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Johanne Schmidt-Nielsen
DEN RØDE LEDETRÅD

Red Barnet var i forvejen 
økonomisk presset, da Corona 

ramte, men overlever bl.a., fordi 
medarbejderne gik med til en 
midlertidig reduktion af deres 

pension, mens generalsekretæren 
selv gik 20 % ned i løn. 

s. 12

Coronaskole 2.1
Ledelsesforsker og skoleledere 
om de nye roller og opgaver
s. 32

Dekonstruktion
Kommuner slipper igen skolerne 
løs som selvstændige enheder
S. 44 

Med på noderne
Nye tilbud gør flere musikalske 
oplevelser muligt på skolerne
s. 58



Corona på 
skemaet

Gyldendal Grundskole

 @gyldendal_grundskole

Corona og de andre pandemier
Fagbøgerne Pandemi og Epidemi 
og Corona gør dine elever klogere 
på Corona og verdenshistoriens 
største epidemier og pandemier. 
Find dem på gu.dk

Covid-19. Corona. Pandemi. Mange nye emner og begreber er pludseligt 
blevet en del af vores hverdag og samfund. Derfor kan du nu finde et 
stort udvalg af materialer, der hjælper dig, når du vil gøre dine elever 

klogere på Corona-pandemien.

Naturfag i ørerne
Vaccinens Historie sender dine 
elever på en historisk rejse tilbage i 
vaccinens historie. Find podcasten 
på Spotify og iTunes.

Til dine elever i udskolingen
På alle vores fagportaler til  
naturfag i udskolingen finder du  
kortere undervisningsforløb, der 
omhandler de mange forskellige 
aspekter af Corona-pandemien.  
Du finder forløbene under fanen 
Spot På i toppen af fagportalerne.

God til fjern-
undervisning
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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



 2021 startede med en fortsat lukning af skolerne. Og vi 
respekterer i høj grad sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Men 
hvor trænger vi til, at verden bliver normal igen. Eleverne trænger til 
at komme i skole, de savner fællesskabet, strukturen og klasseværel-
set med alt, hvad det indebærer.

For nylig deltog jeg i et møde med ministeren, forligskredsen og 
grundskolens parter, hvor jeg også fik mulighed for at holde et kort 
oplæg. Det overordnede tema var det faglige efterslæb. Men det be-
tød, at vi i lige så høj grad snakkede om, hvordan vi skal indrette re-
sten af skoleåret.

Jeg startede med at problematisere politikernes brug af ord som 
faglige huller, efterslæb og mangler. Vi gør eleverne forkerte, dum-
mere og mere usikre med det sprogbrug. Vi skal fokusere på alt det, 
de har lært i perioden om fællesskab, at vi retter os efter autoriteter, 
om bekymringer, sorg, forventninger og så meget andet i kassen 
med kundskaber, demokratiforståelse og livsmestring.

Vi skal modtage eleverne med glæde, arbejde med deres motiva-
tion og få fællesskabet til at fungere. Så tager vi fat med de værktøjer, 
vi som skoler har. Vi skal identificere områder, som vi skal arbejde 
med. Måske via turboforløb, små hold, andre undervisningsformer, 
specialtilrettet undervisning mv., og vi skal ikke forfalde til eftermid-
dags- eller aftenundervisning samt lørdagsskole.

Forhåbentlig er vi på vej væk fra Corona. For som tingene er nu, 
kan vi ikke efterleve folkeskoleloven 100 %, så vi har brug for, at lo-
ven inklusiv alle styringsmekanismer bliver lagt lidt til side.

Vi har på skolerne brug for lokale løsninger og stor fleksibilitet. 
Det gælder også forhold til prøveafviklingen til sommer. Vi har fået 
aflyst prøveafholdelsen her ved årsskiftet, og så har vi med held ar-
bejdet for i situationen at skabe bedre vilkår for landets specialskoler 
og specialklasser.

Læs mere i bladet om foreningens aktuelle indsatser og politik, 
samt hvordan skolelederne tackler situationen rundt om i landet. 
Læs også om det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, der  
blev afholdt virtuelt i midten af januar, og hvad status er på OK21-for-
handlingerne m.m. 

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen
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 Opgaven med at drive skole i en 
særdeles vanskelig tid er lykkedes meget fint.

Det slår Claus Hjortdal fast i sin 
indledende videotale til årsmø-
deugen. Her benytter formanden 
lejligheden til at understrege, at 
alle folkeskoler bør få mere frihed:

”Corona-tiden har vist os, at vi på skolerne 
fint kan administrere at få mere selvstyre.”

2020 blev et anderledes år, hvor Corona- 
pandemien kastede lange skygger – også over 
vores traditionsrige årsmøde. 

I stedet for at mødes på kryds og tværs af 
landets skoler for at fejre folkeskolen og sætte 
fokus på skoleledelse – lancerede vi en virtuel 
årsmødeuge i slutningen af oktober – og som 
stadig kan ses på vores hjemmeside.

Vi har derfor været rundt i landet med mi-

krofon og videokamera. På vandretur i Kø-
benhavn, til tops i Rundetårn, på cykel langs 
kanalerne, en tur i skoven, på besøg på Ar-
bejdermuseet samt har filmet Aalborg i fug-
leperspektiv for at få optagelserne i kassen.

Skoleledelse med indsigt og udsyn
Nogle traditioner har vi dog forsøgt at holde 
fast i – blandt andet med åbningstaler af 
både formanden og børne- og undervis-
ningsministeren. Også Pernille 
Rosenkrantz-Theil har ros til 
skolelederne.

”I har klaret det ganske enkelt 
fænomenalt i Corona-tiden,” siger hun i sin 
tale, hvor hun kommer ind på folkeskolens, 
medarbejderne og ledernes udfordringer i 
en ganske usædvanligt presset tid.

Af Malene Lieberknecht  |  Foto Klaus Nedergaard

Vi afholdt også årsmøde i år – dog virtuelt. 
Fik du set med? Ellers er der god grund til 
at afsætte halvanden time og samtidig få 
sig en god kop kaffe. Alle otte videoer kan 
stadig ses på vores hjemmeside.

Fik du 
set med?

årsmødeuge 2020

Årsmødeugens tema er skoleledelse med 
indsigt og udsyn. Vi har interviewet en række 
fagpersoner, som giver deres spændende vin-
kel på skoleledelse, skoleudvikling og elever-
nes muligheder i skolen.

Det er blevet til i alt otte videoindslag – 
hver især på mellem fem minutter og et kvar-
ters varighed. Videoerne kan ses enkeltvis  
eller samlet. Og på et hvilket som helst tids-
punkt streames selv eller sammen med skole-
lederteamet. 

Pia Søltoft, præst, Kierkegaard-ekspert  
og forfatter, tager os i sin video en tur forbi 
Vor Frue Kirke, Rundetårn, Klarebo-
derne, Det Kgl. Biblioteks have  
og Assistens Kirkegård for at  
fortælle, hvad ledere kan lære af 
Kierkegaard. 

Claus Hjortdal

Svend Brinkmann

Dorte Andreas 

Klaus Majgaard og Line Arnmark
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Vi har også tunet også ind på den gode 
dialog om skoleudvikling. For hvilke 

dialog- og beslutningsprocesser 
skaber gode betingelser for skole-
udvikling? Det har Line Arn-

mark, chefkonsulent, Københavns 
Professionshøjskole, og Klaus 
Majgaard, rådgiver i offentlig 
ledelse og styring, undersøgt.

Med udgangspunkt i Arbej-
dermuseet i København fortæller 

Mads Meier Jæger, professor i  
sociologi, Sociologisk Institut,  
Københavns Universitet, om so-
cial ulighed og mulighederne for 

elever i skolen. Er skolen den vig-
tigste faktor for, hvordan vi klarer os i livet? 
Og er det egentlig skolens opgave at løse 

komplekse problemstillinger i samfundet? 
Det har vi spurgt ham om.

Stadig brug for superhelte
Dorte Andreas fik som næstfor-
mand, som der er tradition for, 
det sidste ord i årsmødeugen. I 
sin tale gør hun det klart, at det at 
være skoleleder længe har kaldt på super- 
heltene fra årsmødet 2019 – samt at skole-
ledelse gør en stor forskel.

”Mange mener, at skoleledelse ikke er 
varme hænder. Jeg kan simpelthen ikke 
være mere uenig. Skoleledelse er varme 

hænder, og vores arbejde har en 
kæmpestor betydning for elever-
nes læring og trivsel.”

Også Abdel Aziz Mahmoud, 

journalist, radio- og tv-vært, sender en 
video hilsen og reflekterer i sin tale over, 
hvad folkeskolen har betydet for ham. Lige-
som Svend Brinkmann, psykolo-
giprofessor, forfatter og fore-
dragsholder sender en hilsen til 
jer alle med håbet om, at han 
kan møde og holde oplæg for jer til 
årsmødet næste år.

I Skolelederforeningen håber vi selvfølge-
lig også meget, at det igen bliver muligt at  
afholde et fysisk årsmøde i efteråret 2021.  
I løbet af foråret vil vi se på situationen med 
covid-19 og træffe en beslutning. 

Malene Lieberknecht er journalist

SE ALLE FILM ONLINE 
På hjemmesiden kan du se alle otte videoer. 

BESØG OS PÅ  
skolelederforeningen.org/ViSesOnline

Svend Brinkmann

Pia Søltoft

Mads Meier Jæger

Pernille Rosenkrantz-Theil

Abdel Aziz Mahmoud

plenum | feb 2021 7



noter

Tilsyn
Undervisningsministeriet udtager hvert år på baggrund af 
objektive kriterier en række skoler til skærpet tilsyn ud fra 
loven om parallelsamfund. Skolerne skal beskrive, hvordan de 
vil rette op, men mange af kriterierne handler ikke om skolen, 
og arbejdet med redegørelsen risikerer at gøre mere skade 
end gavn, lyder det fra skoleledere.

Omkring 60 skoler var sidst på listen over skoler, som ministe-
riet holder særligt øje med. Af de 60 skoler blev cirka 20 i 
2020 udtaget til tilsyn, og de skulle komme med en skriftlig 
redegørelse om, hvad de vil gøre ved problemerne.

Kort før jul holdt Skolelederforeningen et virtuelt erfarings- 
udvekslingsmøde, hvor skolelederne fra de 20 skoler var 
inviteret. Og tilbagemeldingerne går bl.a. på, at skolelederne 
oplever at blive mødt med mistillid af myndighederne.

