 
at skabe en tryg, åben og støttende kultur, der fremmer en nuan-
ceret dialog og sparring mellem leder og chef. 

Der skal gives et fagprofessionelt råderum for såvel lederteamets 
som lærernes opgaveløsning. På samme måde bør lederne sparre 
med sit ledelsesteam og med lærerne, med fokus på værdikædernes 
betydning for ledelsesteamets og lærernes opgaveløsning. Arbejdet 
med sparring skal understøttes af bevidstheden om, hvilken værdi 
dette arbejde giver til kerneopgaven. 

Der skal organiseres feedback-systemer mellem ledelseslagene, så 
diversitet, kreativitet og substantiel ledelse får en betydning for med-
arbejdernes og ledernes løsning af kerneopgaven og lokale løsninger. 
Så skoleledernes fagprofessionelle ledelsesrum udvides og ledelses-
kraften øges. Hvor den moderne forvaltning genjusterer sine dialo-
ger med skolernes ledelse, så effektivitet og trivsel, tillid og ansvar 
forbedres. Og der ”sikres en balance mellem. tillid og kontrol”… 2 

Det er vigtigt, at forvaltningens direktør og skolechef vil gå for-
rest i at skabe en aktiv dialogkultur med skolelederne, der frem-
mer både involvering og effektivitet i løsning af opgaverne. De sko-
leledere, jeg har talt med, vil gerne være med. 

Isbrandt Erhvervspsykologi, isbrandt@isbrandt.dk

                     Tlf. 40 19 15 25, www.isbrandt.dk

Skolelederforeningen 
søger at samle den 

nyeste information samt 
spørgsmål og svar, der 

er kommet omkring 
Corona på vores 

hjemmeside.

www.skolelederne.org
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OK21 & A20

 Selv om Corona fylder i hver-
dagen, gennemføres OK21-processen så nor-
malt som muligt. De centrale, offentlige over-
enskomster skal således fornys på de stats-
lige, regionale og kommunale områder med 
de store arbejdsgivere Skatteministeriet,  
Regionerne og KL som modparter.

Heroverfor står et par hundrede tusinde 
lønmodtagere og ledere i det statslige CFU, 
mens tilsvarende 565.000 ansatte/ledere fra 
98 kommuner og 5 regioner er samlet i For-
handlingsfælleskabet med deltagelse af FH, 
hvor Claus Hjortdal er talsperson for ca. 
40.000 (ikke kun offentlige) ledere samt og 
LC, Lærernes Centralorganisation. På sidst-
nævnte område finder vi også de ca. 5.700 
underviserledernes organisation LC-Leder-
forum, som Hjortdal er formand for. 

Mange forkortelser er det ja, og der er 
mange flere karteller, særgrupper m.m. med 
lige så mange dagsordener. Alligevel er der 
bred enighed om, at OK21 bliver et spørgs-
mål om at prioritere hårdt i en tid med 

Corona og ekstra slunkne kasser i både stat, 
regioner og kommuner. 

Reallønnen skal som minimum sikres 
Ved OK21 prioriterer Skolelederforeningen 
løn, og vi stiller krav om, at skoleledernes re-
alløn forbedres gennem procentvise lønstig-
ninger. Der er ingen tvivl om, at medlem-
merne – ikke mindst under Corona – yder en 
ekstraordinær høj arbejdsindsats, så en ho-
norering af dette bør være svær at afvise.

Hovedkravet er altså forbedringer af real-
lønnen, og hvis der bliver midler ud over 
dette, vil foreningen prioritere at afsætte 
dem til et løft af de lavest lønnede mellem- 
ledere. Det er ikke acceptabelt, at overgan-
gen til et lederjob ikke altid medfører en  
tydelig lønstigning.

Vi ønsker altså en forbedring af vores 
landsdækkende kommunale lederoverens-
komst på undervisningsområdet, men også 
alle de generelle aftaler, der dækker Skole- 
lederforeningens medlemmer, herunder  

Af Michael Diepeveen  |  Illustration: OTW

OK21-forhandlingerne er i gang på det 
offentlige område, men generelt med en lav 
profil. Hovedtemaet for Skolelederforeningen 
er at sikre reallønnen og det er vores klart 
højest prioriterede krav. Samtidig har lærerne 
stemt en ny aftale om deres arbejdstid hjem. 

ferie, barsel og seniorrettigheder. Vi har der-
for blik for ledernes arbejdsmiljø og for mu-
ligheder for fleksibilitet, så det enkelte med-
lem har større mulighed for at justere sit ar-
bejdsliv.

På lønmodtagersiden vil vi kigge efter for-
bedringer af forhold på arbejdspladsen af 
alle slags, ikke mindst forbindelse med etab-
lering af hjemmearbejdspladser og andre  
faciliteter, der ’på papiret ikke koster’ i kr. og 
øre, men selvfølgelig alligevel også er et 
spørgsmål om økonomi. 

Skolelederforeningen sender sine krav 
frem til OK21 gennem LC Lederforum og der-
med LC. Tidsplanen for forhandlingerne er, 
at både de organisationsspecifikke og de ge-
nerelle OK-krav udveksles i udgangen af de-
cember 2020, hvorefter forhandlingerne be-
gynder hen over vinteren 20-21 og skal være 
afsluttet 1. april 2021. Hvor lang OK-perioden 
bliver er også til forhandling.

Arbejdsmarkedets parter følger, hvordan 
Coronakrisen påvirker både den offentlige 

Klar
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  til
afflyvning

sen af den nye A20-arbejdstidsaftale. En af-
tale, der bringer en skriftlighed tilbage om  
lærerarbejdstid, frem for den ordknappe Lov 
409, der i 7 år har udgjort overlæggeren. Den 
nye aftale bygger på nogle demokratiske prin-
cipper om samarbejde og i mindre grad på for-
dums timetælleri og brøkregning.

A20-aftalen lægger dog op til, at de enkelte 
kommuner i samarbejde med den lokale kreds 
af DLF drøfter og fastlægger tid/resurser. Sam-
tidig bygger aftalen på et tæt samarbejde mel-
lem kommunen og de lokale repræsentanter 
af organisationerne i LC (herunder LC-Leder-
forum/SKL).

Aftalen skaber forpligtende rammer for det 
lokale samarbejde med henblik på at give læ-
rerne indsigt i og indflydelse på den måde, 
kommunerne, lederne og skolerne prioriterer 
lærernes arbejdstid på. Det sker – som mange 
steder nu – i samarbejde med den lokale TR. 
Normperioden er fortsat et år, men lærerne 
får en opgørelse over præsteret arbejdstid 
hver tredje måned.

”Idet ledelsesretten fortsat skal respekteres, 
bygger aftalen på samarbejde og transparens i 
forhold til, hvordan planlægningen understøt-
ter lærernes mulighed for at udføre opga-
verne. Det er derfor vigtigt, at vi i skolens le-
delse kan samarbejde med lærernes TR, og  
at de lokale skolelederforeninger inddrages i 
samarbejdet på kreds/kommune-niveau”, si-
ger Claus Hjortdal.

Den nye lærerarbejdstidsaftale træder for-
melt i kraft 1. august 2021, men forberedel-
serne går reelt i gang efter årsskiftet. Aftalen 
ændrer ikke allerede indgåede lokalaftaler, 

idet der dog lokalt kan indgås aftaler om ar-
bejdstidsregler, som fraviger eller supplerer 
denne aftale.

Foreningens opfølgning på A20
Skolelederforeningen tager en række initiati-
ver til at understøtte vores medlemmers ar-
bejde under de nye aftalevilkår. Indhold og 
konsekvenser af A20-aftalen drøftes således 
løbende på møder i HB med fokus på at støtte 
lokalforeninger og medlemmer i deres ar-
bejde under aftalen.

Formandskab og sekretariat bliver inviteret 
ud til kommuner for at drøfte perspektiverne 
i aftalen. Desuden tages aftalen på dagsorde-
nen på de tværkommunale møder og har væ-
ret temaet på et virtuelt medlemsmøde i slut-
ningen af september med ca. 275 deltagende 
medlemmer. Overskriften var: Lærerarbejds-
tidsaftalen, hvad betyder den for os? Tilbage-
meldingerne var meget forskellige.

Der er mange positive elementer i A20 og 
samarbejdssporet. Aftalen skal tilpasses lo-
kalt, hvilket giver fleksibilitet og rum til at 
skabe en platform alt efter forholdene, når nu 
næppe to kommuner eller skoler er helt ens, 
men har forskellig størrelse, geografi, elev-
sammensætning mv. 

Der er også usikkerhed omkring fastsættelse 
af forberedelsestid (individuel/fælles), opgave-
oversigt (opgaver over 60 timer), tilstedevæ-
relse og med hensyn til, hvad der sker i tilfælde 
af uenighed med lærer-TR og den enkelte læ-
rer. Det taler for, at man allerede nu lokalt og 
på skolerne søger at forventningsafstemme 
med lærer-TR’erne og undgå for mange bu-
reaukratiske manøvrer.

Et par råd er derfor: Læs A20 og lokalafta-
lerne, tag fat i jeres lokale skoleleder-TR og 
sørg for at tage drøftelser i den lokale skole-
ledergrupper og sidst men ikke mindst invi-
tere lærer-TR og TR-suppleant til kaffe sam-
men med jeres ledelsesgruppe på skolen for 
at drøfte den kommende proces.

Efter redaktionens afslutning har A20-afta-
len igen været hovedtema på formandsmødet 

28. oktober. Det inddrages også i den 
række kurser for lokalforeningernes 

bestyrelser, som foreningen i disse 
måneder afholder for at professio-

nalisere det lokale arbejde. Så for-
eningen fortsætter med at klæde sine 

medlemmer og lokalformand/bestyrel-
ser på. 

PS: Foreningens sekretariat kan altid kontak
tes ved spørgsmål om A20. 

Michael Diepeveen er redaktør

og den private sektor. Hvornår vi får det fulde 
overblik, er ikke til at sige, for verden er sta-
dig massivt påvirket af pandemien. Ikke desto 
mindre vil Skolelederforeningen sammen 
med de andre undervisningsledere i LC Le-
derforum kæmpe for lønnen for vores ledere i 
stat, region og kommuner. 

OK-projekt om faglig ledelse
Desuden er Skolelederforeningen allerede 
sammen med hovedarbejdsgivermodparten 
KL blevet enige om, at der skal afsættes mid-
ler til et overenskomstprojekt om at afdække 
forhold og vilkår, der fremmer den faglige  
ledelse eller pædagogiske ledelse tæt-på med-
arbejderne. 

Det handler bl.a. om såkaldte ’didaktiske 
samtaler’, som der er udgivet en ny, fælles 
pjece om sammen med en række værktøjer, 
udviklet i samarbejde mellem KL og Skole-
lederforeningen og med netop fokus på fag-
lig-pædagogisk ledelse tæt-på, ikke mindst på 
mellemlederniveau. Alle materialer er at finde 
på hjemmesiden, led efter: ′Faglig ledelse kal-
der på didaktiske samtaler′. 

En ny lærertidsarbejdstidsaftale
Ledelse, faglighed, dialog og inddragelse er 

ord, der går igen i forbindelse med indførel-
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Af Karen Lindegaard   |  Foto Hung Tien Vu

Lidt uden for Herning, i naturskønne omgivelser, har rejst sig en 
ny skole, bygget efter alle kunstens – og folkeskolelovens – regler, 
med plads til læring, leg og løb. For skolelederen har flytningen til 
den nye skole ikke kun handlet om at indtage de nye rammer, men 
også om at gøre to skoler til én…

kloge m2

Skolebyggeri  
det 21. århundrede

FAKTA OM  
LINDBJERGSKOLEN
Skolen har 950 elever fra 

0. – 9. klasse med fire spor 
på hvert klassetrin samt tre 

særklasser

Personale: Ca. 130 ansatte 
på skolen og i SFO’en

Skolen er i 2020 udnævnt 
til UNESCO 

Verdensmålsskole og 
arbejder aktivt med FNs 

verdensmål

Skolen er en såkaldt 
24/7-skole, hvor 
indbyggerne i 

lokalområdet kan benytte 
skolens inde- og 

udearealer til kultur- og 
fritidsaktiviteter uden for 

skoletiden

Den er bygget sammen 
med eller rummer 

idrætshaller, SFO, café/
kantine og det kommunale 

bibliotek

Planlægningen af 
skolebyggeriet begyndte i 

2016

Arkitekt: Årstiderne 
Arkitekter 

Entreprenør: KPC A/S, 
Herning 

Med som rådgiver på 
byggeriet var også Kasper 
Stoltz, didaktisk designer 

og forfatter til bogen 
Rummets sprog

Budget for byggeriet: 180 
mio. kr. + 20 mio. kr. til 

inventar

Skolen blev indviet i januar 
2020 og erstatter 

Hammerum Skole og 
Gjellerupskolen

Skolen blev i juni 2020 
kåret som ”Årets 

skolebyggeri 2020”

[ ]Årets 
skolebyggeri 

2020

i

46 plenum | nov 2020



›

omgivelser tæt på sø og å mellem Hammerum 
og Gjellerup ved Herning, er en skole med 
indbygget bevægelse og plads til fri udfol-
delse. Overalt på skolen er der lagt op til fy-
sisk aktivitet – med klatrevægge, store trappe-
partier, hoppepuder og multibaner, og til den 
helt store løbetur er der et bevægelsesloop, 
der slanger sig rundt om skolen og op over  
taget på den treetagers høje bygning! 