I stedet for at have fokus på det store arbejde med fællesska-
ber og faglige resultater, der udføres hver dag, er oplevelsen, 
at skoler og elever udskammes. Foreningen peger derfor på 
behovet for at ændre ved måden skolerne bliver udtaget til 
tilsyn og have en mere positiv tilgang.

Arbejds-
miljø
Regeringen er med arbejdsmar-
kedets parter enige om en ny 
trepartsaftale for arbejdsmiljø-
et, som gælder til 2030 og 
indeholder en række nye mål. 
Herunder især, at færre skal 
udsættes for ’væsentlige’ 
psykiske belastninger.

Regeringen og forligskredsen 
har på den baggrund afsat 95 
mio. kr. til BrancheFællesska-
berne for Arbejdsmiljø for at 
sikre, at Danmark når de 
nationale arbejdsmiljømål. 
Indsatsen skal evalueres inden 
udgangen af 2024.

Under den tidligere regering i 
2019 afsatte en bred forligs-
kreds desuden godt 460 mio. 
kr., fordelt i en periode til  
og med 2022 for at styrke  
Arbejdstilsynets indsat mod 
fysisk og psykiske arbejdsmiljø-
problemer.

AULA
En undersøgelse blandt foreningens medlem-
mer har vist, at hovedparten af skoleledere 
oplever daglige fejl og mangler på den digitale 
platform Aula.

Efter Aula har været i drift i et år, er flertallet  
af skoleledere kørt træt af systemet, der 
resulterer i hyppige fejl i skolernes kommunika-
tion. Systemet er også så tungt, at det tapper 
ressourcer og tid.

Blandt knap 1.000 besvarelser bliver der i 
hovedparten givet udtryk for daglige oplevel-
ser af fejl og mangler ved Aula. Kernefunktio-
ner som beskedsystemet og kalendersystemet 
bliver især nævnt som problematiske.

For at gøre noget ved problemet har Skole-
lederforeningen rettet henvendelse til KL og 
KOMBIT, hvor problemfelterne bliver beskrevet 
med forslag til nødvendige forbedringer.

SE foreningens undersøgelse  
om Aula på hjemmesiden 
www.skolelederforeningen.org/aula

Frem til 1. juli 
2021 har arbejds-
givere ret til at 
pålægge medar-
bejdere at blive 
testet for Covid-19 og 
at blive oplyst om testens 
resultat. Det har Folke tinget 
besluttet.

Dog kræver det, at kravet om test 
er sagligt begrundet – enten ud fra 
hensynet om at begrænse smittespred-
ning eller ud fra væsentlige driftshensyn 
på arbejdspladsen, og de ansatte skal 
orienteres skriftligt om, at de vil blive 
pålagt at blive testet. Oplysningen skal 
tilgå de ansatte via repræsentanter i 
samarbejdsudvalget eller via en arbejds-
miljørepræsentant.

Testen skal i videst muligt omfang 
gennem føres i medarbejderens sæd-
vanlige arbejdstid. 

ARBEJDSGIVERE KAN PÅLÆ
GGE MEDARBEJDERE CORONATEST

SE LOVTEKSTEN:  
www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1641
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FORBRUGSLÅN  
TIL 5,6% P.A. 
– uden gebyrer og 

omkostninger

BEREGN LÅN
Find låneberegner på tjlaan.dk

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

Prøv vores låneberegnerog beregn din månedlige ydelse

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

Hvis du er låneberettiget, kan du optage lån op til 
50% af din faste årsløn. Lånet er uden omkostninger 
og gebyrer, og renten er blandt markedets laveste på 
forbrugslån.

Ydelserne indeholdes direkte i din løn, så din arbejds-
giver overfører beløbet til os.

Kontakt os i dag
Email: tjl@tjlaan.dk
Telefon: 33 12 32 28

Vi glæder os til at besvare dine spørgsmål.
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Få ny faglig inspiration på 
Læringsfestival ONLINE 

VI SES 
1.-4. MARTS

Gå på opdagelse i den virtuelle platform

STOR FAGLIG KONFERENCE

Tag med på virtuel konference, som byder på forskningsop-
læg, faglige debatter og gode eksempler fra praksis, der kan 
skubbe til vores måde at tænke undervisning, læring, trivsel 

og kvalitet på. Ud over et konferenceprogram særligt 
målrettet grundskolen kan du tilgå danske og internationa-
le keynotes, tværgående oplæg og et særarrangement om 

ordblindhed og andre læsevanskeligheder. 
 
 

PRAKSISNÆRE OPLÆG

GRATIS. Hop ind med et klik, og deltag i ét eller flere af 
de gratis oplæg, som de mange udstillere tilbyder. Der er 

plads til alle! Du kan sammensætte dit eget program eller 
følges med relevante kollegaer og faglige sparringspart-

nere. Passer oplægstidspunktet ikke ind i din hverdag, kan 
du gense langt de fleste oplæg efterfølgende. 

UDSTILLING AF LÆREMIDLER

GRATIS. Søg blandt de mere end 115 udstillere af læremid-
ler og læringsresurser, og vælg dem ud, der er relevante for 

dig i forhold til dit fagfelt. Klik dig ind på en virtuel stand 
og lad inspirationen begynde. Download messematerialer, 
book et møde, få en snak med udstilleren, eller stil spørgs-
mål via chatten. Du kan også klikke på ’prøv lykken’ for at 

besøge tilfældige udstillere og lade dig inspirere undervejs.

FAGDATE – ET SKARPT SPARRINGSMØDE

GRATIS. Tag på fagdate med pædagogiske konsulenter fra 
CFU, Centre for Undervisningsmidler, og deltag i et kort, 

uformelt fagteammøde med den fælles interesse for emne 
og fag som omdrejningspunkt. Få fx inspiration til din års-

plan, vær nysgerrig på teknologiforståelse, tal om podcast-
produktion til danskfaget, leg og læring i tyskundervisnin-

gen m.m. Du kan vælge mellem 32 fagdates.

Skolemessen og Danmarks Læringsfestival er i 2021 gået sammen om Læringsfestival online. Bag det fælles virtuelle arrangement står 
professionshøjskolernes Centre for Undervisningsmidler (CFU) og Styrelsen for It og Læring (STIL) i Børne- og Undervisningsministeriet. 
Læringsfestivalen dækker hele undervisningssektoren med relevant indhold for alle.

Vi har købt billet til alle, så alle skolens medarbejdere kan dyrke deres 
nysgerrighed. Nysgerrigheden har vist os at være et kraftfuldt redskab for 
vores ansatte. Muligheden giver anledning til at afprøve, til at finde nye 
veje og ikke mindst til at være eksperimenterende.

Hanne Hansen, skoleleder på Herlev Byskole 

HERLEV BYSKOLE: 
”HER FÅR ALLE MEDARBEJDERE MULIGHED FOR AT DELTAGE”

En af de skoler, som har købt adgang for hele skolens personale 
til Læringsfestival online 2021, er Herlev Byskole. Skoleleder 
Hanne Hansen begrunder valget om fælles deltagelse for alle 
med, at Læringsfestivalen sætter fokus på lærernes kerneydelse 
- god undervisning. Skolelederen har købt en institutionsbillet til 
Læringsfestival online. Det betyder, at hele skolens personale får 
adgang til hele festivalen og kan deltage i både konferencen og i 
udstillingen sammen eller hver for sig, som de har tid og lyst til. 

På Læringsfestivalen kan man ud over at få inspiration til egen 
praksis bl.a. møde udviklerne af de nyeste undervisningstekno-
gier, digitale læremidler og deltage i pædagogiske debatter om 
teknologiens indflydelse på undervisning og uddannelse. 
”Vi har igennem det sidste år bevæget os med lynets hast om-
kring virtuel undervisning, så det er helt naturligt, at vi har sat 
blikket fast på dette område, da vi er overbeviste om, at vores 
erfaringer med dette nye felt kan flytte med ind i en ny skole-
fremtid”, fortæller Hanne Hansen.

Skolens it-vejleder, Sofie Gajhede Studstrup, har i flere år delta-
get på Danmarks Læringsfestival og glæder sig til at prøve det 
nye format på Læringsfestival online: ”Ligesom hvert år glæder 
jeg mig til at deltage i festivalen, for at blive inspireret og dyrke 
mit fagområde. Årets højdepunkter bliver klart Etienne Wenger 
og debatten med Lucas Cone, som jeg glæder mig meget til”, 
fortæller hun og understreger glæden over, at festivalen faktisk 
bliver til noget i denne tid, hvor aflysninger ellers fylder en del. 
”Jeg er glad for, at Læringsfestivalen stadig kan afholdes, og at 
man har fundet en digital løsning. Selvom der ikke bliver samme 
grad af networking involveret, glæder jeg mig til samme koncept, 
dog hjemmefra med en kop the i min sofa. Alternativt vil jeg prø-
ve at lave aftaler med nogle kollegaer om at deltage i de samme 
oplæg, så vi kan sætte os i et mødelokale og deltage sammen, 
så vi kan dele oplevelsen og prøve at snakke om, hvordan vi kan 
bruge eller omsætte det til vores egen praksis. 

Konference om faglig kvalitet og trivsel - og coronaerfaringer 
Det er netop denne form for fleksibilitet, som en online version 
af Læringsfestivalen, fremmer. Med det virtuelle format og den 
fordelagtige prismodel er der er lagt op til, at deltagerne kan 
opleve konferencen sammen lokalt på skolen under hensyntagen 
til de Corona-restriktioner, der måtte gælde i uge 9. Det kan fx 
være en anledning til at samles i fag- eller årgangsteam og sam-
men overvære relevante keynote-speakere og oplægsholdere 
og fortsætte debatten sammen efterfølgende. Da sessionerne er 
tilgængelige efter festivalen, kan de senere benyttes til faglige 
debatter eller temadage på skolerne.

På Læringsfestival online 2021 kan du, som du normalt har kun-
net på Danmarks Læringsfestival, deltage i den gratis udstilling 
inkl. praksisnære oplæg og i den faglige konference. Årets aktuel-
le konferencetema er: ”Faglig kvalitet med fokus på faglige frem-
skridt og trivsel ved brug af nye undervisningsformer, herunder 
med inspiration fra nedlukningsperioden under COVID-19.” Her 
får du spændende perspektiver på aktuelle problemstillinger, 
ny viden og inspiration til egen praksis, når udvalgte forskere, 
fagfolk, danske og internationale keynote-speakere folder sig ud. 

Praksisfællesskaber og tech-giganter
Du kan bl.a. opleve læringsteoretiker Etienne Wenger, som vil 
give et brush up på den udvikling, hans teori om praksisfælles-
skaber har gennemgået, og i samme anledning reflektere over, 
hvordan man kan arbejde med praksisfællesskaber i en digital 
tid. Derudover medvirker ph.d. stipendiat ved Aarhus Universitet 
(DPU), Lucas Cone, i en højaktuel debat med Google og Aarhus 
kommune om tech-giganternes indtog i skolen og hvilken virk-
ning, de har på den måde, vi forstår kvalitet, formål og succeskri-
terier, når vi taler uddannelse.

Konferencen modereres af Politikens uddannelsesredaktør,  
Jacob Fuglsang, og journalist og tv-vært, Lotte Thor, som sam-
men vil sørge for, at der stilles skarpe spørgsmål til oplægs-
holdere og debattører. 

DELTAGELSE OG PRISER

Kig forbi, når det passer ind i jeres hverdag. I former selv det pro-
gram, der matcher netop jeres tid, behov og faglige interesser. Det 
er helt gratis at deltage i udstillingen med tilhørende praksisnære 
udstilleroplæg, fagdates og pædagogiske projekter. Du kan delta-
ge i den faglige konference ved at købe en enkeltbillet til dig selv 

eller ved at købe en institutionsbillet, så alle skolens medarbejde-
re og ledere får adgang. En konferencebillet giver adgang til alle 

Læringsfestivalens aktiviteter. 

Priser for konferencen

300 kr. for en enkeltbillet

3000 kr. (op til 40 medarbejdere)

5000 kr. (41-80 medarbejdere)

8000 kr. (81 medarbejdere og derover)

Tilmeld dig udstillingen eller køb billet til konferencen på 
 laeringsfestivalonline.dk 

”
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GRATIS. Hop ind med et klik, og deltag i ét eller flere af 
de gratis oplæg, som de mange udstillere tilbyder. Der er 

plads til alle! Du kan sammensætte dit eget program eller 
følges med relevante kollegaer og faglige sparringspart-
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Af Kristian Lauritzen   |  Foto Jacob Nielsen

portræt

Coronakrisen har ikke 

ændret nævneværdigt 

på Johanne Schmidt-

Nielsens sociale liv. 

Arbejde og børn 

fylder de fleste 

timer, og da hendes 

mand er selvstændig, 

gælder det om at få 

familieplanlægningen 

til at gå op.
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På Christiansborg gik 

Johanne Schmidt-Nielsen 

i haserne på regeringen med 

kritiske spørgsmål. 

Som generalsekretær i Red 

Barnet stiller hun rigtig mange 

spørgsmål til sig selv – og sine 

medarbejdere. Så mange, at de 

indimellem kan blive nervøse over 

spørgsmålsiveren. 

Hun gør det for at sikre, at 

organisationen ikke slipper sit 

formål af syne

Spørge-
Johanne
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ohanne Schmidt-Nielsen havde netop 
stået foran Red Barnets medarbejdere i bør-
neorganisationens kantine og gennemgået 
behovet for økonomiske besparelser, da 
statsministeren med en alvorsmine lukkede 
landet ned. Regeringens pressemøde i marts 
2020 blev tordenskraldet, der fulgte efter 
skybruddet, og Coronakrisen forstørrede al-
voren af Red Barnets økonomiske vanskelig-
heder med lynnedslag.

Organisationen måtte lukke sine 17 gen-
brugsbutikker og tabte en halv million kro-
ner om måneden som konsekvens, mens en 
række virksomheder, der bidrog til Red Bar-
nets sommerlejre for udsatte børn, drejede 
nøglen om. Bekymringen over, at mange af 
de dengang 45.000 faste støtter ville stoppe 
deres bidrag, tog til, og generalsekretæren 
indkaldte til ekstraordinært online-møde for 
de hjemsendte medarbejdere. 

“Så kiggede jeg ind i det lille ‘dumme’ ka-
mera og foreslog en kollektiv pensionsreduk-
tion. Det er en stor ting at bede sine medarbej-
dere om gå fra 17 til 3 % i pension i en periode 
på tre måneder, så jeg måtte synke en ekstra 
gang,” siger Johanne Schmidt-Nielsen og kalder 
situationen for den værste og bedste oplevelse, 
hun har haft som chef for organisationen, hvor 
hun tiltrådte i foråret 2019 efter flere år som po-
litisk leder i Enhedslisten. Selv gik hun foran 
med en lønnedgang på 20 %.

“Der var stor opbakning. Det er et flot bi-

drag, og det var rørende for mig at opleve 
den solidaritet. Det viser en dedikation til  
vores sag som en stærk drivkraft blandt med-
arbejdere. De beslutninger, vi traf dengang, 
betyder, at vi står langt stærkere økonomisk  
i dag.”

Dagen inden vores interview har regerin-
gen sat ekstra trumf på opfordringen om at 
holde afstand på grund af udbredelsen af nye 
mutationer af den genstridige virus. Derfor er 
det ikke Johanne Schmidt-Nielsens kontor hos 
Red Barnet i København, der danner ramme 
for interviewet, men et videoopkald. En ty-
pisk Coronakulisse med stueplanter og bog-
reoler i baggrunden – fra hendes hjem i Valby, 
hvor hun bor med sin mand og to sammen-
bragte børn og et fælles barn.

Johanne Schmidt-Nielsen har tidligere for-
talt, at det er vigtigt, at hun som leder for en 
arbejdsplads, der har børns trivsel som ker-
neopgave, sender et signal om ikke at skulle 
skamme sig over skulle have tid til at hente 
sit barn i vuggestue. I dag er børneafhent-
ning også hendes bagkant. Børn fylder, hvis 
ikke det hele, så det meste i Johanne Schmidt- 
Nielsens liv, og hun peger på nogle fodspor, 
som hun har lagt i sit arbejdsliv, som dan-
nede vejen til Red Barnet. 

“Som politiker var det eksempelvis asyl-
børn i udrejsecentre eller familiesammen-
føringsregler, der optog mig. Jeg ser en rød 
tråd i mit arbejde som politiker til der, hvor 
jeg er nu,” fortæller hun. 

Det dagsordensættende sus
Johanne Schmidt-Nielsen savner ikke Christi-
ansborg, siger hun, og smilehullerne trykker 
sig frem i ansigtet, når hun taler om at have 
foretaget et stort skifte i sit arbejdsliv. Som 
på nogle punkter ikke er så stort igen. 

“Politik er interessekonflikter og menin-
ger, der brydes i et hårdt miljø. Sådan bør 
det til dels også være, da man skal kunne gå 
hårdt til magthaverne. Men det er befriende 
at være i en mindre konfliktfyldt hverdag. I 
Red Barnet har vi arbejdet på at få politi-
kerne til at sikre flere ressourcer til efter-
forskning af digitale krænkelser i det nye  

J
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politiforlig, og det sus, det giver, når man får 
en dagsorden igennem politisk på Christians-
borg, har jeg også med i mit nuværende job,” 
siger hun.

Hendes arbejde som leder i Red Barnet  
opfatter hun som mere konkret end at være 
politisk leder, og hun føler sig tættere på de 
mennesker, arbejdet handler om. 

“Det er mere konkret at have ansvaret for 
200 medarbejdere, som skal have gode ar-
bejdsliv, og det er mere konkret at arbejde 
med børn ude i verden, som er traumatiseret 
af krig eller børn herhjemme, som har fået 
delt intime billeder af sig selv uden sam-
tykke.”

Johanne Schmidt-

Nielsen har haft en 

vane med ofte at 

kigge på sin telefon 

under møderne i Red 

Barnet, og en dag 

sagde organisationens 

vicegeneral til hende, 

at det burde hun 

lade være med. Det 

havde han ret i, og 

hun skyndte sig 

skamfuldt at købe et 

armbåndsur.

Det hektiske arbejdstempo, som Johanne 
Schmidt-Nielsen var en del af på Christi-
ansborg, er fulgt med i Red Barnet. Særligt 
under Coronakrisen har der skullet hand-
les med kort varsel, hvor det mangehove-
dede udyr, som pandemien er, har vist 
mange af sine ubehagelige ansigter. 

“Internationalt skulle vi finde alterna-
tive måder at fastholde børns tilknytning 
til at gå i skole, da vi ved fra erfaringer 
med ebola, at udsatte børn i skrøbelige 
stater sjældent kommer i skole igen, men 
ender i arbejde og børneægteskaber. Her-
hjemme orienterede vores frivillige sund-
hedsministeren om de mange familier, 
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mener generalsekretæren, at der er plads til 
et langt større fokus. 

“For mange børn går igennem folkeskolen 
uden at kende deres rettigheder. Det handler 
om demokratisk dannelse, men er samtidig 
et handleværktøj for barnet,” siger hun og 
peger på undersøgelser, der viser, at et sti-
gende antal børn tror, det er i orden, at for-
ældre bruger vold i opdragelsen, mens 
mange fagpersoner ikke opdager volden, 
medmindre barnet fortæller om det. 

Vi vender tilbage til fodsporene i Johanne 
Schmidt- Nielsens liv. Denne gang skal vi  
tilbage til hendes barndom og zoome langt 

som ikke har råd til mad, når daginstitutio-
nerne lukker, og Folketinget afsatte en bevil-
ling til at sikre, at der kom mad ud til de fa-
milier. Der var alt for få udsatte børn i nød-
pasning under den første nedlukning, og 
derfor var det vigtigt for os at komme ud til 
familierne og gøre dem opmærksomme på 
muligheden for nødpasning. For mange af 
de familier, vi arbejder med, er daginstitu-
tion og skole et nødvendigt pusterum.”

Rettigheder som handleværktøj
Red Barnets samarbejde med folkeskolen 
handler bl.a. om børns rettigheder, og her 

Red Barnet 

samarbejder med 

folkeskolen om 

mobning og digitale 

krænkelser og 

hjælper udsatte 

børn skolebørn 

med at finde vej ind 

til foreningslivet 

som spejder, 

fodbold og andre 

fritidsaktiviteter.
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ind på Google Maps. Til den fynske by Skal-
bjerg med godt 600 indbyggere, cirka 25 km  
fra Odense. Her blev den første flamme 
tændt i hendes politiske bevidsthed.

“Jeg syntes, at der var for mange børn på 
min skole, som havde det skidt, og jeg kunne 
ikke få øje på voksne, der hjalp dem,” fortæl-
ler generalsekretæren, hvis mor var semina-
rielærer i Odense og optaget af skolepolitik. 
Johanne Schmidt-Nielsen har været omringet 
af lærere i sit liv. I familien, men også i bofæl-
lesskabet, hvor hun boede i selskab med 20 
andre familier. 