Men den supermoderne skolebygning giver 
også muligheder for mere indadvendte sysler 
og fordybelse: en hule i en reol, et lille træhus 
med bord og bænke, en fordybning med sid-
depladser i gulvet og et bur, der hænger frit i 
luften, hvor børnene kan krybe ind med en 
bog, mobilen (men kun i frikvarteret!) – eller 
måske bare få en stille stund i enrum.

Som en af eleverne på Lindbjergskolen, 
Sascha fra 8. klasse siger: ”Vi har fået lidt sjo-
vere møbler, end vi havde på den skole, hvor 
jeg gik før.” Katarina, der ligeledes er elev i 8. 
klasse, er glad for de nye omgivelser: ”Jeg sy-
nes, det er spændende at være her,” siger 
hun. ”Skolen er meget anderledes end andre 
skoler, så derfor føler man, det er sjovt.”

Gode kompromiser 
Lindbjergskolen blev indviet i januar 2020, 
men har midt i september endnu kun været  
i brug, som den var tiltænkt, i ca. 80 dage ef-
ter corona-nedlukningen i marts.

Skoleleder Erik Søgaard viser rundt og for-
tæller, hvordan byggeriet tog form fra plan-
lægning til indvielsen, hvor statsminister 
Mette Frederiksen kom og klippede snoren 
over til de 15.000 nyopførte m2. Skolen erstat-
ter to skoler, Hammerum Skole og Gjellerups-
kolen, og lige fra starten var skolelederne og 
lærerne på de to skoler involveret i planlæg-
ningen.

”Der har været god forståelse fra arkitekter-
nes side for de pædagogiske principper, vi  
ønskede bygget ind i skolen,” fortæller Erik 
Søgaard. ”Vi har fået 95% af det, vi har bedt 
om”, tilføjer han. 

Også lærerne føler, de er blevet hørt i pro-
cessen. Det fortæller lærer og TR Søren Laus-

 Når børnene kommer ind på 
Lindbjergskolen om morgenen, skal de tage 
skoene af. For al færdsel på skolens undervis-
ningsområder foregår i strømpesokker, så ele-
verne kan kravle op i møblerne eller sætte sig 
i vindueskarmen – eller hvor de nu har lyst til 
at slå sig ned, når timen starter. 

Den nybyggede skole, som ligger i landlige 

SKOLEN OG  
CORONA

Da børnene kom tilbage 
efter nedlukningen,  

startede de med at have 
faste klasselokaler – selv 

om det egentlig var  
imod skolens idegrundlag 

med faglokaler. 

Nu er eleverne vendt til-
bage til et skema med 

skiftende faglokaler. 

Eleverne skal ikke have 
mad med i skole, men 

mødes og spiser klassevis 
på skift i kantinen, og de 

skal blive på skolen i  
frikvartererne. 

Vi valgte mange rum 
og mange mødelokaler. 
Og heldigvis synes 
eleverne, det er fint, 
at de skal bevæge 
sig. De har fx langt til 
kantinen, det er lidt 
som en amerikansk 
high school
Erik Søgaard, skoleleder på Lindbjergskolen

Det nye byggeri har skolen 
allerede fået en anerkendelse 

for i form af prisen ”Årets skole-
byggeri 2020”. Lindbjergskolen 

er desuden blevet udnævnt til 
UNESCO Verdensmålsskole

dahl: ”Langt de fleste lærere er tilfredse med 
resultatet, men vi var naturligvis mange, der 
skulle blive enige, og det skulle ofte gå stærkt 
med at tage beslutninger. Men jeg synes, vi 
har ramt nogle gode kompromiser.”

Beslutningen om at bygge skolen blev taget 
i 2016, og budgettet for byggeriet var 180 mio. 
Hertil kom inventar for 20 mio. Såvel tidspla-
nen som budgettet blev overholdt. 

De gennemgående materialer i byggeriet er 
træ og beton – et materialevalg, der gerne 
skulle betyde, at skolen er robust og langtids-
holdbar, så den ikke skal repareres lige med 
det samme, fortæller Erik Søgaard. Byggeriet 
lever også op til gældende 2020 energikrav 
og har bl.a. solceller – der er dog installeret 
radiatorer, men de kommer kun i brug i til-
fælde af en isvinter!
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Med fagene i fokus
Foruden bevægelse har et andet bærende 
princip bag byggeriet været, at fagene skulle i 
fokus med veludstyrede faglokaler. Eleverne 
har ikke noget stamlokale, men bevæger sig 
fra lokale til lokale, alt efter hvilket fag, der 
står på skemaet. Her lever skolen ligesom 
med bevægelsesdelen også op til folkeskole-
lovens grundlag.

”Nogle af de ting, der kræves i folkeskole-
loven, har vi fået bygget ind. Princippet med 
faglokaler passer godt til, at det er faget, der 
er i centrum, og at man har en dedikeret fag-
lærer til faget,” siger Erik Søgaard.

Både de to elever og Søren Lausdahl er 
glade for de nye faglokaler, selv om det lige 
krævede lidt tilvænning fra elevernes side,  
at der ikke er stamlokaler: ”Det var svært i  
begyndelsen at vænne sig til, man skulle gå 
rundt overalt, men efterhånden er det blevet 
mere normalt, og man får gået nogle km,”  
siger Sascha. De 45 minutters bevægelse op-
nås dermed nærmest af sig selv.

Søren Lausdahl, som bl.a. underviser i na-
turfag, påpeger, at lærerne føler ejerskab til 
faglokalerne og kan give dem deres eget fag-
lige præg: ”Det er os som faglærere, der ejer 
lokalet – ikke som i gamle dage, hvor eleverne 
var i et lokale en hel dag, og man skulle ind og 
tilkæmpe sig lokalet.” 

I stedet for et stamlokale har eleverne nu 
hver sit locker, hvor de kan opbevare deres 

private ting – og mange efterlader også deres 
skoleting og bøger her, da skolen er en lektie-
reduceret skole med studietid på skolen. 

Erik Søgaard understreger, at det også har 
været vigtigt at skabe gode arbejdspladser til 
medarbejderne på den nye skole:

”Der skulle for det første være én plads til 
hver – det behøver man ikke, men der har vi 
sagt, at det vil vi have, for ellers kan man ikke 
opretholde effektiviteten for de lærere, der 
skal undervise. Med den tid, de har til at for-
berede sig, har de ikke tid til at skulle hen og 
finde en plads, så der har vi prioriteret at få en 
arbejdsplads til hver.”

I samarbejdets gode ånd
Før Erik Søgaard blev leder af Lindbjergsko-
len med dens ca. 950 elever og 130 ansatte, 
var han leder af Gjellerupskolen. 

Da man planlagde skolebyggeriet, ønskede 
forvaltningen, at man fra starten skulle have 
afgjort, hvem der skulle være leder af den nye 
skole, og at det skulle være en af lederne af de 
to nu nedlagte skoler. Det blev så Erik Søgaard. 
Nr. 2 i processen blev viceskoleleder og har  
siden fundet et job som skoleleder på en an-
den skole.

Men mange var skeptiske med hensyn til, om 
de to skoleledere fra hver sin skole overhovedet 
ville være i stand til at arbejde sammen i plan-
lægnings- og byggeprocessen, men det viste sig 
at gå gnidningsfrit.

”Vi har haft et kanonsamarbejde – der var 
ikke kurrer på tråden, og vi havde medarbej-
derne med. De var forståeligt nok lidt utrygge, 
og der kunne begge ledere hjælpe med til at 
skabe tryghed. Jeg vil mene, det er en sjælden 
god historie, og den fortæller, at den ledelses-
tanke, der er mange steder, at to ledere ikke 
kan være sammen om at lave noget – det 
kunne vi godt,” siger Erik Søgaard. 

Endnu en udfordring i processen med at  
fusionere to skoler har været at forene to med-
arbejdergrupper med hver sin kultur: ”I star-
ten skulle vi lige finde os til rette – ordet ’ple-
jer’ er brugt tit, men det skal vi hele tiden dis-
kutere,” siger Søren Lausdahl.

Det har derfor været en vigtig opgave for  
ledelsesteamet at sammentømre de to skolers 
medarbejdergrupper. 

”Vi har tænkt rigtig meget på at dele sol og 
vind lige – der skal ikke være nogen, der føler 
sig forfordelt. Det har været et kæmpe fokus,” 
siger Erik Søgaard. ”Der var enormt dygtige 
medarbejdere på begge matrikler, og vi skal 
gøre det bedste for vores børn. Det under-
støttes jo kun, ved at den enkelte medarbejder 
føler sig værdifuld.”

kloge m2

Rammerne er 
fantastiske, og 
lige så stille bliver 
pædagogikken 
mere tilpasset det 
her sted end det, vi 
kommer fra
Søren Lausdahl, lærer og TR på Lindbjergskolen

Ikke kun åbne rum. Der er stor opfindsomhed 
i indretningen af Lindbjergskolen med masser 
af steder og aflukker, hvor eleverne kan sætte 

sig sammen eller krybe ind for sig selv.
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Vi har nogle andre måder at gøre tingene på her på skolen. Vi 
har ikke fast klasselokale, vi har et lokale til hvert fag. Jeg savner 
ikke at have et fast sted – ellers har vi vores skabe. Det er rigtig 
fint, for her kan man have sine ting samlet – bøger, tasker og tøj
Katarina Holland Gjørup, 8c

På den nye skole har 
vi fået lidt sjovere 
møbler, end vi havde 
før på den gamle 
skole. Vi har f.eks. 
fået et stort område 
med forskellige 
højder og klatrevæg 
ude og inde. Mange 
bruger også skolen 
i fritiden – mine små 
søskende bruger 
udearealerne, for de 
er rigtig sjove
Sascha Perrier-Kongsgaard, 8c

Ny lederrolle
For Erik Søgaard har den største omvæltning i 
forbindelse med skiftet til den nye skole været, 
at han nu er leder af en langt større skole.

Før var han involveret i alle ledelsesfunktio-
ner, mens han nu er blevet ”leder af ledere”, 
leder for fire afdelingsledere, som nu bl.a. i 
højere grad har den direkte personalekon-
takt. Dertil kommer, at han også som leder af 
en såkaldt 24/7-skole er involveret i samarbej-

det med en lang række samarbejdspartnere 
for skolen: idrætshal, kantine, bibliotek og  
frivillige foreninger. 

Både Erik Søgaard, Søren Lausdahl, Sascha 
og Katarina er enige om, at deres nye skole  
giver nogle fantastiske rammer for skoleda-
gen, både inde og ude. Alle er de stadig i gang 
med at lære deres nye skole og dens mange 
muligheder at kende – ikke mindst efter den 
ufrivillige pause fra skolen i foråret. 

Karen Lindegaard er journalist

plenum | nov 2020 49



Tekst Michael Diepeveen |  Illustration OTW

Foreningen har et godt netværk til 
eksterne journalister, politikere, diverse 
organisations formænd, embedsfolk, 
kommentatorer og eksperter. Og er 
løbende i de store medier…

synlighed

 Trods sin størrelse er Skole lederforeningen 
blandt de mest synlige organisationer i landet. Det skyldes 
primært en stor offentlig og mediemæssig interesse for folke-
skolen, men også at journalister m.fl. vurderer, at Skoleleder-
foreningen ikke alene taler om vores 3365 ledermedlemmers 
vilkår, men tit på vegne af hele skolen. Og at samtalen der-
med har et mere overordnet perspektiv. 

Skolestoffet er der fokus på fra statsministeren og nedefter, 
i de politiske partier, organisationer, eksperter og kommenta-
torer – og i medierne. Alle har en mening. Medierne kappes 
om at formidle og holder sig heller ikke tilbage fra selv at 
sætte dagsordener. Ikke mindst under Corona med nedluk-
ningen, de to genåbninger af folkeskolen og op til nu har  
medieinteressen været stor. 

Foreningen har gennem årene opbygget et godt netværk til 
eksterne journalister, politikere m.fl., så godt at de ofte ven-

Fra en storby- 
degns dagbog 

Det gider jeg ikke 
svare på. Agurketid. 

Det er en gammel 

historie.

Ok, jeg med-
deler, at vi ikke 
stiller op.

DR Nyheder brygger på en historie om 

forældres (begrænsede) klagemulig-

heder ifm beslutning om special-

undervisning – det er Jacob Skaaning.

Ny interviewaftale 
6.45 er på vej. 

 

›

Jeg har her til morgen udtalt  
mig til JP om optaget til lærer-
uddannelsen og hvad der skal til 
for at få flere til at læse til lærer. 

  Det er der 
også brug for.
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JP har en lorte-historie om, hvis du har gået i en 
klasse med mere en 40% indvandrere, har du 
senere i livet en voldsomt lavere årsindkomst 
end hvis du gik i en med 15%! Jeg er kritisk. 

  Dagens indlæg i JP fik en tegning med.

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE12212869/
coronakrisen-har-vaeret-laererig-for-folkeskolen/

Sådan  

  Og gerne med den fulde 
tekst til vores medlemmer. 

Ingen melding endnu. DR venter 
kl. 17 med kamera   

Er på i DR 21-nyhederne og P1 morgen 
omkring 8.30 i morgen tidlig.

JP har en historie med mig om at elever 
skal i 14 dages karantæne. Jeg har været 
i News kl 6.00, DR Radio 7.07 og bliver 
optaget til DR TV Nyheder om 10 min! 
Har du talt med ?

Ja, vi har aftalt at 
lave nyhed på 
den i morgen 
tidlig, da der jo 
også var den 
anden historie

Er der nogen meldinger, om der er 
væsentlige ændringer i forhold til 
åbning – eller kan vores nyhed 
bringes, som den er? 

Så er den her: https://www.
uvm.dk/aktuelt/nyheder 
Vi lægger nyheden på.

Ok, vi lægger den på nu og tilføjer 
tekst om at du er på DR i aften og i 
morgen tidlig. også på FB og Twitter .

Rigtig fint indslag i nyhederne,  
også her til morgen   

Jeg skal love for at 
vores hurtige 
håndholdte video 
er populær. 6.200 
visninger. Er det 
ikke rekord?

Nu er vores 40 
"fede" forslag ude, 
ikke mindst på de 
sociale medier

Det går godt,  
ministeren og de  
skolepolitiske ord-
førere har taget  
godt imod.

På vej mod 5000 
visninger på LinkedIn,  
det kan også noget…

Og så PRTs 
egen video... ›
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synlighed

Har snakket med hende. Skal også ud til DR. 
20.30 kommer regeringen med en melding…

Fortroligt: De lukker alle skoler og dag-
institutioner fra på mandag og 14 dage 
frem. Du kan godt finde pennen frem!

Vi tager STMs budskab alvorligt. Vi forventer 
at UVM og KL kommer med retningslinjer. At 
skolerne skal rette sig efter de kommunale 
beslutninger. At vi skal bruge de næste dage 
på at snakke og berolige eleverne og at vi 
skal øve dem i at gå på læringsplatforme og 
bruge digitale læremidler.

De har ikke 
forsøgt at ringe 
til mig. De er 
velkomne.

Det er fint.

Har lige snakket med 
hende og har lige 
udtalt mig til Ritzau.

   Ritzau og Pol har ringet om 
nødberedskab på skolerne.

Jeg tror de i første 
omgang prøver nogle 
konkrete skoler. 

Har sendt en DR journalist 
videre om ambitionsniveauet 
for hjem/nød-uv  

Vil du udtale dig til Berlingske.  
En journalist vil spørge til 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger? 

Hmm, jeg tænker ikke at regeringen vil 
lukke skoler og andre institutioner ned, 
men det kan jo være på vej?

Nå for Helvede. Er klar – har du et kort 
skriftligt bud på, hvad du vil sige? 

Nope. 18.30.  

Er du på DR kl 21?

Jeg skal i P1 morgen omkring 8.30-8.45. Det 
betyder jo nok, at jeg bliver forsinket til vores 
politiske drøftelse kl 9.00.

der tilbage på eget initiativ. Og en helt ny undersøgelse viser, 
at vi står stærkt1 i profileringen af foreningens skole- og ledel-
sesfaglige synspunkter og vores påvirkning af den offent-
lig-politiske meningsdannelse. 

Grib dagen, eller bliv grebet
I journalistik skal det gå stærkt, og medierne er meget pro-
duktorienterede, konkurrenceminded og omvendt ikke sær-
ligt proces suelle. En nyhedshistorie har tit kun rigtig værdi, 
hvis den bliver bragt først og solo. Derfor er der ofte et hur-
tigt ping-pong mellem forening og journalistikken. Det får  
på så adrenalinen op, idet der kan være en gevinst for både 
medier og forening i at give de andre baghjul.

Emnerne er mange og vidtforgrenede. Grundlæggende  
søger foreningen i et samarbejde mellem politikere og sekre-
tariat at sikre en høj grad af synlighed udadtil, med fokus 
selvfølgelig på at medtænke medlemmernes forhold/vilkår. 

Næsten dagligt2 kommunikeres der mellem journalister 
og sekretariat over mail, telefon eller SMS. Her nogle få pluk 
fra en SMS-korrespondance over 1 års tid frem til sidste 
sommer, som samlet udskrevet fylder ca. 200 sider. Det er 
uden den telefon-, mail- og messenger-kontakt og øvrig  
korrespondance med journalister, kollegaer, formand/næst-
formand, der også hele tiden finder sted… 

Dette for at give et indblik i, hvordan der arbejdes for at fast-
holde interessen, rammesætte historierne og forsyne journali-
sterne med baggrund og forklaringer, de måske ikke har tid til 
at sætte sig ind i. Og så er henvendelserne heller ikke altid po-
sitivt vinklede – de ’rigtige’ undersøgende, journalister leder 
altid efter hullerne i osten…

Giver styrke og tyngde
Uden synlighed ingen position eller vægt, når ens interesser 
skal varetages. At drible sig frem til magt og ære har noget 
med ambitioner og relationer at gøre. Men det handler også 
om graderne af synlighed. Og der har de store, redigerede ›
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Jeg har lige læst det, ikke så tosset! Jeg 
synes dog, vi skal stramme det lidt op.

Jeps. Har lige svaret kort

Har skrevet et udkast til kronikken nu.  
Vil ikke presse på, men jo før Politiken får den, 
desto bedre chancerne. Sensommerhilsen 

Super, kan jeg fx ringe kl 10 i morgen? Har du 
også set udkast til brev til udd. pol. ordførere.

Jeg er i gang med dine 
krav 

Vedr. brev til skolepol ordførere og 
kronik, hvis du får tid, så oplist fem 
konklusioner, vi skal nå frem til. 

Godmorgen, så er kronik i Pol på web, FB 
og Twitter.  Og breve til ordførere i 
håndskreven layout er overbragt m bud.

Vi forsøger at få tal klar, vi kan 
evt kigge på det sent i morgen 
eftermiddag eller lørdag 
formiddag?

Det bliver en Cecilie Dam der 
kontakter dig, de går efter den skarpe 
vinkel, at en åbning ikke lader dig gøre 
under de nuv omstændigheder. Jeg 
har sagt, at skolelederne er parat til 
en gennemtænkt mindre åbning, og 
ikke det hele på én gang.

DR vil køre vores undersøgelse af 
skolens/ledelsens vilkår under Corona

Snakker med hende nu. De forventer det 
som en morgennyhed lørdag kl 8.00 eller 
8.30. Jeg skal til frisør kl 8.00!!!

    

Jeg tror vi kan bestemme. Jeg har møde i 
morgen fredag indtil 11.30. Undersøgelsen 
kører til i morgen kl 12.00. Så skal Nils have 
samlet op. Det bliver nok omkring 14-15.

Hov, det passer jo ikke 
godt – men hvad så…  

DR bringer historien i både radio og TV i 
morgen tidlig, men hun har brug for et 
kald fra dig nu om at fange kl 8 eller 8:30 
i morgen – vil du vende tilbage, tak  

Vi forsøger at finde en løsning

Jeg havde en snak med UV-Minister 
i dag. Vi kan evt ringe kort sammen 
når der er spørgsmål

Perfekt

Vi har startet en nyhed her, 
hvor vi kan føje citater mm til. 

De danske folkeskoler skal fortsætte 
med at være lukkede. Det gælder 
foreløbigt frem til og med mandag  
d. 13. april – 2. påskedag, siger 
statsminister Mette Frederiksen?

Foreslår, at vi sender bredere ud evt. i aften, hvis TV2 
ikke tager den. Og omvendt gerne en melding, hvis 
TV2 tager historien, så vi kan lægge på vores egne 
medier i morgen tidlig   

God morgen, tager direkte fra 
lufthavnen til TV2 News for at 
være på 8.35 om dagens historie i 
Politiken om forkortelse af den 
lange skoledag  

›
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synlighed

medier, hvor man trods alt bliver vejet og eventuelt fundet 
for let, stadig betydning – også selv om de har tabt terræn og 
tiden, hvor man bukker og skraber for dem, er forbi.

Skolelederforeningen bruger som andre aktører sociale me-
dier som Facebook, LinkedIn og Twitter, der i hastighed og ræk-
kevidde slår de gamle medier med flere længder. Det giver mu-
lighed for at komme uden om den redaktionelle prioritering og 
bremse negative historier inden de spreder sig og simpelthen 
fremme de positive, eller blot fremføre sin egen mening.

Der er vores egne medier: Web, nyhedsbrev og bladet, hvor 
vi kan koncentrere os mere om skoleledernes egne forhold 
gennem vidensdeling, at understøtte fællesskabet i forenin-
gen, kommunikere nyheder og politik, arrangementer, konfe-
rencer, kurser m.m. Vi benytter også video, til tider podcast, 
formands- og medlemsmails m.m. i kommunikationen. 

Summa summarum: Foreningen søger at være synlig på 
alle baner, være proaktiv, markant og få indflydelse. Det giver 
styrke og tyngde i forhandlinger og fremtræden. Det skylder 
vi også medlemmerne. Undertegnede har efterhånden mødt 
mange skoleledere, som næsten uden undtagelse har et stort 
hjerte for folkeskolen, ja de arbejder dedikeret og – måske 
mere end godt er – hårdt. 

Michael Diepeveen er redaktør 

 
NOTER
1  En ny ekstern undersøgelse af AB Analyse fra i år, hvor interessenter, politi

kere, eksperter, journalister, medlemmer m.fl. er spurgt, viser at foreningens 
performance er særdeles høj med 95% i kategori god/meget god.

2  En Infomediaundersøgelse i 2015 viste, at Skolelederforeningen lå nr. 4 i  
top20 over mest omtalte i medierne. Regnet ud i forhold til medlemstal/
størrelse lå skolelederne nr. 1. Det har næppe ændret sig meget siden.
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Skal vi tales ved om det med fælles video 
sammen med ministeren.  

https://www.tv2lorry.dk/gribskov/kontant-
udmelding-vi-aabner-tidligst-skoler-og-
daginstitutioner-den-20-april

Den kunne vi tweete imens?

Sille X fra DR morgen TV ringer 
dig om skoleåbning i morgen.

Ja

Jeg er på News kl 12.30 i ca 15 min 
i et mere grundigt interview om 
hvordan det går.

Snakker med hende nu.

Helst ikke nu.  
På vej i bad

Har talt med dem, kommer i onsdag – og 
har også talt med TV2. De kører historien 
oveni, hvis vi kan finde en skoleleder, der 
vil fortælle alt det, man ikke kan nå. 

Tak. Ud over mig vil TV2 invitere skole-
lederen fra Vejle. Hun er en af dem, der 
arbejder 55-60 timer om ugen. 

TV2 21:30   

De kom også med: https://ekstrabladet.dk/
nyheder/samfund/skoleledere-er-pressede

Kan man ringe?

Pol tager vilkårsundersøgelsen, nu har jeg 
også været i dialog med dem i over en uge.

 Ja, det håber jeg Nils og Jannick kan 
hjælpe med. Vender tilbage. 

Det var godt.
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I dag er historien om, hvad vi skal tage med 
fra Coronatiden når skolen åbner. Har lige 
været i P1 morgen og skal i DR Nyhed kl 7.20 
fra en skole i Thisted. Senere kommer en 
sendevogn til TV-avisen i aften.

Jeps

 

Super godt indslag på DR   
Rigtig gode pointer og så fint med at 
sende bolden over til PRT.  

  Det kan være, at vi  
i morgen skal booste, at 
Pernille R-T har under-
streget, at skolerne først 
skal åbne, når forholdene er 
sundhedsmæssigt forsvar-
lige for både elever og an-
satte – men at ikke alle 
kommuners politiske og 
adm ledelse har forstået det

Så kører sagen. Jeg har en aftale 
med Line Gertsen på DR 9.00 
mandag morgen. Hun forventer at 
den kan køre tirsdag. God weekend. 

Her skriv til DR-journalist, vedr. overvågning, 
skjult kamera, Skæg og blå briller …

Jeg sørger for at du får solo indsigt i sagen. 
Bemærk at alt er fuldt fortroligt, og I først må 
gå videre med materialet, når vi aftalt det 

Hvis I er interesseret, vil vi betinge os, at det 
kommer på som i nyhed i TV avisen og det er 
vores formand, der taler skolelederens sag. 

 Vi prøver få DR at sende indslag allerede 
i aften, da Fyns Stifttidende, Ekstra-bladet  
m.fl. er i gang

Line Geertsen oplyser, at indslaget kommer i 
TV avisen i aften, sandsynligvis 21:30. Det er i 
givet fald Claus, der taler sagen. 

Jeg har tweetet DRs nyhed. 
 Kører hele morgenen

TV2/Fyn prøver at få fat i dig.
https://www.tv2fyn.dk/artikel/
advarsel-til-it-chef-i-nyborg-
efter-skjult-kamaera-paa-skole

Jeg prøver at ringe. Hvor 
lang tid er du på pinden?

Kommer på kontoret om 15 min

Super  

DR fortsætter: dr.dk/nyheder/regionale/
fyn/kommune-snoed-skole-med-under 
cover-og-skjult-kamera-partier-kraever...

Kan vi vende overvågningssagen kort 
lidt senere i eftermiddag. 

Er blevet kontaktet af DR. De er ved at få 
en juridisk vurdering af sagen i Nyborg. De 
forventer at køre et indslag tirsdag. 

Det lyder godt, jeg vil anbefale at du 
taler med Peter inden, du må erne 
give endelig besked, så jeg kan 
varsle Karen og Palle som lovet.