“Røde Johanne” blev hun kaldt på Odense 
Katedralskole, og her meldte hun sig ud af  
Socialdemokratiet, som hun som 12-årig 
havde meldt sig ind i. Udlændingepolitikken 
var den store sten i skoen. Hun blev næstfor-
mand i Danske Gymnasieelevers Sammen-
slutning, og den politiske drivkraft blev dre-
vet af bl.a. arbejdet med Operation Dags-
værk, strejkeoptog imod racisme og høje 
klassekoefficienter.

Da hun blev valgt ind i Folketinget, var 
hun 23 år, og ungdommeligheden var til en 
nok så berømt forvirring hos den daværende 
konservative partileder Bendt Bendtsen, 
som i en partilederrunde inden valgdagen 
troede, at Enhedslistens spidskandidat var 
piccoline og spurgte, om hun kunne skaffe 
en kop kaffe. 

Johanne Schmidt-Nielsen kalder det for en 
udramatisk beslutning, da partiets dengang 
kun fire medlemmer valgte hende som leder. 
Blandt politiske kommentatorer er hun frem-
hævet som symbol på et mere moderne En-
hedslisten med større retorisk og politisk 
gennemslagskraft. Partiets struktur med en 
hovedbestyrelse “som tages meget alvorligt,” 
som hun siger med et smil, har gjort det 
hjemmevant for hende at sparre med besty-
relsen hos Red Barnet. I et politisk parti  
kræver det opbakning fra flertallet af folke-
tingsgruppen at føre en linje igennem, og 
den tidligere partileder har skullet vænne sig 
til, at hun som generalsekretær kan trumfe 
sin vilje igennem, hvis hun vil.

“Det er en anden måde at være leder på, 

når man kan kan i princippet kan skære 
igennem og sige, at vi gør det her, fordi jeg 
mener, det er det rigtige. Det er dog sjældent 
en god ide ikke at have folks støtte til ens  
beslutninger.”

Spørgsmåls-bombardement
Johanne Schmidt-Nielsen er ikke bange for 
konflikter, og det er måske ikke overrask- 
ende. Bladrer man i hendes politiske port-
folio, dukker der bl.a. en episode op fra 2012, 
hvor hun beskyldte den daværende røde re-
gering for at “pisse på vælgerne” med en 
skattereform. I børneorganisationen har me-
ningsudvekslingen en anden tone, men for 
generalsekretæren er det vigtigt, at hendes 
medarbejdere ikke “putter” med deres syns-
punkter. 

“Det er en afgørende opgave at skabe den 
nødvendige tillid og respekt, der sikrer, at vi 
kan diskutere og være drønuenige i faglige 
spørgsmål. Uden det bliver personligt. Jeg gør 
mig umage med at lytte. Vi bliver skarpere  
og klogere af at diskutere og stille spørgsmål. 
Og faglige uenigheder får ikke én til at ligge 
vågen om natten.”

Johanne Schmidt-Nielsen har også måttet 
fyre folk i Red Barnet, og hun mener, at man er 
en dårlig leder, hvis ikke den opgave påvirker 
én. Man er dog også en dårlig leder, hvis en fy-
ring påvirker en så meget, at man ikke kan gen-
nemføre beslutningen, konstaterer hun. 

RED BARNET
•  International børne-

organisation (Save The 
Children), som arbejder  
i mere end 120 lande

•  Bekæmper fattigdom  
og overgreb på børn i 
Danmark og arbejder in-
ternationalt for at sikre 
skolegang og styrke ret-
tigheder for børn samt 
yde sundhedshjælp i for-
bindelse med konflikter 
og katastrofer

•  I spidsen for organisatio-
nen står en bestyrelse  
på 15 valgte medlemmer 
incl. en formand

•  Den daglige ledelse  
består af 7 ledere incl. 
generalsekretæren

•  Samlet er der 200 løn-
nede medarbejdere i 
Danmark og i udlandet

•  Har i Danmark 60 lokal-
foreninger med mere 
end 2000 frivillige 

•  Driver årlige landsind-
samlinger, hvor der er 
typisk er omkring 10.000 
tilmeldte indsamlere

•  Cirka 47.000 bidrags-
ydere

•  Indtægter i 2019 ud-
gjorde cirka 530 millio-
ner kroner

•  Børn, forældre og fag-
personer kan få hjælp, 
hvis et barn har været 
udsat for digitale kræn-
kelser på Red Barnets 
nye portal ’SletDet’
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BLÅ BOG 
JOHANNE  
SCHMIDT-NIELSEN

•  Født den 22. februar 1984

•  Student fra Odense  
Katedralskole i 2002

•  Bachelor i Socialvidenskab på 
Roskilde Universitetscenter i 
2007

•  Blev valgt til Folketinget for 
Enhedslisten samme år

•  I 2009 valgte Enhedslisten 
for første gang at udpege en 
politisk ordfører. Valget faldt 
på Johanne Schmidt-Nielsen

•  Genvalgt som spidskandidat 
for partiet ved Folketings- 
valget i 2015 og fik det tredje 
højeste antal personlige 
blandt alle folkevalgte på 
landsplan 

•  Kunne ikke genopstille til Fol-
ketingsvalget i 2019 på grund 
af Enhedslistens rotationsre-
gel og blev samme år ansat 
som generalsekretær i Red 
Barnet

•  Bor med sin mand i Valby, 
som hun har et to-årigt barn 
sammen med (plus to bonus-
børn på 9 og 11 år)

•  Nyder at læse skønlitteratur, 
når hun finder tiden til det 

“Jeg er forpligtet til altid at vurdere, hvor-
dan vi bruger vores ressourcer i forhold til 
arbejdet med børn mest effektivt, og så kan 
det blive nødvendigt at fyre en medarbejder. 
Fyringer, hvor man ikke oplever, at en med-
arbejders kompetencer passer til organisati-
onen, er vanskeligere. I den situation er jeg 
forpligtet til at overveje, om der er blevet 
gjort nok for at sikre, at de kompetencer 
kommer til udfoldelse.”

At genbesøge beslutninger er en arbejds-
metode for Johanne Schmidt-Nielsen. Tvivlens 
nådegave blev dog sjældent blotlagt på Christi-
ansborg. Hverken hos hende selv eller blandt 
de andre folketingsmedlemmer, siger hun. 

“Der findes sjældent én rigtig vej i politik, 
men der hersker en opfattelse af, at man 
fremstår som en stærk leder ved ikke at 
tvivle. Men mennesker, som ikke tvivler, er 
farlige i længden.” 

Johanne Schmidt-Nielsen nåede at stille 
mere end 4000 spørgsmål i Folketingssalen 
for Enhedslisten, og spørgsmåls-bombarde-
mentet har hun taget med i Red Barnet. 

“På et tidspunkt var der en mellemleder, 
som sagde til mig, at jeg gjorde folk nervøse 
med alle mine spørgsmål. Jeg havde glemt at 
fortælle, at det var en metode og ikke udtryk 
for kritik. Det er ikke fordi, jeg frygter, at der 
ikke er styr på noget som helst, men når jeg 
finder områder, hvor det ikke er helt tyde-
ligt, hvorfor vi gør, som vi gør, spørger jeg 
endnu mere.” 

Arbejder for at nedlægge sig selv
Når Johanne Schmidt-Nielsen bliver spurgt, 
hvordan hun får sin ansatte til at bevæge sig i 
samme retning, kommer hun først med en 
næse-rynkende parentetisk bemærkning om 
vanskeligheden ved at undgå floskler i svar 
på spørgsmål, som enhver leder bliver stillet, 
men bliver så mere konkret.

I forbindelse med udnævnelsen af Johanne 
Schmidt-Nielsen som generalsekretær, sagde 
Mimi Jacobsen, der havde haft posten fra 
2000 til 2015, at for meget havde drejet sig 
om penge og magt på det seneste hos Red 
Barnet, og hun håbede, at den tidligere poli-

tiske leder for Enhedslisten, ville få organisa-
tionen til at gå tilbage til det, det hele hand-
lede om, nemlig børnene. Og Red Barnets 
kerneopgave er også hovedingrediensen i  
Johannes Schmidt-Nielsens svar. Som gene-
ralsekretær skal hun repræsentere den kon-
sekvente påmindelse til medarbejderne om 
børneorganisationens formål, siger hun. 

“En organisation kan godt blive drevet af 
trangen til at vokse. De fleste organisationer 
bliver målt på størrelsen af deres omsætning, 
men det er ikke nødvendigvis stor omsæt-
ning, der er vejen til flest forbedringer for 
børns rettigheder. Når vi får en bevilling fra 
EU eller Udenrigsministeriet til internatio-
nalt arbejde, skal vi vurdere, om pengene 
skal gå til at styrke de lokale organisationer, 
eller om vi selv skal påtage os opgaven. Det 
sidste vil jo skabe arbejdspladser for Red 
Barnet”.

”Men det er langt bedre at lokale organisa-
tioner styrker børn og unges evne til at sige 
fra over for børneægteskaber og kønslem-
læstelser, end at vi gør det. I længden er det 
mere effektivt og bæredygtigt. Vi vil også 
gerne være til stede på danske folkeskoler og 
tale med børn om digitale krænkelser, men 
det er mere optimalt, hvis den enkelte skoles 
fagpersoner kan varetage opgaven, så vi bli-
ver overflødige. Vi skal drives af ønsket om at 
gøre størst muligt forskel – frem for ønsket 
om selv at være så store som muligt.”

For Johanne Schmidt-Nielsen er det afgø-
rende at arbejde for, at den organisation, 
som hun står i spidsen for, ikke skal eksistere 
for altid. I princippet.

“Det er nemt at sige, da der ikke er meget, 
der tyder på, at verden bliver så fantastisk 
foreløbig, men i sidste ende er det målet at 
overflødiggøre Red Barnets eksistens. Det 
kan man tage mere eller mindre alvorligt 
som organisation. Jeg tager det meget alvor-
ligt. Vi skal hele tiden koble det konkrete ar-
bejde, vi laver for og med børn, med arbej-
det for strukturelle forandringer. Både her i 
Danmark og ude i verden.” 

Kristian Lauritzen er journalist
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Hvis ja, så vil Børns Vilkårs bisiddere meget gerne hjælpe.
For langt de fleste børn og unge er der en stor tryghed i at have en bisidder med, når de skal til møde med 
myndighederne. Mange børn vælger at have et familiemedlem, en lærer eller en pædagog med som 
bisidder. Men det kan ofte være svært for barnet, at tale åbent om sine bekymringer, da barnet ved, at 
der også er en hverdag efter samtalen, hvor barnet skal leve med de ubehagelige ting, der kan blive sagt. 
Ligeledes kan det også være ubehageligt for en lærer eller pædagog at have denne viden, som de ikke 
efterfølgende kan dele med nogen.

Børns Vilkår bisidder børn til børnesamtalen i kommunen og Familieretshuset. Vi forbereder barnet 
til møderne og er en tryghed for barnet både før, under og efter børnesamtalen. Bisidderne kender til 
systemet og har erfaring i at arbejde med børn og unge. Bisidderen hjælper barnet til at fortælle det, 
der kan være svært og sørger for, at barnet får en stemme i sin egen sag.

Du kan hjælpe barnet med at få en bisidder. 
Ring til bisidderafdelingen på tlf. 35 55 55 59, eller læs mere på bornsvilkar.dk/bisidning

“Bisidderen 
støttede mig og 

motiverede mig til, 
at snakke for min 
sag. Fantastisk!”

Dreng, 13 år

Kender du et barn, der skal 
til børnesamtale i kommunen 
eller Familieretshuset?

Helside annonce Plenum feb. 2021.indd   1 28-01-2021   11:06:40
Untitled-1   1 01/02/2021   10.28



GENVALGT FOR EN KORT PERIODE

Af Marie Begtrup | Foto Malene Lieberknecht 

ekstraordinært  repræsentantskabsmøde

VALG

På et ekstraordinært repræsentantskabs-
møde den 14. januar blev Skolelederfor-
eningens formandskab - Claus Hjortdal og 
Dorte Andreas – genvalgt uden modkan-
didater for perioden indtil det ordinære 
repræsentantskabsmøde i efteråret.

Andreas & Hjortdal
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Skolelederforeningen  
vil være med til at 
definere begrebet 
Ledelse-tæt-på

Ledelse-tæt-på er blevet aktualiseret 
af både Ledelseskommissionens ar-
bejde og lærernes nye aftale om ar-
bejdstid. I begge sammenhænge er 
begrebet centralt, og Skolelederfor-
eningens hovedbestyrelse har arbej-
det på at kvalificere begrebet og er 
kommet frem til en rammebeskri-
velse, der kan bruges lokalt.

Det er ikke til at komme uden om, at 
Ledelse-tæt-på bliver et vigtigt be-
greb – ikke mindst i forbindelse med, 
at der bliver indgået lokale aftaler om 
lærernes arbejdstid – og at der i den 
kommende tid vil være fokus på at få 
begrebet omsat til virkelighed. 

Derfor har hovedbestyrelsen i Skole-
lederforeningen arbejdet med at kvali-
ficere begrebet i en bredere forståel-
sesramme, så det ikke bare bliver 
reduceret til et spørgsmål om, hvor 
mange timer en skoleleder bruger ude 
i klasselokalerne. 

Det blev de fremmødte orienteret om 
på det seneste virtuelle formands-
møde, der blev afholdt lige efter det 
ekstraordinære repræsentantskabs-
møde den 14. januar med samme vir-
tuelle deltagerkreds. 

Hovedbestyrelsen har netop vedtaget 
en rammebeskrivelse, der udfolder  
begrebet i to spor. I et udviklingsper-
spektiv, som handler om, hvordan man 
som skoleleder arbejder med kerneop-
gaven på en måde, så det er ledelse 
tæt på. Og i et vilkårsspor, hvor det 
bliver beskrevet, hvilke rammer der er 
nødvendige for, at skolelederne kan 
udføre ledelse tæt på.

Rammebeskrivelsen er sendt ud til de 
lokale bestyrelser, og i løbet af året vil 
Skolelederforeningen udarbejde inspi-
rationsmaterialer, som alle medlemmer 
kan bruge til lokalt at gå i dialog om-
kring udfoldelsen af ledelse tæt på.

 Da det tidligere er besluttet 
at flytte Skolelederforeningens repræsen-
tantskabsmøde til efteråret, blev der den 
14. januar holdt et ekstraordinært repræ-
sentantskabsmøde, hvor der skulle væl-
ges en formand og næstformand for 
overgangsperioden.

På grund af Corona-situationen blev 
mødet holdt både kort og virtuelt, og 
Claus Hjortdal og Dorte Andreas blev 
genvalgt som henholdsvis formand og 
næstformand uden modkandidater og 
med virtuelle klapsalver.

Claus Hjortdal, der har været for-
mand for Skolelederforeningen siden 
2014, takkede for opbakningen fra de 
omkring 100 digitalt fremmødte stemme-
berettigede.

”Jeg vil bestræbe mig på at leve op til 
tilliden. Her under Corona har jeg især 
lagt kræfter på tre områder, og det vil jeg 
fortsætte”, sagde Claus Hjortdal.

Indsatserne har blandt andet handlet 
om at få indflydelse på beslutninger ved 
at have en tæt kontakt til både de andre 

parter på skoleområdet og til ministeren. 
Og at have en tæt kontakt til skoleledere 
på forskellig vis, som har gjort, at det var 
let at indsamle den nødvendige viden, 
der skal til for at få indflydelse.

Dorte Andreas, der blev valgt som 
næstformand i 2016, fik samme stærke 
opbakning som Claus Hjortdal og tak-
kede også for genvalget, og fortalte hvor 
stor pris hun sætter på blandt andet sam-
arbejdet i de tværkommunale netværk.

”Der har været et tæt samarbejde,  
som gør, at vi er klædt på og i stand til at 
træffe politiske beslutninger”, sagde 
Dorte Andreas.

Derudover lagde den genvalgte næst-
formand vægt på, at hun også fortsat vil 
arbejde for skoleledernes vilkår og sætte 
fokus på det ved at søge indflydelse.

På Skolelederforeningens ordinære re-
præsentantskabsmøde til efteråret vil der 
igen være valg til formandskab. På det 
tidspunkt for den normale tre-årige valg-
periode. 

2021
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noter

Skoleudvikling 
COK – Center for Offentlig 
Kompetenceudvikling har gennemført et 
større udviklingsprojekt på 240 skoler i 13 
kommuner over en periode på fem år.

Resultatet af projektet ’Program for 
Læringsledelse’ sammen med Aalborg 
Universitet og støtte fra A P Møller er bl.a. 
disse konkrete bud på, hvad der skal til  
for at skabe god skoleudvikling:

Skole- og 
kompetenceud-

vikling hånd i hånd
Det er vigtigt, at lærere, 

skoleledere og forvaltning står 
på et fælles vidensgrundlag 
og deler en grundlæggende 

forståelse for udfordrin-
ger og muligheder. 

Tilpas til 
den enkelte  

kommune og skole
Der skal tages højde for 

forskelligheder, så vi sikrer, at 
skoleudviklingen rammer plet og 
samtidig opleves som relevant 

og som noget, der tages 
ejerskab for på alle 

niveauer. 

Anlæg en 
helhedsorienteret 

tilgang
Tag afsæt i en helhedsorienteret 
tilgang, hvor hele skolevæsenet 
bakker op og arbejder sammen 

for succes – fra lærerne til 
skoleledelsen, forvaltningen 

og det politiske niveau.

Knyt  
indsatser til  

eksisterende  
strukturer

Kobl indsatser på eksisterende 
strukturer og organisering, så de 
nye måder at arbejde på bliver 

en integreret del af den 
måde, man arbejder på i 

forvejen.

Praksis-
træning er helt 

centralt
Kompetenceudviklingen  

fra begyndelsen indtænkes 
som en integreret del af 
hverdagen og tilpasses  

de eksisterende 
strukturer.

Gennem-
sigtighed, fleksibi-

litet og frihed
Balance mellem det fælles og 
individuelle skal sikres, derfor 

må der lægges vægt på 
inddragende processer, trans-

parens og fleksibilitet, når 
man designer sin 
skoleudvikling. 

Data 
kan give fælles 

forståelse 
Fakta, tal mv. kan afdække 
status og kvalificere vores 

beslutninger om hvilke 
indsatser, der skal igangsæt-

tes, og hvor skoleudvik-
lingen skal bevæge 

sig hen.

Man  
kan med fordel 

samarbejde
Kommuner, skoler mv. er som 

nævnt forskellige, men alligevel 
er der gevinster at hente i at 

arbejde sammen og dele 
erfaringer, når det handler 

om skoleudvikling.

’Program for Læringsledelse’

KONTAKT 
Susanne Harder, 
chefkonsulent på 

skole- og 
dagtilbudsområdet hos 

COK, på sha@cok.dk

FOTO: DR

Fjernundervisning
Hjemmekontor og hjemmeskole er 
realiteten for mange børnefamilier 
og lægger pres på hverdagen med 
flere under samme tag her i vinter-
tiden. Her søger DR TV at hjælpe.

På en ny tv-kanal ’Ramasjang hjem-
meskole’ findes digitale aktivitets- 
og undervisningstilbud til de 4-8 
årige. Desuden lægger DR under-

visningsmaterialer ud på dr.dk til 
indskoling, mellemtrin og udskoling.

DR Ultra Nyt har udvidet sin dæk-
ning for 9-14 årige med bl.a. nyt om 
Corona og de konsekvenser, den 
har for de unge. Ultra sender også 
mere af programmet  ’Tæt på’, hvor 
børn kan stille spørgsmål.
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’Program for Læringsledelse’

Brug erfaringerne fra 
skolenedlukningen til at sætte en 
ny retning for skolesektoren med 
eleverne i centrum 
Overgangen fra traditionel undervisning til fjernundervisning under COVID-19 var 
ufrivillig og kaotisk, men også lærerig. De sociale, pædagogiske og teknologiske 
erfaringer fra et forår med landsdækkende skolenedlukninger kan tjene som 
historisk afsæt til at nytænke sektoren og undervisningen, øge elevernes trivsel og 
skabe lige muligheder for alle i fremtidens hybride læringsmiljø.  

Der blev udvist ekstremt stor omstillingsparat-
hed af flere omgange, da de danske skoler fra 
den ene dag til den anden blev lukket ned, og 
der skulle etableres fjernundervisning fra hjem-
met. Mange skoler og familier fik hjemmeun-
dervisningen til at fungere. Men det stod også 
hurtigt klart, at der fulgte udfordringer med.  

Morgendagens hybridundervisning 
Med udgangspunkt i erfaringerne under CO-
VID-19, men med et perspektiv, der rækker 
langt ind i fremtiden, har Microsoft i samar-
bejde med partnerskabsorganisationen New 
Pedagogies for Deep Learning udarbejdet en 
rapport om overgangen fra traditionel under-
visning til fjernundervisning og skridtet videre 
til en helt ny form for hybridundervisning. 