Ja, TV2 Nyheder kl 8.00 i morgen og mest 
om lærernes bekymring vedr smitte, masker 
og retningslinjer

En Ygal fra TV2 Nyhederne er 
på vej om skoleåbning  

Til orientering deltager jeg i morgen kl. 10-11 
med Rasmus Edelberg i DR’s tæt på Corona-
chat på deres hjemmeside, God aften. 



noter

PRIVAT
Set i et 10-årigt perspektiv går flere børn/unge i 
dag på privat- eller friskole:

NB: Tallene er ikke korrigeret for elever, tilknyttet andre 
skoletyper, specialskoler m.m.

1. 
klasse

2009 2019

86,8%

84,1% 78,7%

13,2%

82,3%

17,7%

15,9% 21,3%

Andel af elever i: 

 Folkeskole  Fri/privatskole

GHETTO 
For at sætte ind mod parallelsamfund i folkeskolen har rege-
ringen skærpet tilsynet med belastede skoler. Ca. 65 skoler er 
omfattet, hvilket er en fordobling af det tidligere antal. 

Med det skærpede tilsyn er foreløbig fastsat fire databaserede 
indikatorer i tilsynet med parallelsamfund:

•  Skoler med mindst 30% elever fra udsatte boligområder.

•  Skoler med mindst 30% elever med ikke-vestlig baggrund.

•  Mindst 40% elever med forældre uden tilknytning til arbejds-
marked/uddannelse.

•  Skoler med mindst 10% elever, som ikke består prøve/eksa-
men i dansk. 

Der er andre parametre og indikationer, der spiller ind for  
det, der kan føre til træk i børnecheck ved ulovligt fravær, ind-
førelse af sprogprøver i børnehaveklasser og pålæg til skolen.  
I yderste instans kan skolen lukkes af staten.

Både Skolelederforeningen, DLF eller de andre skoleorganisa-
tioner advarer mod stramningerne, som kan føre til en stigma-
tisering af skoler – og få den modsatte effekt af det ønskede, 
nemlig skabe skel.

Skolens venner
Foreningen ’Skolens venner” har 
fået 4 mio. kr. fra Egmont Fonden  
til at styrke sit tilbud til skolerne  
frivillige skolevenner til at skabe re-
lationer, tid og overskud til elever.

Tilbuddet er at få en ekstra voksen i 
klasselokalet, og foreningen har pt. 
520 frivillige skolevenner, som kan 
bidrage til at give elever i indskolin-
gen bedre trivsel og læring.

Skolevennerne er pt. fordelt på 65 
skoler i 30 forskellige kommuner og 
15 lokalforeninger. Foreningens ar-
bejde er blevet evalueret positivt af 
Socialt Udviklingscenter SUS.

De frivillige indgår typisk fast i en 
klasse 2-4 timer om ugen. En skole-
ven erstatter ikke fagprofessionelt 

personale, men indgår i lærerstyrede 
aktiviteter som en støtte til eleverne, 
fx ved at besvare spørgsmål, tage 
del i læsning og opgaveløsning, trø-
ste og lægge ører til det, eleverne er 
optaget af.

KONTAKT ’Skolens venner’ på 
tlf. 61 68 33 96 eller se mere på 
www.skolensvenner.dk

ANGST —Angstforeningen oplever, at børn og unges 
bekymringer og usikkerhed er kommet til at 
fylde mere under Coronakrisen. Foreningen 

har derfor lavet en pjece med gode råd og 
vejledning, som en hjælp til forældre, lærere  

og pædagoger samt tilbyder oplæg på  
skoler om emnet.

SE MERE på angstforeningen.dk > Vær ikke bange
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VIDSTE DU...

EXHAUSTO LEVERANDØR AF VENTILATIONSLØSNINGER SIDEN 1957

Et godt indeklima i skolen koster  
kun 2 kr. om dagen per elev eller  
det samme som ét æble om dagen.

Derfor er EXHAUSTO det kloge valg!

Kontakt vores kompetencecenter på 65 66 12 34
eller exhausto.dk og lad os hjælpe dig videre

...at et godt indeklima 
ikke koster en formue
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 Gennem mange år jeg taget  
skoleledere og lederteam med bag kulisserne 
i symfoniorkestrets, teatrets og operaens ver-
den for at kvalificere deres lederskab. Der er 
nemlig meget at lære af dirigenter, musikere, 
instruktører, skuespillere og sangere, når det 
handler om at lede, performe og skabe udvik-
ling.

Jeg vil i denne artikel tage jer med i teatrets 
verden for sammen med en gruppe skole-
ledere at blive inspireret til at arbejde med 
samskabende processer og praksislæring.

Læseprøvens plads i forberedelsen
Vi starter i Kongeværelset i Odense Teater, 
hvor vi har aftalt at mødes med teatrets di-
rektør Jens August Wille. Vi skal ind og over-
være en teaterprøve på forestillingen Anna 
Karenina, men først skal vi høre lidt om den 
kontekst, som prøven og forestillingen ind-
går i. Jens August forklarer, at der ligger et 
meget stort arbejde forud for den forestil-
ling, som publikum oplever ved premieren.

Det hele starter år forinden med udvæl-
gelse af stykke og instruktør, med casting af 
kunstnerisk team og skuespillere og med ram-
mesætning af kulisser og lyd. Det kan sam-
menlignes lidt med alle de mange ledermø-
der, der ligger forud for et skoleårs start, hvor 
lederteamet drøfter og lægger rammerne for 
fagfordeling, teamsammensætning, skema, 
særlige funktioner, indsatser mv. Det er et ar-
bejde, der ikke ses, men det er forudsætnin-
gen for en vellykket forestilling og et vellykket 
skoleår.

Et af de væsentlige tidspunkter i prøveforlø-
bet på en forestilling er læseprøven, hvor alle 

Af Lars Peter Nielsen  |  Illustration Otto Dickmeiss

Kunstnerisk lederskab  
handler om at sætte det 
tværfaglige møde i stand, og 
det handler ledelse på mange 
andre områder også om. Ved 
at tage et kig ind i teatrets, 
skuespillets eller musikkens 
og billedkunstens verdener 
kan man hente inspiration til 
sin egen ledelsespraksis, sit 
personlige lederskab og sin 
organisatoriske rolle.

ledelse

Samskabelse og 
 praksislæring

involverede – instruktør, kunstnerisk team, 
skuespillere, kostumedesignere, håndvær-
kere, pressefolk mv. – mødes for første gang. 
Jens August forklarer, at læseprøven for de  
fleste instruktører er den mest uhyggelige dag 
under et prøveforløb. Det er sjovt nok ikke 
premieren.

”Det er dér, hvor de fleste godt kunne tænke 
sig at blive kørt ned af en bus på vej derhen,” 
fortæller han, ”fordi de er angste. Det er så at 
sige deres premiere, fordi de den dag skal 
prøve at gøre rede for, hvorfor dette projekt er 
spændende. De fleste instruktører er ret 
bange for den dag, fordi de kan mærke, om de 
får folk med, eller om de ikke får dem med – 
også selvom de har gjort det i mange år.” 

Mange skoleledere kan nok genkende 
denne følelse fra møder med medarbejderne, 
hvor de skal fremlægge en ny måde at lave 
skoleårets planlægning på, eller hvor de skal 
fremlægge fagfordeling eller ændringer i sko-
lens måde at arbejde på. Det er lederens pre-
miere eller eksamen, hvor alt fortættes i nogle 
ganske få øjeblikkes fremlæggelse af visionen, 
intentionen, meningen, og hvor det er afgø-
rende om folk går med eller er tøvende.

Det er det samskabende arbejde i det kunst-
neriske team eller i ledelsen, som skal stå sin 
prøve i mødet med alle de involverede, i mø-
det med virkeligheden.

Frustrationstolerance på scenen
I prøveforløbet på Anna Karenina er instruk-
tør Jakob Schjødt og skuespillerne kommet 
gennem de første prøver i prøvelokalet, og 
nu afholdes prøverne på Store Scene. Vi skal 
ind og opleve en tutti-scene, en bryllups-

med inspiration fra teatrets verden
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Efterfølgende spørger jeg ham om, hvad 
der går igennem hovedet på ham i det øjeblik. 
Han fortæller, at han ikke havde forudset det 
med frynsegardinerne, og at han overvejede 
at fyre drejescenen. Det nemmeste ville jo 
være at droppe den og gøre scenen statisk, 
for det virkede jo. Alligevel tror han på, at han 
kan få det til at fungere, også selvom det ser 
håbløst ud, og så vælger han den vanskelige 
vej, for det er det sjoveste, som han siger.

En vigtig forudsætning for at en gruppe kan 
skabe noget nyt sammen er, at lederen er i 
stand til at rumme og håndtere den frustra-
tion, der opstår, når tingene ikke går som 
planlagt, eller når tingene bare går helt galt. 
Det at bevare roen, ikke gå i panik, tænke i si-
tuationen, ikke gribe til den letteste løsning, 
men i stedet angribe problemet på en hånd-
terbar måde, det er forskellen mellem succes 
og fiasko.

Evnen kaldes negativ formåen og er velbe-
skrevet i den psykodynamiske organisations-

psykologi 1. Det handler om at bevare roen i 
kaos, udholde usikkerhed og kunne agere in-
tuitivt med halv viden. En evne og tilstand, 
der åbner op for idéer og kreative mulighe-
der.

Kreativ samskabelse
Jeg er sikker på, at Jakob ikke i situationen 
ved, hvordan endemålet bliver, men han tror 
på og ved sig selv, at det nok skal lykkes. Og 
så tager han fat i ét element ad gangen. Først 
beder han skuespillerne placere sig på en an-
den måde og spiller så scenen igennem igen. 
Det går bedre.

Så foreslår han en anderledes måde at be-
væge sig gennem kulisserne på, hvor skuespil-
lerne stikker hånden ind mellem frynserne og 
ligesom skaber sig et rum og bevæge sig igen-
nem det. Også det afprøves. Og nu sker der 
noget spændende. For en af skuespillerne gør 
ikke helt som Jakob har sagt. Mens de øvrige 
hurtigt slipper igennem frynserne, lader hun 

scene, hvor alle skuespillerne er på scenen. 
Vi sætter os på balkonen og følger med i en 
intens time, hvor Jakob Schjødt arbejder 
med skuespillerne på scenen.

Det er tydeligt, at Jakob ved, hvad han vil. 
Han er forberedt. Allerførst beder han skue-
spillerne stille op og spille scenen igennem, 
som de har gjort før i prøverummet. Det går 
fint. Derefter siger han, at han gerne vil have 
drejescenen til at køre rundt under hele bryl-
lupsscenen. De prøver det igen, og nu går det 
hele op i hat og briller.

Det, der før fungerede, fungerer slet ikke 
nu. Folk forsvinder bag scenen og kommer til 
syne igen. Nogle forsøger at bevæge sig genne 
kulisserne, som består af frynsegardiner, 
mens andre undgår dem. Nogle gennemfører 
scenen, mens andre begynder at lave sjov. Og 
til sidst står alle og kigger på hinanden – og på 
Jakob. Instruktøren er i den grad udstillet. 
Hvad nu? Man kan se, at Jakob tænker. Han 
tager sig til skægget og går lidt rundt. 
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og det spontane, at få feedback på det, som 
bare sker, og drøfte, hvordan dét kan gøres til 
en mere fast praksis, som løfter undervisning 
og læring i klasseværelset. Lederens og/eller 
vejlederens nærvær og opmærksomhed er 
her altafgørende.

Ofte er det de helt små ting – mikroproces-
serne – der gør den store forskel. Jeg oplevede 
det ved en anden lejlighed, hvor en instruktør 
arbejdede med en sanger og bad vedkom-
mende om at bruge hånden på en lidt anden 
måde. Det resulterede i, at sangeren fik et helt 
andet greb om scenen og optrådte mere ægte 
og kompetent. Noget en skoleleder bemær-
kede og kommenterede med ordene: ”Det er 
helt utroligt, at så lille en korrektion kan gøre 
så stor en forskel. Det vil jeg gøre mere af i mit 
lederskab!”

I den videre proces iscenesætter Jakob bryl-
lupsscenen element for element. Instruktion 
og afprøvning af en monolog, som kører sam-
tidig med bryllupsscenen. En anden skuespil-
lers placering og replik på scenen, hvilket 
igen gennemspilles. Dernæst brugen af rekvi-
sitter under ceremonien og afslutningsvis 
skuespillernes exit fra scenen. Det blev til 8-10 
gennemspilninger af samme scene i løbet af 
en time afbrudt af drøftelser med skuespil-
lerne og nye instruktioner til dem.

Jeg tror, vi alle sammen var både impone-
rede og lidt høje over at have set en leder få 
noget til at lykkes – som så ud til at skulle mis-
lykkes – ved at bevare roen, lave en lang 
række prøvehandlinger, inddrage medarbej-
derne og insistere på at nå et resultat.

Vær åben, lyt, observer og inddrag
Efter prøven mødes vi med Jakob for at 
drøfte, hvordan han som leder får et sådan 
prøveforløb til at lykkes, og helt naturligt er 
vi optaget af, hvordan han inddrager skue-
spillerne i processen.

Jakob er ikke i tvivl: ”Det synes jeg helt 
grundlæggende er en supervigtig del af at lave 
teater, at det ikke er mig, der skal sidde og op-
finde alt hjemmefra. Jeg forbereder mig, jeg 
har en plan, jeg har noget, som jeg kan byde 
ind med, noget jeg ønsker vi skal undersøge, 
og noget jeg godt kunne tænke mig, vi kom 
hen til. Det er så det, jeg introducerer i star-
ten. Og så ser jeg ligesom, hvad der sker, og 
prøver at hive fat i nogle af de ting, som de by-
der ind med. Jeg prøver virkelig at være åben 
for, hvad der sker i rummet, når jeg har sat 
det i gang, for at se, hvad vi kan udvikle på. 