Rapporten slår fast, at undervisningskvalite-
ten ikke afhænger af, om eleverne befinder 
sig fysisk i et klasselokale eller online i et vir-
tuelt læringsmiljø. Det er forskelligt fra elev 
til elev, hvordan den enkelte bedst modta-
ger undervisning – fysisk, online, alene eller 
sammen med andre. Men den forskellighed 
er svær at indarbejde i en traditionel fortolk-
ning af skolen.  

Hybridmodellen kombinerer det bedste fra 
klasseundervisning og fjernundervisning og 
bruger digitale værktøjer som en permanent 
strategi til at forbedre læringsprocessen med 
det formål at hæve undervisningskvaliteten, 
øge elevernes trivsel og skabe lige mulighe-
der for alle. 

Lige og gode muligheder for undervisning 
Overført til skolehverdagen betyder det helt 
konkret, at danske skoler skal give elever gode 
og lige muligheder for altid at kunne modta-
ge undervisning af høj kvalitet. Det kan være 
i perioder, hvor samfundet er lukket helt eller 
delvist ned, men det kan også være i situati-
oner, hvor den enkelte elev trives bedst med 
at følge undervisningen hjemmefra. Eksem-
pelvis fordi vedkommende er i midlertidig 
karantæne, eller fordi der er sociale omstæn-
digheder, der gør, at den elev har brug for at 
være hjemme, men stadig ønsker at bevare 
kontakten til læreren og klassen.  

Eleverne i centrum 
I en international rapport foretaget under CO-
VID-19 svarede størstedelen af eleverne, at de 
ikke ønskede at blive undervist af en compu-
ter, men at de værdsatte det personlige for-
hold, de havde til deres lærer meget højt, fordi 
læreren kendte dem, og derfor vidste, hvor-
dan de lærte bedst. Forholdet mellem lærer 
og elever er fortsat nøglen til succes, og læ-
ringssamarbejder spiller stadig en afgørende 
rolle i fremtidens hybride læringsmiljø.  

Men der har aldrig været bedre forudsætnin-
ger for at ruske op i de traditionelle forestillin-
ger om, hvordan børn går i skole, modtager 
undervisning og deltager i gruppearbejde. Det 
bør være en kombination af elev- og lærersty-
rede aktiviteter samt af fysisk undervisning og 
onlineundervisning med mulighed for læring i 
skolen, derhjemme, i lokalsamfundet osv.  

Forbind det fysiske og virtuelle 
klasserum ved at: 

- Give mulighed for at mødes virtuelt, så eleverne 
kan se hinanden, arbejde sammen og interagere 
socialt f.eks. i et Microsoft Teams-møde 

- Gøre undervisningsmaterialet tilgængeligt 
online, så indbyggede læringsværktøjer til f.eks. 
oplæsning og diktering kan bruges af elever med 
behov for ekstra støtte  

- Skabe mulighed for samskabelse og udveksling 
af dokumenter, billeder, video, lyd, noter m.m. i 
filbiblioteket i Microsoft Teams 

- Dele tavlenoter og faglige gennemgange f.eks. i 
OneNote eller Whiteboard

- Bruge en motiverende og genkendelig platform 
for eleverne, som Minecraft: Education Edition

Hent den fulde rapport her: 
aka.ms/fremtidensUV 

Hvis du har lyst til at vide 
mere, så tag kontakt til os på 
uddannelse@microsoft.com 
og følg med på vores blog på 
aka.ms/msdkedublog

Hent den fulde rapport her: 
aka.ms/fremtidensUV 

Hvis du har lyst til at vide 
mere, så tag kontakt til os på 
uddannelse@microsoft.com 
og følg med på vores blog på 
aka.ms/msdkedublog

ANNONCE

Af: Microsoft Education, Danmark 



 
 

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 1. marts 
2021, hvorefter tilmelding er bindende. 

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

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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PROGRAM

[ ]PS: Samme kursus udbydes i september

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 

kursusdeltagere på  

de foregående kurser[ ]

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 I: 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 II:  
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 

På grund af 
COVID-19 kan kurset 

blive aflyst. Men meld 
dig blot til, så holder 

vi dig opdateret!
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TÆT PÅ  
DE LOKALE

FORENINGER
Plenum besøger lokalforeningerne for at høre,  
hvordan skoleledernes vilkår opleves lokalt i 

forbindelse med folkeskolens udvikling, 
strukturforandringer og i det seneste år med 

Corona ned- og oplukninger mv. Denne gang er vi 
i landets to største byer København og Aarhus

Af Michael Diepeveen  |  Foto Thomas Sørensen, Kåre Viemose

ledelsesvilkår

JEANNE JACOBSEN
Lokalformand/leder-TR

K Ø B E N H AV N 
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Steen Rosenberg
Lokalformand, leder-TR

KØGE

SKOLELEDERNES
LEDELSESVILKÅR

Vi giver et billede af
situationen lokalt.

Hvordan er det med den
lokale skoleledergruppes

sammenhold i kommunen,
på skolerne, i forhold
til forvaltningen og de

andre aktører?

Hvordan tackler skole-
væsenet og skolerne 

Corona-problematikken?

Hvad er udsigterne i 
forbindelse med den nye 
A20-aftale, og hvordan 

arbejder lokalforeningen med 
dette og andre opgaver? 

Hvordan har skoleledernes
ledelsesvilkår det i 

forbindelse med reform, 
skolernes økonomi, struktur, 

kommunikation og 
samarbejdet i det

lokale skolevæsen?

Det er mange udfordringer
og som regel også mange

positive ting at fortælle
om det lokale skolevæsen,

særlige initiativer mv. 

›

HELLE MØNSTER 
Lokalformand/leder-TR 

A A R H U S 
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TRAVLT, MEN STÆRKT 
FÆLLESSKAB

SKK, Skolelederforeningen i Københavns 
Kommune, er kendt som en meget ind-
flydelsesrig interessent, når beslutnin-
gerne skal tages om, hvad der fremad-
rettet sker med hovedstadens skole-
væsen, der med 10.000 tilflyttere årligt, 
heraf mange børnefamilier er i rivende 
udvikling. Indflydelsen baserer sig ikke 
mindst på, at lederne i landets største 
skolevæsen altid har haft et stærkt fæl-
lesskab.

”Vi har jo susende travlt som alle 
andre. Men vi har alligevel en lang tra-
dition for at mødes tit, hvor også frem-
mødet er meget højt – fx til vores år-
lige skolelederstævne, som er et slags 
miniårsmøde for os københavnere, og 
hvor deltagerantallet er næsten 100 
%”, siger lokalformand Jeanne Jacob-
sen, som er skoleleder på Tove Ditlev-
sens Skole, sammenlagt af to skoler på 
Vesterbro.

Corona har dog stukket en kæp i hju-
let for årets lederstævne, der skulle have 
fundet sted i Nyborg her i januar. På 
samme måde har de kollegiale net-
værksmøder, som lokalforeningen koor-
dinerer, og hvor skoleledere, mellemle-
dere og administrative ledere samt de 
københavnske KFO-ledere deltager, på 

KØBENHAVNS SKOLELEDERFORENING I TAL

274
Medlemmer i alt

72
Øverste
skoleledere

190
Mellemledere, 
souschef m.m

det seneste måttet være virtuelle. Det 
gælder antageligt også den kommende 
generalforsamling.

”Vi er opdelt i 5 byområder, og det er 
lidt forskelligt, hvordan man strukturerer 
sig. Det er primært i de regi, vi a fh older 
netværksmøder, men vi mødes naturlig-
vis også på tværs for at sikre samarbejdet 
i hele byen. Lokalbestyrelsen er sammen-
sat af skoleledere fra hvert område og  
består af skoleleder-TR og TR-supplean-
ter, som igen henholdsvis er både øverste 
skoleleder og mellem ledere.

”På den måde mener vi, at bestyrelsen 
er repræsentativ. Vi mødes hver måned 
og ad hoc, hvor bl.a. en repræsentant fra 
forvaltningen og en repræsentant fra 
Skolelederforeningens hovedbestyrelse 
er til stede. På den måde er vi velorien-
teret om, hvad der sker og om de udfor-
dringer, der er, så vi kan handle målret-
tet ud fra det”, siger Jeanne Jacobsen. 

  

DIREKTE INDFLYDELSE OG 
INDIREKTE

Lokalforeningerne har gode forbindelser 
ind i den københavnske forvaltning og til 
den politiske top. Det er en prioritet, og 
begge veje er der interesse i at have en 
god forbindelse. Men hovedstaden er 
samtidig så stor, at der nogle gange skal 
arbejdes lidt mere for at få de gode kon-
takter og personlige relationer til politi-
kerne end i mindre kommuner.

 ”København har magistratsstyre med 
flere borgmesterområder, deriblandt  
vores børne- og ungeborgmester, som 
har et politisk flertal bag sig og står 
stærkt. Så sammen med vores næstfor-
mand holder jeg med kaffemøder ham. 
Vi er også sammen på andre fælles  
møder, ligesom borgmesteren fx taler  
på vores lederstævne og deltager i  
festen”, siger Jeanne Jacobsen.

Lokalforeningen har et tæt samar-
bejde med børne- og ungeforvaltningen 
og jævnlige møder med børne- og unge-
direktøren, på samme måde som for-
eningens lokale repræsentanter samar-
bejder med de 5 områdechefer på 
bydelsniveau. Her er alle mulige ting  
på dagsordenen, pt. selvfølgelig skole-
driften under Corona, men ellers er  
økonomien – som i andre kommuner – 
et tilbagevendende tema. 

”København er ekstra ramt ved, at vi 
er den kommune i Danmark med den 
voldsomste befolkningsstigning. Så selv 
om skolevæsenet bliver tilgodeset, har 
økonomien i København og dermed på 
skolerne været hårdere end andre ste-
der. Og selv om vi efterhånden er en rig 
kommune, er vi underlagt samme regler 
som andre og kan ikke bare lukke op for 
skattekisten”.

I de sidste 10 år er der bygget fem nye 
folkeskoler i København. Lige nu er fire 
nye skoler på vej, og to mere sættes i 
gang. Herudover er der ombygget for 
store beløb på de eksisterende skoler. 
Det har givet byggerod, samtidig med at 
de mange nye børn i perioder her skul-
let sluses ind, og det er en stor opgave 
for skolel ederne. Men giver også et løft  
i form af tidssvarende faciliteter for ele-
ver og ansatte.