Det, der opstår for dem og engagerer dem, er 
jo noget helt andet, end hvis de bare skal 
prøve at ramme noget, der foregår inde i mit 
hoved.”

På sin egen ligefremme måde får Jakob her 
givet udtryk for, hvordan man som leder ar-
bejder samskabende og sikrer ejerskab til tin-
gene. God forberedelse, en plan, tydelige in-
tentioner, og så en høj grad af åbenhed, op-
mærksomhed og lytten. Der er ingen tvivl 
om, at det at lytte er helt afgørende. Så vores 
medarbejdere oplever, at de bliver set og ta-
get alvorligt, så deres bidrag bliver inddraget, 
og så det endelige produkt bliver et fælles 
produkt, der er skabt sammen – hvad enten 
det drejer sig om undervisningsforløb, fordy-
belsesdage, temauger, forældremøder, pro-
cesser mv.

Praksislæring i lederteamet
Praksislæring er ikke kun en opgave for vo-
res medarbejdere. Det er også en ledelses-
mæssig disciplin. At kigge ind i kunstens  
verden er som at kigge ind i et eksperimen-
tarium, hvor man kan se ledelsesmæssige 
processer ske i realtid.

At se en teaterinstruktør arbejde med skue-
spillerne, at overvære et prøveforløb med et 
orkester eller en musikgruppe, eller at byde 
en musiker, skuespiller eller sanger op til dans 
og snakke med dem om, hvad der skal til for 
at motivere dem, er gode rum at udforske le-
delse og blive inspireret i sit lederskab. Og 
hvis det så samtidig kan gøre ledere nysger-
rige på hinandens ledelsesudøvelse med nær-
vær, observationer og sparring i forhold til le-
delsesmæssige udfordringer, så vil samska-
belse og praksislæring kunne løftes op et 
endnu højere niveau.

Så når I tænker ledelsesudvikling i jeres le-
derteam fremover, skulle I måske tage kon-
takt til det lokale teater, opera eller symfoni-
orkester. Måske kunne I få mulighed for at 
kigge indenfor til en prøve, få et møde med 
orkesterchefen, teaterdirektøren, en dirigent 
eller instruktør og drøfte ledelse med dem. 
Eller få en åbenhjertig snak med nogle musi-
kere, skuespillere eller sangere om, hvad der 
skal til for at få samskabelse til at lykkes, 
hvad der motiverer dem, og hvordan de hol-
der gejsten oppe, når de skal levere aften ef-
ter aften. 

Lars Peter Nielsen er ledelses- og  
organisationskonsulent i REFLEX

TIL REFLEKSION

Lars Peter Nielsen er ledelseskonsulent 
og indehaver af konsulentvirksomhe-
den Reflex, hvor han arbejder med  
leder- og ledelsesudvikling gennem 
sparring, udviklingsforløb, seminarer 
og konferencer.

Han har gennem mange år arbejdet 
med at ledelse i folkeskolen med et 
særligt fokus på at kvalificere leder-
skab gennem refleksion, dialog og kre-
ativitet bl.a. med inspiration fra kun-
stens verden. I 2019 udgav han bogen 
’Kunstnerisk lederskab’, hvor han kom-
mer med eksempler og videregiver  
inspiration fra symfoniorkestrets, tea-
trets og operaens verden.

Se mere på www. 
frirum-til-ledelse.dk

ligesom fingrene løbe langsommere hen over 
dem og giver ikke så hurtigt slip på dem. ”Og 
pludselig var der noget i det, som jeg synes 
var fantastisk, der var en slags poesi i det,” 
som Jakob efterfølgende beskriver det.

Jakob bemærker det og går hen og snakker 
med skuespilleren om det, og fordi skuespille-
ren intuitivt havde prøvet sig frem, havde hun 
indfanget et element, som efterfølgende blev 
en del af scenen.

Dette lille glimt i et prøveforløb viser, hvor-
dan samskabelse finder sted i praksis. Det er 
en samvirken mellem det intenderede (det Ja-
kob beder om) og det intuitive (som skuespil-
leren bare gør). Det er også en skuespillers 
mod til at turde gøre noget andet sammen-
koblet med en leder, der ser det og giver 
plads til, at dette lille element får større plads. 
Meget aktionslæring handler om sådanne pro-
cesser. At turde afprøve både det intenderede 

NOTER
1  Se f.eks. L.P. Nielsen & B. Johansen: ’Negativ formåen 

og kreativitet’ i Psykodynamisk Organisationspsykologi 
II, Hans Reitzels Forlag 2011

ledelse
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Læringsfestival online 2021 er fire dage med inspiration og konkrete 
indspark til lærere, skoleledelser og andre med interesse for skole og 
undervisning. Det hele foregår online, så alle kan logge på og være med.

Sæt allerede nu         i din og personalets kalender og udnyt muligheden 
for fælles inspirations- og udviklingsdage for hele skolens 
pædagogiske personale.

Planlæg programmet ud fra netop jeres behov, tid og faglige interesser.

www.laeringsfestivalonline.dk @danmarkslaeringsfestival @skolemessenMød os på:

FIRE DAGE MED INSPIRATION

Oplev et stort, fagligt konferenceprogram i fællesskab*

Deltag i gratis praksisnære oplæg

Mød forlag og andre leverandører af læremidler

*Køb med fordel adgang til konferencen for hele skolens personale

FÅ KONKRETE IDEER TIL UNDERVISNINGEN

Danmarks Læringsfestival

VI SES 
I UGE 9



 Artiklen tager afsæt i ph.d.- 
afhandlingen ’Inklusion som reformidé: 
Spredning, oversættelse og implementering 
af reformideen inklusion’ (Sandgaard, 
2019b), som bidrager med ny viden om, 
hvordan reformidéen om inklusion1 produ-
ceres af globale aktører i 1990'erne, hvoref-
ter den cirkulerer videre til en dansk uddan-
nelsessektor i 2010'erne og efterfølgende 
mobiliseres og styres i kommunale forvalt-
ninger for til sidst at undersøge, hvordan 
skolelederne oversætter2 inklusion i samti-
dens folkeskole. 

Af Anders Sandgaard  |  Foto Ritzau/Scanpix

Skoleledelsen har en afgørende betydning for, hvordan 
inklusion materialiserer sig i den enkelte folkeskole, da 
samtidens politiske reformaktiviteter og målsætninger 
med inklusion er abstrakte. Det er uklart, hvad inklusion 
er, og hvordan det implementeres, styres og organise-
res på folkeskoler. Det kræver derfor implementering og 
organisering af inklusion i den enkelte folkeskole, og at 
skoleledelsen laver en handlingsrettet konkretisering af 
inklusion.

inklusion

Skoleledelsens
implementering  
og organisering
af inklusion  
i  folkeskolen 
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Siden 2010 har inklusion bevæget sig fra 
reformidé i en rapport (Finansministeriet, 
Undervisningsministeriet & KL, 2010) over et 
stramt styringsmål på 96% (Lovændring, 
2012) til en abstrakt og ikke-styrbar målsæt-
ning i en lang omstillingsproces (Finansmini-
steriet, 2016) med henvisning til anbefalin-
gerne i inklusionseftersynet (Inklusionsefter-
synet, 2016). Efter afskaffelsen af målsætnin-
gen på 96% i 2016 bliver det om end mere 
uklart, hvad inklusion er - og hvordan det 
implementeres, styres og organiseres på fol-
keskoler (Sandgaard, 2019b), og det betyder, 

at det i høj grad er op til skoleledelsen at få 
implementeret, styret og organiseret inklu-
sion (Sandgaard, 2019b). 

Således er to af konklusionerne fra ph.d.- 
afhandlingen: 

•  De politiske intentioner med inklusion er 
et halvfabrikat3, hvilket gør inklusion i fol-
keskolen til en abstrakt, ukonkret og læn-
gerevarende omstillingsproces. Halvfabri-
katet betyder, at det er en halvbearbejdet 
reform, som mangler at blive færdigprodu-
ceret og konkretiseret i de danske kommu-
ner og folkeskoler, fordi inklusion kan im-
plementeres og styres på mange måder. 
Det fordrer, at skolechefer og skoleledelser 
formår at konkretisere, hvad inklusion er, 
og hvordan inklusion bør implementeres, 
styres og organiseres (Sandgaard, 2019b).

•  Implementering af halvfabrikatet inklusion 
bør baseres på oversættelsestilgange af in-
klusion, som er radikale, kreative, norm-
brydende og modige. Det skyldes, at inklu-
sion er en abstrakt og ukonkret reformidé 
i samtidens folkeskoleområde, og derfor er 
det i høj grad op til skoleledelserne at kon-
kretisere, hvad inklusion er, og hvordan 
inklusion skal implementeres, styres og  
organiseres lokalt. Således er det op til 
skolelederne at oversætte inklusion til  
implementerbare organisatoriske tiltag 
(Sandgaard, 2019b)4.

Inklusion i samtidens folkeskoleområde
Ph.d.-afhandlingen kortlægger hvordan halv-
fabrikatet inklusion styres og mobiliseres i to 
danske kommuner igennem børne-unge poli-
tikker, økonomiske incitamentsstrukturer, 
samt idépakker5. Denne mangfoldighed i sty-
ringen og mobiliseringen af inklusion på 
kommunalt niveau skyldes, at inklusion er et 
halvfabrikat, som kan styres og mobiliseres 
igennem både kommunalpolitiske ambitio-
ner; økonomiske incitamentsstrukturer; og 
sammensættes med andre idéer i idépakker i 
de kommunale forvaltninger.

De to kommuners forvaltninger og kom-

munalbestyrelser forsøger at løse konkreti-
seringen af, hvordan inklusion bør tænkes 
og samtidig gøre inklusion til et styrbart 
aspekt igennem økonomiske incitaments-
strukturer. De økonomiske incitaments-
strukturer i de to kommuner medvirker til, 
at inklusion bliver et tema i skoleledernes 
praksis, fordi økonomien til inklusion er  
decentralt placeret. Det betyder, at skole-
lederne i begge kommuner selv skal få reg-
nestykket til at gå op, når elever enten in-
kluderes eller ekskluderes fra den enkelte 
folkeskole, da folkeskolerne i begge kommu-
ner selv skal betale for at få placeret en elev 
til et specialtilbud.

Ligeledes viser analysen, at de to kommu-
ners skoleforvaltninger forsøger at konkreti-
sere halvfabrikatet inklusion ved at sam-
mensætte og pakke inklusion i idépakker, 
som sendes videre til kommunernes skolele-
delser. En idépakke er en pakke af samti-
dens mest kraftfulde idéer for, hvordan man 
bør styre, lede, og organisere organisatio-
ner. Dette medfører, at skoleforvaltningerne 
i de to kommuner kompleksitetsforøger 
halvfabrikatet inklusion ved at pakke inklu-
sion sammen med andre organiseringsidéer 
såsom ’Vurdering for Læring’; ’Professio-
nelle læringsfællesskaber’; samt datainfor-
meret vurderingspraksis. I de to idépakker 
forbliver halvfabrikatet inklusion en ab-
strakt idé på tværs af idépakkens elementer, 
som fordrer at skoleledelserne formår at 
oversætte og konkretisere inklusion i for-
hold til forvaltningernes idépakker. I de to 
kommuners børne-unge politikker bliver 
halvfabrikatet inklusion mobilisereret i ab-
strakte vendinger uden konkrete mål. 

Samlet set viser analyserne, at inklusion 
forbliver et halvfabrikat, da de kommunale 
aktører ikke i tilstrækkelig grad konkretise-
rer og kompleksitetsreducerer, hvad og 
hvordan inklusion bør implementeres, orga-
niseres og styres. Det har den konsekvens, 
at det er op til skolelederne at oversætte og 
konkretisere halvfabrikatet inklusion i de to 
kommuners folkeskoler. ›
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professionelle skal vurdere egen praksis i  
forhold Synlig Læring. Skoleledelsen har en 
forventning om at Synlig Læring er en inklu-
sionsfremmende refleksions- og transparens-
teknologi, der kan understøtte og initiere de 
fagprofessionelles oversættelser af halvfabri-
katet inklusion. Denne intention bevirker, at 
den sidste oversættelse af halvfabrikatet in-
klusion placeres i enten et selvevaluerende 
forhold mellem den fagprofessionelle og den 
pædagogiske praksis eller et reflekterende 
forhold mellem den fagprofessionelle og den 
pædagogiske ledelse på ABC-Skolen. 

I denne sammensætning bliver inklusion 
en valgmulighed, da inklusion bliver ét mu-
ligt fokuspunkt blandt mange andre fokus-
punkter i refleksions- og transparensteknolo-
gien. Dermed formår skoleledelsen ikke at 
oversætte og sammensætte inklusion som en 
integreret og harmonisk del af refleksions-
taksonomien, da Synlig Læring som et inklu-
sionsfremmende redskab giver udfordringer 
i de fagprofessionelles arbejde med inklu-
sion. Ifølge en af lederne i skoleledelsen op-
står en uhensigtsmæssig dynamik mellem in-
klusion og Synlig Læring, fordi ’[…] Det er de 
børn der har svært ved at indgå som fylder i 
mit arbejde, fordi det er dem man ser via 
Synlig Læring, når det frustrerer lærerne’. 
Således bliver Synlig Læring ikke et inklusi-
onsfremmende refleksionsredskab blandt de 
fagprofessionelle, men snarere et redskab 
som giver udfordringer for de fagprofessio-
nelles arbejde med inklusion. 

Det afgørende spørgsmål er, hvilke konse-

Implementering fordrer radikale 
oversættelser 
Ph.d.-afhandlingen undersøger i hver kom-
mune en skoleledelse på henholdsvis 123- og 
ABC-skolen6. 123-Skolen har en stor diversitet 
i elevgrundlaget, og henviser et meget lille 
antal elever til specialtilbud. Skolelederen på 
123-skolen betegner sig selv som ’[…] lidt 
utraditionel […]’ og derved udfordrer skole-
lederen normerne for, hvordan man bør 
lede, organisere og styre folkeskolen med 
henblik på implementering og organisering 
af inklusion.

Når skolelederen udfordrer normerne, så 
anvender skolelederen gennemgående en ra-
dikal oversættelse af halvfabrikatet inklusion, 
fordi oversættelsen er kreativ, normbry-
dende og modig. Skolelederen er kreativ i 
den radikale oversættelse, da vedkommende 
organiserer en særlig inkluderende folke-
skole, hvor inklusion medtænkes i organise-
ring, rekrutteringsprocesser, organisatoriske 
rutiner samt supervisionsprocesser. På tværs 
af denne implementering har skoleledelsen 
givet myndighed og kyndighed til et inklusi-
onsorienteret team af vejledere, som interve-
nerer i både elevernes skole- og fritidsliv 
samt de fagprofessionelles aktiviteter på 
123-Skolen.

Teamet består af 3 fuldtidsvejledere og 2 
deltidsvejledere, som skoleledelsen har fået 
midler til ved en ressourceallokering, hvor 
skoleledelsen ikke har valgt at have en 
AKT-enhed samt begrænset antallet af tolæ-
rer-timer på 123-Skolen. Dermed organiserer 
skoleledelsen en enhed med vejledningsmed-
arbejdere, som understøtter arbejdet med in-
klusion på tværs af ovenstående organisatori-
ske processer og strukturer på 123-Skolen. 

Vejledningsmedarbejdere har vagter på 
123-Skolen, hvor de kan tilkaldes i presse-
rende situationer, men det er i lige så høj 
grad en organisering, som understøtter og 

kvalificerer de fagprofessionelles arbejde og 
vidensgrundlag med udsatte børn og unge på 
123-Skolen. Skolelederen forklarer at vejle-
derne skal ’[…] ændre kultur, vaner, unoder, 
rutiner blandt lærerne […]’ med henblik på 
at alle fagprofessionelles indgår i interne ud-
viklingsprocesser i forhold didaktikkens og 
pædagogikkens betydning for inklusion i al-
menområdet. 

Det betyder, at de fagprofessionelle på 
123-Skolen kontinuerligt lærer og optimerer 
den inkluderende undervisning på grund af 
feedbackmekanismer, hvor vejledere kombi-
nerer faglig sparring med data om elevernes 
trivsel og læring. Denne kombination øger 
sandsynligheden for, at de fagprofessionelle 
på 123-Skolen kan varetage inkluderende un-
dervisning, hvor alle elever lærer, trives og 
deltager i klassens fællesskab. 

Det afgørende spørgsmål er om, hvorvidt 
skoleledelsens kreative, normbrydende og 
modige oversættelse og implementering sik-
rer øget inklusion på 123-Skolen? Over tid vi-
ser de nationale målinger en positiv tendens 
på både karaktergennemsnit og trivselsmålin-
ger for 123-Skolen. Dette indikerer, at skole-
ledelsens radikale oversættelse og implemen-
tering af inklusion understøtter de fagprofes-
sionelles arbejde med inklusion, da 123-Sko-
len formår at fastholde eller øge trivsel og 
læring for et større antal elever i almenområ-
det.

Modificerende oversættelser skaber 
udfordringer 
ABC-Skolen har en stor diversitet i elevgrund-
laget, og henviser et lille antal elever til spe-
cialtilbud. Skoleledelsen på ABC-Skolen har 
en AKT-enhed, der varetager akutte indsatser 
og midlertidige støtteforanstaltninger, når in-
klusion giver udfordringer i de fagprofessio-
nelles arbejde på ABC-Skolen. 

Derudover findes en tretrinsmodel for in-
klusion, hvor det i alle tre trin i høj grad er 
op til den enkelte fagprofessionelle at få in-
klusion til lykkedes på ABC-Skolen. Modellen 
peger i høj grad på eksterne kommunale og 
statslige aktører, som mulige kilder til hjælp, 
når de fagprofessionelle har behov for super-
vision i forhold til inklusion. Ifølge skoleledel-
sen understøttes de fagprofessionelle på 
ABC-Skolen ved, at skoleledelsen modificerer 
og kombinerer halvfabrikatet inklusion med 
Synlig Læring7. 

Skoleledelsen på ABC-Skolen har udarbej-
det en refleksionstaksonomi inden for en 
række områder i undervisningen i refleksi-
ons- og transparensteknologien, hvor de fag-

inklusion

Skole ledelsens 
radikale oversæt-
telse og implemen-
tering af inklusion 
understøtter de 
fagprofessionelles 
arbejde 
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kvenser har skoleledelsens modificerende 
oversættelser af inklusion på ABC-Skolen? 
Over tid viser de nationale målinger en nega-
tiv tendens på både karaktergennemsnittet 
og trivselsmålingerne for ABC-Skolen. Dette 
indikerer, at skoleledelsens modificerende 
oversættelse af halvfabrikatet inklusion ikke i 
tilstrækkelig grad understøtter de fagprofes-
sionelles arbejde med inklusion. Den mang-
lende organisatoriske understøttelse af de 
fagprofessionelle øger sandsynligheden for 
at et større antal elever ikke oplever øget 
trivsel og læring i almenområdet på ABC- 
Skolen.

Sammenfatning
Ph.d.-afhandlingens resultater viser at imple-
mentering og organisering af inklusion i sam-
tidens folkeskole fordrer, at skoleledelsen be-
nytter tilgange, som er radikale, kreative, 
normbrydende og modige. Det skyldes, at in-
klusion mobiliseres som et halvfabrikat i 
samtidens folkeskoleområde i Danmark. Så-
ledes bør skoleledelsen reflektere over 
spørgsmålene:

•  Hvad skal man på den enkelte folkeskole 
med halvfabrikatet inklusion? 

•  Hvordan vil man oversætte og konkreti-
sere halvfabrikatet inklusion inden for de 
givne rammebetingelser?

•  Kræver halvfabrikatet inklusion nogle nye 
rutiner, strukturer og procedurer på 
denne skole? 

•  I hvilken grad må eksisterende rutiner, 
strukturer og procedurer nedlægges eller 
justeres? 

•  Hvilke enheder og/eller medarbejdere skal 
have nye ansvarsområder og opgaver, som 
kan understøtte de fagprofessionelles ar-
bejde med inklusion? 

Besvarelsen og arbejdsprocessen med oven-
stående spørgsmål er vigtige således, at im-
plementering og organisering af inklusion 
rettes imod en handlingsrettet konkretise-
ring og besvarelse af spørgsmålet: Hvad be-
tyder inklusion på den enkelte folkeskole? 
Denne proces er karakteriseret ved en spiral-
lignende proces, der veksler mellem ab-
strakte samtaler og mere handlingsoriente-
ret tiltag med afsæt i spørgsmålet: Hvilke 
organisatoriske strukturer, procedurer eller 
rutiner understøtter de fagprofessionelles  
arbejde med inklusion i almenområdet? 

Anders Sandgaard er Ph.d. i organisation og ledelse, 
lektor i forskningsafdelingen, UC SYD
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NOTER
1  Inklusion bruges i artiklen som et be-
greb for politiske intentioner og orga-
nisatoriske tiltag med målsætning om 
inkluderende fællesskaber og inklude-
rende læringsmiljøer i folkeskolens al-
menområde. Derfor er inklusion et 
spørgsmål om øget mulighedslighed 
og elevdiversitet indenfor almenområ-
det i folkeskolen, der skal øge den en-
kelte elevs trivsel og læring mest mu-
ligt.

2  Implementeringsteoretisk perspektiv - 
baseret på oversættelsestilgange, som 
enten er kopierende, modificerende el-
ler radikale. Disse tilgange er måder, 
hvorpå udefrakommende politiske in-
tentioner, koncepter og standarder 
oversættes til implementerbare orga-
nisatoriske tiltag og komponenter, som 
er forenelige med lokale forhold i den 
enkelte organisation (Røvik, 2007, 
2016).

3  Politiske intentioner og reformaktivite-
ter kan være halvfabrikater inden de 
møder den enkelte organisation, som 
kræver kreativitet og konkretisering i 
implementeringsprocessen, når de 
udefrakommende politiske intentioner 
skal implementeres i praksisfeltet 
(Røvik, 2007).

4  Ph.d.-afhandlingens analyser er baseret 
på teori og forskning, som fremskriver, 
at lederne kan have betydning i den en-
kelte organisation, når udefrakom-
mende politiske tiltag, koncepter og 
standarder implementeres og oversæt-
tes til organisatoriske tiltag og kompo-
nenter, som er forenelige med lokale 
forhold i den enkelte organisation 
(Boxenbaum & Strandgaard Pedersen, 
2009; Czarniawska & Joerges, 1996; 
Czarniawska & Sevón, 1996; Røvik, 1998, 
2007, 2016; Sahlin-Andersson & 
Engwall, 2002; Sandgaard, 2019a).

5  De to kommuner er udvalgt, da de har 
ligheder på følgende parametre: Kom-
munale skolebudgetter samlet antal af 
folkeskoleelever samt antal elever i 
specialtilbud.

6  Folkeskolernes navn er ændret af hen-
syn til anonymitet. Begge folkeskoler 
er udvalgt af hensyn til at de repræ-
sentere en gennemsnitlig folkeskole på 
følgende parametre: Antal elever; øko-
nomiske ressourcer; diversitet i elev-
grundlaget. 

7  Synlig Læring er en refleksions- og 
transparensteknologi, som guider sær-
lige aktiviteter og måder at reflektere 
over en praksis på, som efterfølgende 
kan dokumenteres eller drøftes (Blom-
gren & Sahlin, 2007; Ratner, 2013; 
Sandgaard, 2019b).
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Forfatteren har fået mulighed for skrive under pseudonym for at kunne udtrykke sig friere.

Du må først være med, 
når du keder dig

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

Hej Jens.
"Jeg døjer med stressproblemer. Jeg har svært ved at sove om natten, og jeg 

føler hele tiden, jeg er bagud. Derfor melder jeg mig syg. Jeg tager til læge på 
mandag”. 

Jeg læste op for min vicer. Mailen kom fra Karen. En dygtig og arbejdsom lærer, som har  
været ansat på skolen i mange år. 

 “Du må få fat på hende, inden hun går helt ned,” sagde min vicer. “Hvis hun først er 
hjemme i lang tid, får vi svært ved at få hende tilbage.” 

Jeg sukkede dybt. Stress er så svært at blive klog på. 
 Fredag fik jeg fat i Karen og bad hende komme op på skolen, selvom hun vægrede sig ved 

det. Hun så ikke helt frisk ud, som hun sad der foran mig. 
 “Du er ikke helt på toppen…?” indledte jeg. 
 “Jeg sover dårligt. Tingene kører rundt i mit hoved. Jeg synes hele tiden, jeg er bagud.  

Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke kan klare det hele, som jeg plejer.” 
 “Og nu kan du ikke overskue det?” spurgte jeg. 
 “Nej, jeg ligger bare og drømmer om skemaer, fagteammøder, pædagogiske udvalgsmøder 

og koordineringsmøder om temaugen. Jeg kan slet ikke få det til at hænge sammen.” 
 “Det er ikke altid, at man kan få hjernen og kroppen til at udføre det, man gerne vil,” sagde 

jeg. “Jeg beklager, at vi på skolen har trukket for meget på dig, men du er bare så dygtig.” 
Karen smilede let til mig. “Det skal du ikke beklage. Det er mig selv, der elsker at gøre en 

forskel for eleverne og skolen.” 
 “Nu holder vi pause med, at du trækker det store læs,” sagde jeg, “og du får først lov til at 

deltage i udvalgsarbejdet, når du keder dig”.
 “Jamen, jeg har meldt mig syg. Jeg skal til lægen på mandag.”
 “Jeg tror ikke, det er godt for dig, hvis du melder dig fuldtidssyg.” 
Karen så afventende på mig.
 “Jeg har set på dit skema. Jeg har flyttet rundt på noget og fjernet nogle timer. Du får ske-

maet med hjem, og det tager du med til lægen. Du skal kun passe din undervisning. Ingen  
møder.”

 “Jamen, jeg vil jo gerne. Pædagogisk udvalg, temaugen…,” forsøgte Karen. 
 “Det bliver der ikke noget af, før du keder dig”, sagde jeg bestemt. “og du skal ikke sige ja 

til noget nu. Du tager det med hjem i weekenden og med til lægen, og så ringer jeg til dig.
 Tirsdag ringede Karen. “Jeg kommer 3 timer i morgen og prøver at passe min under-

visning”.
 “Godt,” sagde jeg, “så tager vi den derfra. En dag ad gangen”. 