Strukturforandringer, ned- og sam-
menlægninger af skoler har man ikke set 
længe. Der er heller ikke været en øget 
afgang til fri- og privatskoler. I Køben-
havn har procenten, der søger alterna-
tiver til folkeskolen, ligget relativt højt i 
mange år – det er en lang tradition, men 
med de nye befolkningsgrupper er der 
ikke sket en stigning modsat tendensen i 
resten af landet. 

”Kommunen gør også noget for at  
reklamere for sine folkeskoler på bus-
holdepladser, videoer og informations-

JEANNE JACOBSEN
 Lokalformand/leder-TR

K Ø B E N H AV N 
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materiale m.m. Så vi oplever, at politi-
kerne i København gerne vil vores 
folkeskole. Man har også afsat midler til 
åben skole for at øge muligheden for, at 
eleverne kan komme på udflugter og lave 
projekter uden for de gamle byskolers 
ofte trange pladsforhold”, siger Jeanne  
Jacobsen.

Selv er hun også via medierne en del 
af folkeskolens ansigt udadtil. TV og de 
store aviser henvender sig løbende om, 
hvordan de københavnske skoler arbej-
der og deres tilbud. Ikke sjældent med 
en negativ vinkel, men i de senere år har 
det faktisk været muligt at vende det til 
noget bedre.

LEDELSE, LÆRERE OG 
LÆRINGSLEDELSE

Københavns Lærerforening har den  
københavnske skolelederforening klart 
nok også kontakt med. Der er mange 
ting, man ser på med fælles øjne, bl.a. 
skolernes drift, økonomi, faglige forhold 
og situationen under Corona. Og så er 
der områder, hvor man i mindre grad er 
pot og pande.

”Vi har et godt samarbejde, men ser 
også på tingene med hver vores lærer- 

og lederbriller på. Fx har Københavns 
kommune og Lærerforening for nyligt 
igen forhandlet den lokale arbejdstids-
aftale i lyset af implementeringen af den 
nye, centrale A20-aftale. Det har været 
et langt forløb, hvor vi har været med i 
forhandlingerne og er medunderskriver 
som skolelederforening”, siger Jeanne 
Jacobsen.

Sådan er det ikke alle steder i landet, 
selv om essensen af A20-aftalen netop er 
at gå ud af samarbejdssporet med invol-
vering, dialog og at se skolen som et fæl-
les anliggende. Den linje støtter de kø-
benhavnske skoleledere, men arbejder 
også for at undgå bureaukrati og unødig 
administration. Og med den nye aftale 
er det lykkedes at få enderne til mødes.

CORONA-SKOLEN  
PÅ ONDT OG GODT

Meget har ændret sig under Corona med 
et konstant pres på bl.a. skolelederne. 
Hvordan har situationen i København-
været i det sidste snart års tid, hvordan 
tager medlemmerne det? 

”I perioder er det vildt så meget, vi  
arbejder. Så finder det et leje. Men hver 
gang, der er et udbrud af Corona på de 
enkelte skoler, er det en kæmpe udfor-
dring med at aflyse, omlægge og sørge 
for massiv kommunikation, og nu har vi 
altså en ny nedlukning. Det er skuffelser-
nes holdeplads kan man sige, så vi håber 
alle meget, at det letter i løbet af for-
året”, konstaterer Jeanne Jacobsen.

København har ikke fælles regler  
omkring håndteringen af Corona på  
skolerne. Kommunen er trådt et skridt 
tilbage og givet friheden til lederne og 
de ansatte til at løse opgaven.

”Det en stor opgave, men vi snakker 
sammen, og meget kan klares uden et 
stort bureaukrati, når man har friheden 

til at løse opgaverne. Så finder vi vores 
måde at gøre det på, og igen er det min 
opfattelse, at det har fundet et leje. Des-
uden er kommunen gode til at infor-
mere om de mere overordnede Corona- 
bestemmelser, vi selvfølgelig skal over-
holde”.

Der er ikke noget, der er så dårligt, at 
det ikke er godt for noget. Måske man  
fx i fremtiden kan klare sig med færre 
møder. Og så har Corona på sin vis 
strammet bevidstheden om kerneopga-
verne: Hvordan sikrer man læring og 
trivsel på afstand. Her kan dele af både 
udeundervisningen, den virtuelle under-
visning og andre nye måder at lære på 
måske tages med fremad?

”Jeg er en stor fortaler for udeskole og 
har været med til at starte det op på tre 
skoler. Det kan noget særligt, når vi bru-
ger omgivelserne bedre. Det har også 
vist sig under Corona. Og virtuelt er der 
sket et spring fremad. Lærerne laver jo i 
forvejen deres undervisningsforløb i 
MeeBook, men er nu også virtuose på 
Teams og de andre faciliteter i Office.  
Så der er nogle plusser”, slutter Jeanne 
Jacobsen.  

10
Andre ledere, kons.  
med lederfunktioner

1
Leder af PPR

72
Skoler i alt

11
Specialskoler

13
Folkeskoler med 
specialklasser

11
10. klassestilbud i ifm. 
ungdoms- og erhvervsskoler

Vi oplever, at politikerne 
i København gerne 
vil vores folkeskole. 
Økonomien er samtidig 
noget presset af den store 
befolkningstilvækst
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AT FINDE TIDEN OG 
OVERSKUDDET

Tæt ved Gellerupparken i et aarhusiansk 
område præget af en stor social og et-
nisk diversitet ligger Ellehøjskolen, som 
hver morgen byder elever og ansatte vel-
kommen, hvis man ellers ikke er sendt 
hjem af Corona.

Skolen har sin egen, selvstændige hi-
storie, men er også relativt ny-fusioneret 
med en nærliggende skole, hvor Helle 
Mønster blev øverste leder. Hun har der-
med tjansen med at bringe de to kultu-
rer, personale, elever og forældre sam-
men i et nyt fællesskab, der bl.a. har 
pædagogisk fokus på at være nest-skole 
med co-teaching i almen- såvel som spe-
cialklasser.

Det sker selvfølgelig i samarbejde med 
skolens mellemledere, en indskolings-, 
mellemtrins- og udskolingsleder og per-
sonalet på den trods fusionen stadigvæk 
relativt lille skole med i alt 405 elever. 
En proces, der med pandemien ikke er 
mindre kompleks. Dertil kommer, at 
Helle Mønster i de seneste fire år har  
været skolelederforeningsformand i  
Aarhus, landets andenstørste kommune.

”Der har været en hel del overord-
nede skolemæssige udfordringer med 
især økonomien, specialundervisning 
mv. Omvendt har vi en tradition i kom-
munen for at være inddraget i drøftel-
serne om budgetmodeller og andre vig-
tige forhold. Der er en stor opbakning  
til foreningen med mange – nu virtuelle 
– medlemsmøder på bare en halv time, 
hvor medlemmernes viden og erfaringer 
kommer i spil”.

”Ikke mindst under Corona, har vi 
som lokalbestyrelse og formandskab 
hurtigt kunnet få et indspark på, hvor de 
forskellige skoler egentligt er henne og 
blive kvalificeret i vores arbejde med at 

sikre skolernes og skoleledernes interes-
ser lokalt”, siger Helle Mønster, der også 
før hun blev formand har været skole-
leder-TR og været med i lokalbestyrel-
sen i en årrække. 

Hun er altså en efterhånden erfaren 
foreningspolitiker. Men det er det tætte 
fællesskab blandt lederne i kommunen, 
der giver den tid og det overskud, der 
skal til. For selv om det i Aarhus er prak-
sis at blive hørt af forvaltningen og på 
det politiske niveau, kommer indflydel-
sen ikke af sig selv.

”Vi byder løbende ind på at kvalificere 
beslutningerne. Til gengæld står vi for at 
ville finde fælles løsninger, så vi er svære 
at komme uden om. Det gør så, at vi 
med kommunens børne/unge-direktør 
har en god samarbejdskultur baseret på 
tillid”, siger lokalformanden. Hun står 
for samarbejdslinjen, og hvis man vil  
noget andet, så skal Aarhus have en an-
den formand. Sådan er det. 

PROFESSIONELT 
BESTYRELSESARBEJDE

Lige nu gennemfører foreningen et nyt 
TR-kursus for bestyrelser i lokalforenin-
gerne for at styrke den lokale interesse-
varetagelse, synlighed og gennemslags-
kraft for igen at sikre medlemmernes 
løn, ansættelsesvilkår og interesser 
bedst muligt. Det kursus har Aarhus 
Skolelederforening for nylig deltaget i. 

”Det var supergodt. Og noget af det,  
vi har talt om, er relationernes kæmpe 
betydning. Jeg har jo været med ganske 
længe og kender mange. Men i forvalt-
ningen har vi fx fået ny organisering og 
ny direktør, så der skal hele tiden bruges 
tid på at dyrke relationsarbejdet”.

”Det giver virkelig pote. Også ved at  

Corona presser os, men har 
også gjort, at vi ser på tingene 
med nye øjne. Vi har fået større 
handlefrihed, og man gør noget 
andet, end det vi plejer

vi er flere på banen og benytter alle de 
kontakter, vi har. Kendskab giver nogle 
gange venskab og giver i hvert fald tillid 
til hinanden. Denne systematisering be-
tyder også, at vi holder dørene ind til 
det politiske niveau åbne. Helt op til råd-
manden og borgmesteren, og de relatio-
ner er guld værd, om end de skal be-
handles meget professionelt”, siger 
Helle Mønster.

Møderne med rådmanden indebærer 
som regel, at børne/unge-direktøren er 
med, mens møder med andre politikere 
ofte sker uden deltagelse af direktør  
eller andre fra forvaltningen. Men som 
lokalformanden understreger, siger hun 
sjældent noget dér, hun ikke ville sige på 
andre tidspunkter. Det gode er, at interes-
sen går begge veje, og at politikerne –  
her især rådmanden – selv inviterer til at 
mødes.

Her kan interesser og konkrete for-
hold blive afstemt, så man er på forkant 
med, hvad der er i støbeskeen og kan 
kvalificere beslutningerne. Det betyder 
også, at man ved møder, seminarer, re-
ceptioner etc. kan få sig en uformel snak 
i pauserne – men også andre interessen-
ter som fx de lokale formænd og aktive  
i BUPL, Skole & Forældre og den lokale 
lærerkreds.

SAMMENFALDENDE  
AFTALER UDMØNTES

På samme måde som med forvaltningen 
er der et godt samarbejde med de aar-
husianske lærere bl.a. om skoleårets 
planlægning og om den lokale arbejds-
tidsaftale, der allerede blev forhandlet 
på plads i 2013.