Jens Blom 
Skoleleder på Strandskolen

hverdagsledelse
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44 år, skoleleder på Hadsten Skole,  
Favrskov Kommune, fra 1 . juli 2020.
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 For bare 14 år siden forlod Katrine Klixbüll 
det private erhvervsliv. En annonce om læreruddannel-
sen fangede hendes blik, og der var ingen vej tilbage.  
Allerede på seminariet vidste hun, at hun ville være 
skole leder. Og nu har hun lige taget plads som øverste 
skoleleder på Hadsten Skole. 

Katrine Klixbüll har en baggrund som merkonom i  
logistik og var i ti år ansat hos transport- og logistikkon-
cernen Frode Laursen. I to omgange har hun været kon-
stitueret skoleleder, først som viceskoleleder på Tunge-
lundskolen i Thorsø og dernæst som leder på Hadsten 
Skole. Begge gange søgte hun stillingen og fik den.

På Hadsten Skole blev hun først ansat som afdelings-
leder på udskolingen i marts 2019, og siden 1. marts i år 
har hun så været konstitueret leder.

”Jeg har i alt været leder i fire år. Da jeg blev konstitue-
ret skoleleder her, var det fjorten dage før, Coronaen 
gjorde sit indtog. Så ledelsesmæssigt jeg har en relativ 
stejl læringskurve, og det er selvfølgelig specielt,” siger 
Katrine Klixbüll, der blev færdig som lærer i 2010.

I 2016 kom hun på ledertalent-forløb i Favrskov kom-
mune forud for sin første ansættelse om konstitueret le-
der. Nu nærmer hun sig afslutningen på sin diplomud-
dannelse i ledelse. 

Katrine Klixbüll er gået fra en ikke-leder-position til at 
være nærmeste leder for 12 ansatte på en mindre skole, 
herefter blev hun afdelingsleder med personaleansvar 
for 30 ansatte og 400 børn, og er nu øverste leder for 
700 børn og 100 ansatte. 

”Jeg er nu landet i det helt rigtige job, på den helt rig-
tige skole og med et utrolig godt lederteam. Coronaen 
har ændret den måde, vi samarbejder på, og vi supple-
rer hinanden rigtig godt og er gode til at bruge hinanden 
til sparring.” 

Hun forklarer, at Favrskov kommune er en mindre 
kommune, hvor skoleledelsen har nær kontakt til for-
valtningen, og hvor der er et tæt samarbejde de 13 folke-
skoler imellem. 

”Vi mødes jævnligt på tværs af skolerne, og der er 

nem adgang til den ledelsesmæssige sparring, også på 
den konkrete opgave.”

Til spørgsmålet om Coronaen er den største udfor-
dring for skolelederen nu, svarer Katrine Klixbüll ja  
meget tydeligt.

”Det har krævet lynhurtig omstilling, og der er både 
praktiske og etiske dilemmaer. Vi ved godt, at det er utro-
lig vigtigt at kommunikere. Men det er blevet understreget 
endnu mere, hvor vigtigt det er, at vi hele tiden tænker 
rundt om vores organisation. Hvad har medarbejderne, 
forældrene, børnene osv. behov for at vide,” siger hun. 

”Corona kommer ind som en ekstra presbold. Den ta-
ger hele dagsordenen, men vi skal jo stadig have fokus 
på skolens udvikling og kerneopgaver. På skolelederni-
veau har vi så mange forskellige opgaver, der skal af-
stemmes. Pædagogisk ledelse, personaleledelse, spar-
ring med ledelse, møder med forvaltning, ekstern kom-
munikation til forældre osv. Men der er også mange, 
som har interesse i folkeskolen. Det er vigtigt, at vi hu-
sker at nå alle de opgaver, vi er ansat til at varetage.” 

For Katrine Klixbüll er relationer et nøgleord. 
”Jeg insisterer på, at vi også er en dannelsesinstitution 

og altid forpligtet til at arbejde reflekterende med vores 
egen praksis. Det er vigtigt, at vi viser, hvad vi kan og vil 
med børnene, og at vi er gode til at gå i dialog med for-
ældrene. I forhold til personalet er en god relation mel-
lem personale og ledelse fuldstændig afgørende, for at 
de vil lykkes i deres arbejde. 

Helle Kjærulf er freelancejournalist

HADSTEN SKOLE har 700 elever med to spor fra 0-6. 
Klasse. Skolen er overbygningsskole for to andre folkesko
ler i Favrskov Kommune, derfor er der fem spor i overbyg
ningen. Derudover har skolen en specialklasserække med 
otte specialklasser for elever med autisme. Der er ca. 100 
pædagogiske medarbejdere. Skoleledelsen består af skole
leder og tre afdelingsledere med ansvar for indskoling, mel
lemtrin inkl. specialafdelingen og overbygning. 
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FLEX MODUL A/S /  Parallelvej 5  /  7830 Vinderup  /  Tlf.: +45 9744 2333  /  info@flexmodul.dk  /  flexmodul.dk

BrUg FOr MErE 
PLADS?

FLEXMODUL / FLEXicUBES® // 

Lej jeres undervisningsmoduler - 
Kort og præcis leveringstid
Flexicubes® er et fleksibelt modulkoncept ideel til ekstra undervisningsloka-
ler. Et modulkoncept som bygger på:
• Lyst og behageligt indeklima
• Kvalitetsbyggeri i moderne design
• Opføres standard i 2 etager, kan opføres i 4 etager
• Opfylder alle krav inden for byggeri

Lad os tage hånd om hele byggeprocessen - fra ansøgning af byggetilladelse 
til indflytningsklar aflevering.

Vi vil gerne 
høre om jeres 
byggeprojekt 
Kontakt os på 97442333 
eller salg@flexmodul.dk

Vil du have indflydelse i
vores forsikringsfællesskab?

Stil op til delegeretvalg i LB Foreningen.

Vidste du, at du som forsikringstager i 
Lærerstandens Brandforsikring er medejer af dit 
forsikringsselskab? Du ved det måske ikke, men 
faktisk er demokrati og medlemseje en helt central 
del af LB Foreningen, der ejer LB Forsikring. 

Her er det nemlig medlemmerne, der er ejerne.

Hos os er man ikke bare en kunde, men et medlem 
med en demokratisk stemme. Og det er helt enkelt 
- vil du have indflydelse, må du være med.

Dit og de andre medlemmers ejerskab varetages 
af 45 delegerede i LB Foreningen, der er 
hovedaktionær i LB Forsikring, som blandt andet 
består af Lærerstandens Brandforsikring.

Netop nu er det muligt for medlemmer i 
postnummer 3700-4799 at stille op som kandidat 
og blive en af de delegerede i LB Foreningen.

Læs mere og se hvordan du kan stille op på 
www.lbforeningen.dk/valg

Som skoleleder kan 
man tegne forsikring 
hos Lærerstandens 

Brandforsikring, som er en 
del af LB Forsikring.
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anmeldelser

LEDELSENS
SKYGGESIDER

Pissedårlig ledelse 
Karsten Mellon, Alexander Von Öttingen m.fl.
Hans Reitzels Forlag 
69 sider, 125 kr. 

SKAB RUM
FOR SAMTALE

Filosofi i skolen
Louise Nabe-Nielsen
Hans Reitzels Forlag
220 sider, 300 kr.

Der er udgivet masser af litteratur om ledelse, men det er de færreste  
bøger, der ligefrem omhandler og direkte er skrevet om dårlig, ligefrem 
pissedårlig ledelse. Heldigvis er det en tynd bog – 69 sider er det blevet til 
om emnet. 

Da jeg var kommet mig over irritationen over bogens populistiske titel, 
og det handler mest om, jeg virkelig er træt af ord som ”pissedårlig”, som 
jeg synes er et lidt grimt forsøg på at fange interessen hos flere læsere, ja 
så må jeg anerkende, at de kun 69 sider, som en lille gruppe af fremtræ
dende personer med viden om ledelse har bedrevet, faktisk er ret god. 
Bogens formål er at beskrive og italesætte, at der bestemt også findes 
dårlig ledelse, og at også ledere begår fejl – masser af fejl. 

Bogen er opdelt i fem mindre kapitler med bidrag af Katrin Hjort, Klaus 
Majgaard, Søren Voxted, Karsten Mellon og Alexander Von Öttingen. Fem 
anerkendte mennesker, som har stor viden i både teori og praksis om le
delse og som på hver deres måde beskriver, hvad de mener pissedårlig le
delse er, og hvad det gør ved organisationen.

Her bliver forskellige afskygninger af dårlige ledere beskrevet – lige fra 
Juntaen til den psykopatiske leder. Bogen behandler heldigvis også de 
mere ”almindelige” former for dårlig ledelse og balancerne i god og dårlig 
ledelse og om hvordan man, som Klaus Majgaard skriver ”kan blive bedre 
til at være en pissedårlig leder – men med nærvær og stil”. 

Alle, der er optaget af ledelse eller bedriver ledelse, vil kunne få glæde 
af bogen. Bogen er velskrevet med et strejf af humor midt i alvoren, hvil
ket gør den god og egnet til fx at læse og debattere i et ledelsesteam, el
ler hvis man har mod til det som leder – at debattere med sine medarbej
dere. Debatten og refleksionerne er også bogens formål, som der står i 
bogens outro: ”Ved at italesætte tabuerne og debattere skyggesiderne i 
ledelse har vi ønsket at udpege alternative veje”. 

Det jeg synes mangler i bogen, er alt det, der i omgivelserne kan være 
med til at påvirke og også mindske risikoen for dårlig ledelse. Alexander 
Von Öttingen er i sit kapitel kort inde på, hvilken betydning medarbej
derne kan have i forhold til at fremprovokere dårlig ledelse, men det er 
mere end blot medarbejderes særinteresserer og uformelle ledelsesallian
cer, der kan fremprovokere dårlig ledelse.

Økonomi og skiftende forskellige politiske ambitioner og alliancer har 
også indflydelse på det pres, der kan være på lederen, og som kan frem
tvinge dårlig ledelse. Og hvem hjælper lederen – ud over lederen selv –  
til at blive en bedre version af sig selv? Det svar blafrer lidt i vinden. 

DORTE ANDREAS
Næstformand
Skolelederforeningen 

I firserne var vi på min skole en del af et større selvformuleret udviklings
projekt, hvor vi forsøgte at undervise vores 10. klasse med erfaringsbase
ret pædagogik. Forsøget løb over 3 år – og omfattede blandt andet en ny 
prøveform. 

Udkommet af bl.a. dette forsøg blev folkeskolens projektopgave – en 
gave, som rigtigt mange af udskolingens lærere har set som noget af en 
udfordring. Ikke mindst fordi den kræver, at man kan få eleverne til at 
indgå i en samtale om en problemformulering, der ikke kun retter sig mod 
et målbart resultat, men også beskæftiger sig med processerne i arbejdet.

 Jeg er ikke utilbøjelig til at mene, at det kunne have været en lettelse, 
hvis man – dengang projektopgaven skulle indføres – havde haft denne 
bog om filosofiske samtaler i skolen. Det havde vi ikke, men nu foreligger 
den.

Bogens præmis er ikke at indføre filosofi som fag i skolen, men at man 
derimod i og omkring alle fag skal skabe rum for en filosofisk samtale – 
og faktisk ikke kun i skolen, men startende i børnehaven. 

Det lyder jo godt, men når man er nået 100 sider ind i bogen, kommer 
et ikke uvæsentligt forbehold: ”Imidlertid er der … tale om, at skolen i en 
vis udstrækning må gentænkes, før der synes at være egentlig plads til 
filosofi”. Der skal et opgør til mod den rene resultatorientering i skolen – 
og hvem ser lige, at det er på vej?

 Bogens målgruppe er lærere og pædagoger, og der er ikke noget le
delsesaspekt direkte repræsenteret i den. Det er en bog med mange 
praksiseksempler, men også med henvisninger til teoretiske baggrunds
kilder. Mange af eksemplerne retter sig mod børnehave og indskoling, 
men der er også i bogens tredje del øvelser og eksempler, der kunne 
være nyttige længere fremme i skoleforløbet.

 Der er bl.a. et afsnit, der handler konkret om filosofiske samtaler i sko
lens eksisterende fag. Her trækkes billedkunst, dansk (litteraturlæsning) 
og kristendomskundskab frem som eksempler, men også natur/teknologi 
er et fag, der egner sig til metoden.

 Naturligvis udgør hele dannelsesbegrebet et bagtæppe for forfatte
rens insisteren på at føre undringssamtaler med børn, hvor begreber som 
æstetik, etik og moral er centrale. Det er jo faktisk i god overensstem
melse med skolens formålsformulering, så når der tages et forbehold i 
forhold til skolen af i dag, handler det først og fremmest om rammer – tid 
ikke mindst. For at inddrage eleverne blot nu og da i filosofiske samtaler 
og optræne dem til den disciplin, tager selvsagt tid.

 Skulle man som leder sidde med ønsket om at ”tænde op” under en 
sådan tankegang, selv om den vil have svære vilkår i skolens nuværende 
struktur, kan jeg bestemt anbefale, at man sætter centrale lærere og pæ
dagoger i gang med at læse denne bog.

STEEN JONSSON AGGER
Pensioneret viceskoleleder
Tranbjerg J
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AT LEDE ELLER
IKKE AT LEDE

Magt og omsorg i det  
eksistentielle lederskab
Camilla Sløk 
Dansk Psykologisk Forlag
160 sider, 245 kr. 

Da jeg blev ansat i 1992 som leder, 32 år gammel, 
spurgte min daværende skolechef: “Er du klar til at få 
magt?” På det tidspunkt var det kontroversielt, at en 
skoleleder havde magt, og at man italesatte det. Skole 
var et fælles ansvar. Mit svar var: “Ja, for jeg har magt til 
at gennemføre noget på skolen, men jeg skal have mine 
medarbejdere med”.

 Siden da er der løbet meget vand i åen og folkeskole
loven blev ændret under daværende undervisningsmi
nister Bertel Haarder, så ordlyden: “Det er skolens ansvar 
at...” blev ændret til: “Det er skolelederens ansvar at…”.

 Så på den baggrund er det rigtig flot, at Camilla Sløk 
tidligere har skrevet bogen “Blod, sved og tårer. Om an
svar og skyld i ledelse”, hvor hun kredser om ansvaret 
og det at føle skyld, når man træffer beslutninger, for nu 
så at komme med “Magt og omsorg i det eksistentielle 
lederskab”.

 Det kunne have været fristende at lave én bog om 
ansvar og magt, men Camilla Sløk vælger at koble det 

systemiske og det følelsesmæssige på hver sit begreb. 
Så denne gang handler det om magten og den samti
dig nødvendige omsorg, når man træffer beslutninger.

 Med sin store indsigt i filosofi, etik og ledelse samt 
en række eksistentielle dramaer bringer hun Kierke
gaard, Luther og Sartre ind i ledelse. Gennem deres 3 
forskellige syn på det eksistentielle forsøger Camilla 
Sløk at skabe en refleksion hos læseren om en af ker
nerne i ledelse. I den proces bruger hun 5 eksistentia
ler: Liv, død, kærlighed, sygdom og ondskab samt be
grebet “Livet er et drama”.

 Bogen, som er letlæst, er bygget pædagogisk op 
med fine gennemgange i de første kapitler, som inde
holder dramaet, det personlige lederskab samt sprog 
om medmenneskelighed. Specielt kapitel 3 holder jeg 
af. Jeg fik oplevelsen af at gå en tur med Luther, Kier
kegaard og Sartre, hvor de fra hver deres overbevis
ning forsøgte at få mig med på deres idé. Super god 
gennemgang, der sætter tanker i gang.

 4. kapitel bringer os tættere på lederens handlemu
ligheder. Her erstattes teoretikerne af oftest velvalgte 
praksiseksempler. Det er rigtig godt, at forfatteren er 
konkret. Jeg bryder mig dog ikke altid om, at hvert 
område, der gennemgås og perspektiveres, slutter 
med forfatterens egen refleksion fx s. 126, hvor en per
son er udsat for hustruvold, karakteriseret som eksi
stentielt ondskab…

 Bogen slutter med overskriften “Magten til omsorg” 
ikke magt og omsorg, men til omsorg. Og det er set 
herfra den vigtigste melding, Camilla Sløk kommer 
med, nemlig at som en person med magt, så følger 
opgaven med omsorg for medarbejderne – ikke som 
et valg, men som en eksistentiel pligt.

 Det er en absolut læseværdig bog, som man bør 
unde sig selv. Men gør det i en periode, hvor der er tid 
og ro til refleksion. Det fortjener bogen og emnet. 

CLAUS HJORTDAL
Formand, Skolelederforeningen

Skolerejser 
med tryghed
Når du booker din skolerejse hos 
et rejsebureau, så får du en helt 
unik forbrugerbeskyttelse. Hvis 
myndighederne fraråder rejser, til 
jeres rejsemål, så har du ret til at 
få pengene tilbage! 
 
Kontakt en af vores erfarne 
rejserådgiver og hør mere om 
mulighederne for jeres næste 
skolerejse.

+45 70 22 88 70 
info@alfatravel.dk Se alle rejser på alfatravel.dk

Nygade 5
7500 Holstebro

Louise og Lise  
er dine rejserådgivere

Louise.k@alfatravel.dk +45 96 10 04 29
lise@alfatravel.dk         +45 96 10 04 23

Oplev Athen
Inkl. 4 overnatninger, flyrejse t/r og 

morgenmad

Oplev Berlin
Inkl. 2 overnatninger, busrejse 

t/r med 4-stjernet bus og morgenmad

Fra kr. 2.648Fra kr. 698
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Didaktiske ambitioner 
Alle elever med
Per Fibæk Laursen
Hans Reitzels Forlag

Nye design for undervisning 
og uddannelse
Undervisning og læring
Moocs – massive open online courses
Dafolo

Undervisning mellem 
hensigt og uforudsigelighed
Undervisning og læring
Ane Qvortrup, Tina Bering Keiding
Dafolo

Spørgsmål og interaktion i 
klasserummet
Emilia Andersson-Bakken
Dafolo

Diversitet i uddannelsen
Hvordan man effektivt når ud 
til eleverne
David Mitchell
Dafolo

Læringsrejsen
Målorienteret undervisning i 
indskolingen
Alice Olsen
Dafolo

Relationsbaseret vejledning
Om processer, der har 
relationel værdi for andre
Anne Linder
Dafolo

Didaktik i udvikling
Torben Spanger Christensen, Nikolaj 
Elf m.fl.
Klim

Anvendelse af 
forskningsbaseret viden i 
skolen
Terje Ogden
Dafolo

Bæredygtig undervisning
Suna Christensen
Aarhus Universitetsforlag

Formålsdrevet uddannelse 
og undervisning
Thomas R. S. Albrechtsen, Søren S. E. 
Bengtsen m.fl.
Dafolo

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

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

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

Vi tror ikke – vi undersøger
Hvordan systematisk 
refleksion driver fagligheden 
frem
Nicolaj Eiler, Gitte Riis Hansen
Dafolo

Stedets pædagogik
Om højskolens opgave og 
praksis
Rasmus Kolby Rahbek
Klim

Skolefravær
At forstå og håndtere 
skolefravær og skolevægring
Trude Havik
Dafolo

Medarbejdervitaliserende 
samtaler
Guide til 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

Effektive sammen
Om at skabe tid, motivation 
og arbejdsglæde
Trine Kolding
Gyldendal

Ledelse af mennesker der 
arbejder med mennesker
Birgitte Bonnerup, Thor Timony
Hans Reitzels Forlag

Kunstnerisk lederskab
Reflektion om kunst og 
ledelse
Lars Peter Nielsen
Jellinge Bogtrykkeri

Elevens læring og dannelse
Forståelser af motivation, 
identitet, læring og dannelse
Søren Pjengaard (red.)
Dafolo

Skolens Pædagogiske 
praksis
Indroduktion til lærerens 
arbejde
Tekla Canger, Lise Aagaard Kaas
Hans Reitzels Forlag

Skole-hjemsamarbejde
Med etniske 
minoritetsfamilier
Noomi Matthiesen, Maria Ovesen
Klim

Mod i kriseledelse
Lane Tanggaard, Kurt Klaudi Klausen 
m.fl.
Hans Reitzels Forlag

Skolelederens stemme
Lyt, lær og led
Russell J. Quaglia
Dafolo

Teknologi forståelse
I et scenariedidaktisk 
perspektiv
Simon Skov Fougt, Morten Raahauge 
Philips
Hans Reitzels Forlag

anmeldelser

Ønsker du at anmelde en bog, så ring til  
sekretariatet på tlf. 70 25 10 08, mail til  
skolelederne@skolelederne.org eller  
afhent i foreningen. Husk skriv kort.

Anmeldelser honoreres med 
2 flasker vin samt bogen.
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Ordretelefon: 70 26 75 88
www.jisport.dk • E-mail: post@jisport.dk
Maltvej 24, 9700 Brønderslev

Ji sport har overtaget og er blevet
eneforhandler af Leg på Streg

LEG PÅ STREG XL 2021 PAKKE
Ny Leg på Streg pakke med endnu flere alfabetterninger, læringsfrisbees 
m.v. Pakken kommer med knap 400 rekvisitter og indeholder bl.a.
54 stk. skumterninger, 15 stk. skumfrisbees, 80 stk. ærteposer,
100 stk. mærkebånd m.v. Herudover leveres pakken med regler, samt 
kode til download af Leg på Streg regler. 

B15-470-21 Leg på streg XL 2021 pakke
Pakke bestående af 393 rekvisitter plus regler og lege.
Rigeligt materiale til at sætte gang i en hel klasse
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12.559,-
TILBUD �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  4�900,-

INSPIRATIONSKATALOG

TILBUD

4�900,-

FN’s 17 verdensmål

TERMOPLAST
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1

TERMOPLAST
2020/21

GRATIS
Køb for over kr. 4.000,- excl. moms og få en kaste/læringsmåtte med uden beregning.

Se også andre 
muligheder på side 2.

DD01-040-1 FN's 17Verdensmål akustikbillede�Akustikbillede til væg med udskifteligt motivbillede. Ramme alu.Str. H: 110 cm. x L: 140 cm.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.850,-TILBUD � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3�590,-

GØR NOGET VED STØJEN!Kontakt Ji sport og få tilbudpå andre motiver.F.eks. periodisk system,verdenskort m.v.

E15-401 DLeg på streg taltavle�Gulvtæppe leveres i tre dele.2 tæpper 2 x 4 m og 1 tæppe med tallet 0 str. 0,4 x 0,4 m.
Str. i alt 4 x 4 m. Leveres i 2 tasker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.700,-
TILBUD   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 9�900,-   

C55-875 Talark - Tal 0-99�Felter str. 40 x 40 cm.Samlet str. 400 x 400 cm  .  27.500,-TILBUD� �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 22�000,-

TERMOPLAST

Bemærk! Prisen er inkl� montage og levering�

Alle priser er excl. moms 

Ordretelefon: 70 26 75 88

Husk bevægelse i 
undervisningen!

AKTIV LÆRING

 WWW.JISPORT.DK

TILBUD
3�590,-

TILBUD
9�900,-

TILBUD
22�000,-

Se også Ji sports
Aktiv Læringsfolder som 
I har modtaget sammen 
med Plenium�



PROFESSIONEL SPARRING
Du får mulighed for professionel sparring med konsulenter, der har indsigt i og/eller mange-
årig erfaring med arbejdet som skoleleder. Som medlem kan du til hver en tid henvende dig 
til sekretariatet og få rådgivning.

VEJLEDNING MED LEDERVINKLER
Ring eller mail og få en snak om det at være leder i eller omkring folkeskolen, f.eks.: 

• dine arbejdsvilkår som leder
• dine løn- og ansættelsesvilkår
• dine tjenstlige forhold, herunder pensionsvilkår
• arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes?
• godtgørelse for merarbejde
• folkeskolens styrelse og forvaltningsloven
• SU/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
 
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
Claus Hjortdal (formand)
Dorte Andreas (næstformand)
Mogens Brag
Lotte la Cour

Peter Nellemann
Torben Møller Nielsen
Karen Rasmussen
Lars Aaberg

HURTIG  
KONTAKT
Brug ved alle  

henvendelser venligst:

Hovedtelefonen:  
7025 1008 eller

Hovedmail:  
skolelederne@ 

skolelederne.org

...og vær med  
i dialogen

følg med på  
Facebook >  

Skolelederforeningen  

og på  
Twitter >  

#skolelederOrg

Kom med på de 
sociale medier!

MØD DE 
ANDRE
SKOLE-

LEDERE
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ER SKOLEGÅRDEN KLAR TIL FREMTIDENS 
LEG OG LÆRING? 

Start drømmen i dag  

 Bæredygtige legepladser.

Skandinavisk design, kvalitet 
og sikkerhed.

Leg, læring og bevægelse i fokus.

Løsninger i alle prisklasser.

Vi elsker at udvikle inkluderende og 
inspirerende samlingspunkter. 

Sammen kan vi realisere drømmen.

GRATIS LØSNINGSFORSLAG
OG 15% RABAT PÅ DIT NÆSTE 

LEGEPLADSPROJEKT
Hent tilbuddet her: maxplay.dk/plenum

Falkevej 5, 4600 Køge | +45 7020 9393 | info@maxplay.dk | www.maxplay.dk 



Hjælp  
julemanden!

TIL INDSKOLING
I julemandens stue hjælper de yngste elever 
med kreativ historiefortælling, når de sammen  
med den glemsomme julemand genskaber 
julens traditioner.  
Varighed: 45 min. 

For mere information se 

TIVOLI.DK/DA/SKOLER

FORLØBET UNDERSTØTTER ARBEJDET MED FÆLLES MÅL

ALLE HVERDAGE FRA D. 16. NOVEMBER – 22. DECEMBER.  
INKLUSIV ENTRÉ OG TURPAS GÆLDENDE FRA KL. 11-15

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

ADGANG TIL ALLE FORLYSTELSERNE.”

Lærer, Lyngby Friskole 99 DKK 
PR. ELEV/

LÆRER

TIL MELLEMTRIN OG UDSKOLING
Tivoli åbner også i julesæsonen for undervis- 
ningsforløb i en bred vifte af fag. Eleverne kan 
blandt andet få indblik i PHs liv og design,  
få 1800-tallet under huden på en tur rundt i 
Tivoli, eller få et helt nyt blik på matematikken  
omkring os.  
Varighed: 90 min.

GIV ELEVERNE EN UFORGLEMMELIG DAG MED LÆRING OG SJOV I TIVOLI
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