”Den kalder vi simpelthen for Aarhus- 
aftalen, hvor vi sammen med repræsen-

HELLE MØNSTER 
Lokalformand/leder-TR 

A A R H U S 

ledelsesvilkår
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”Jamen, der er store sammenfald mel-
lem vores lokalaftale og den nye A20. Vi 
har allerede en triogruppe, hvor flere 
faggrupper endda er repræsenteret, og 
vi er vant til at drøfte med TR og AMR 
for lærere og pædagoger, hvad der skal 
foregå qua vores Aarhus-aftale og de 
nævnte bilag 1-drøftelser. Så jeg forven-
ter ikke, at det betyder den store æn-
dring for os”.

”Vi har ret hurtigt, efter A20 blev stemt 
hjem, drøftet perspektiverne i Forhand-
lingsudvalget i Aarhus og på de møder, 
Skolelederforeningen har holdt. Fx har 
vi allerede en 215 timers pulje til lærer-
nes egen forberedelse plus et undervis-
ningsmaksimum. Nu er det et spørgsmål 
om, der skal sættes andre eller flere tal 
på, og dér forhandler vi vilkårene ud fra 
vores ståsted”, siger Helle Mønster.

ØKONOMI, STRUKTURER  
OG SKOLER

Der er sket store forandringer med fol-
keskolen. Reformen, inklusionsopgaven 
m.m. er kommet, men der er også på 
landsplan ned- og sammenlagt rigtig 
mange skoler. Hvordan er det gået i  
Aarhus?

”Tja, jeg er jo selv blevet leder på en 
fusionskole, men bortset fra nogle få  
andre sammenlægninger, skal vi efter-
hånden 5-6-7 år tilbage i tiden. Så der  
er rimelig ro på strukturen. Vi har som 
lokalforening også spillet med på æn-
dringerne, når fx klassekvotienterne 
nogle steder var rigtige små. Eller når 
skolerne ikke har økonomi til at leve op 
til minimumstimetallet”.

”Aarhus mangler jo penge, og så må 
man bl.a. kigge på skolestrukturen. Men 
der er også grænser selvfølgelig, og den 
nåede vi for et par år siden, da der kom 
et forslag fra rådmanden om at lave stor-
skole-distrikter. Det forslag var der flere, 
der ikke kunne være med i, og da foræl-

175
Medlemmer i alt

48
Øverste
skoleledere 

120
Mellemledere 

5
Andre ledere, kons.  
med lederfunktioner

1
Leder af PPR

48
Skoler i alt 

2
Specialskoler

drene så rejste sig som en tsunami, blev 
det taget af bordet”, konstaterer Helle 
Mønster.

Afvandringen til fri- og privatskoler, 
som andre steder netop er blevet næret 
af ned- og sammenlægninger af folke-
skoler, er altså ikke et dilemma, som 
Aarhus har stået i. Noget, der derimod 
trykker, er et stigende antal børn, der i 
dag må i specialklasser mv. 

Specialundervisningsområdet har  
givet kommunen et hul i økonomien på 
35 mio. kr. Og selv om byrådet har bevil-
get først 15 mio. ekstra og senere nogle 
millioner mere, rækker det ikke. Politi-
kere har nemlig besluttet, at halvdelen 
af de ekstra midler skal ud til skolerne, 
og den anden halvdel bruges til at prøve 
nogle mellemformer. Så der er stadig et 
meget stort hul.

”Umiddelbart er det klogt at prøve 
nye modeller, men det koster at lave 
mellem former, samtidig med at vi stadig 
sender børn i specialklasser, og skolerne 
står med Sorteper. Økonomien er lagt 
ud på skolerne, og her må man så tage 
midler fra almenområdet og kanalisere 
over i det specialiserede område. Det 
problem må vi til stadighed må tage op, 
også over for det politiske system”, siger 
Helle Mønster.

Til gengæld har skolerne ikke ekstra-
regninger til Corona. Kommunen har  
lavet en krigskasse, hvor pengene brugt 
på værnemidler, hygiejne, ekstra vikarer 
mv. refunderes. Og på hendes egen 
skole har de fået et par hundrede tu-
sinde refunderet fra tabt indtægt fra 
kantinen, der ikke har været i drift.

”Corona presser os, men har også 
gjort, at vi ser på tingene med nye øjne. 
Jeg er meget glad for mit arbejde. Og  
paradoksalt nok er den glæde blevet 
endnu større, når man rykker sammen. 
Vi har fået større handlefrihed, og jeg 
har set på lærerne, at den gnist, jeg selv 
havde som lærer med lysten til at gøre 
noget andet end det, vi plejer, var der 
lige pludselig”, siger lokalformanden.

Det skal sluttelig nævnes, at der også 
åbnes nye skoler i Aarhus, der som an-
dre store byer oplever en befolkningstil-
vækst. I Helle Mønsters nærområde  
Gellerup er det fx besluttet, at man vil 
bygge en ny skole, hvor hun om tre-fire 
år skal være med til at klippe snoren. 

Michael Diepeveen er journalist

tanter fra Aarhus Lærerforening samt 
BUPL og FOA er med til såkaldte bilag 
1-drøftelser, hvor rammerne fastsættes 
for det, der skal foregå på alle skoler. 
Det har Skolelederforeningen været med 
til fra starten. Og det er jo ikke altid, at 
vi er enige, og det skal vi heller ikke 
være – men vi vil alle sammen det bed-
ste for børnene, oplever jeg.

Helle Mønster peger igen på, at de 
personlige relationer til især den lokale 
formand for lærerkredsen spiller ind. 
Det giver et rigtigt godt samarbejdsrum. 
Men er det så bare fryd og gammen alt 
sammen? Når nu den nye landsdæk-
kende arbejdstidsaftale rulles ud med  
diverse bindinger?A
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Folkeskoler med 
specialklasser

3
10. klassestilbud
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Den 12.-16. april 
samler børn over 
hele landet aff ald
Din skole kan være med 
ti l at gøre en forskel 
for naturen 
Vores mål er et Danmark helt fri for aff ald.

Med Aff aldsindsamlingen, kan I være med 
ti l at lære den nye generati on, hvordan 
vi kan komme aff aldsproblemet ti l livs. 

aff aldsindsamlingen.dk/born 
Under Danmarks Naturfredningsforening

Kår jeres 
aff aldshelt

Vind 
25.000,- 

ti l et grønt 
projekt
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Af Camilla Dyssel  |  Foto Jacob Nielsen og Ritzau Scanpix

coronaskolen

 Antallet af problemer, som 
Corona krisen forårsager for skoleledere,  
vokser og vokser, oplever ledelsesforsker 
Karsten Mellon. 

“Problemerne er lidt som med selve sygdom-
men. De spreder sig eks ponentielt,” siger 
han. 

Den virtuelle undervisning rejser for ek-
sempel adskillige spørgsmål: Har alle de nød-
vendige it-kompetencer? Hvordan skal man 
fastholde opmærksomheden hos de yngste? 
Hvad med fra-værsregistrering? Hvordan har-
monerer det med GDPR-reglerne, at både 
skolens medarbejdere og andre forældre kan 
se ind i hinandens hjem gennem skærmene?

Coronakrisen er præget af mange modsat-
rettede interesser, og løsningen på et problem 
risikerer at skabe et nyt. For hvis lederen for 

eksempel opfordrer til at flere elever, der 
mistrives under hjemsendelsen, kommer til 
nødundervisning, risikerer det at skabe utryg-
hed hos andre, som frygter smitten.

“I virkeligheden skal skolelederne 
træffe beslutninger, der i sidste 
ende handler om liv og død. Det er 
jeg ikke sikker på, der er ret 
mange, der taler højt om,” siger 
Karsten Mellon.

Udenfor komfortzonen
Skolelederne er uden for deres komfortzone, 
og da situationen er ny, kan de ikke trække 
på tid ligere erfaringer. 

De er også frataget meget af den indfly-
delse og selvbestemmelsesret, de normalt  
råder over, da mange retningslinjer kommer 

Vigtigt at skelne 
mellem sin lederrolle 
og sin person

Under Coronakrisen har skolelederne været udenfor deres komfortzone og uden 

mulighed for at trække på tidligere erfaringer. Mange er ramt af Coronaudmattelse, 

og det er særligt vigtigt for lederne, at de kan skelne mellem deres lederrolle og  

deres person. Det fortæller ledelsesforsker Karsten Mellon, der arbejder på en under-

søgelse af skolelederes forhold under Corona. 

Statsminister Mette Frede-
riksen erklærer under et 

pressemøde, at situationen 
med den stigende Corona- 

smitte er alvorlig, og at al unød-
vendig aktivitet skal lukke ned. 

“ Elever og studerende på alle  
uddannelsesinstitutioner sendes 
hjem nu. Og fore løbigt to uger fra 

fredag… Skoler og institutioner  
vil blive holdt åbne til de forældre, 

der ikke kan finde en anden  
løsning 

METTE FREDERIKSEN

Nedlukningen gælder fra mandag, så 
skolelederne har fire dage inklusive 

weekenden til at forberede den.

Statsministeren medde-
ler på et pressemøde, at 

sundhedsmyndighederne 
finder det hensigtsmæs-

sigt og forsvarligt at begynde 
på en kontrolleret åbning.

“ Men på én betingelse: At alle – 
alle – fortsætter med at holde af-
stand, vaske hænder og undgå at 
mødes for mange. Det er den helt 
afgørende forudsætning. Hvis vi 
gør det. Og hvis vi i fællesskab 

formår at holde tallene stabile. Så 
vil regeringen – fra onsdag den 15. 

april – begynde at åbne landets 
vuggestuer, børnehaver, fritids-

ordninger og skoleklasser for ele-
ver fra 0.-5. klasse 

METTE FREDERIKSEN

Skolerne bliver underlagt regler om sy-
stematisk håndvask, to meters afstand 
mellem børnene og faste legegrupper.

Mette Frederiksen  
fortæller, at de store  

elever kan komme tilbage 
i skole fra den 18. maj. 

“ Fra 6. til 10. klasse vil  
dagen se anderledes ud, 

 men tilbage på skolen for at se  
jeres kammerater, det kommer I 

METTE FREDERIKSEN

Retningslinjerne ændres, blandt  
andet sænkes afstandskravet fra  

to til en meter.

Tidslinje
Skolelederne har skullet 
lægge hverdagen om på 

skolerne adskillige gange i 
løbet af det seneste år. Her 
er en oversigt over nogle af 

de største ændringer.

6. 
april 

hvor det unormale var normalen
Året

En ledelsesforsker 
og tre skoleledere 

fortæller her om de uvante 
roller og opgaver. 

Om tiden der er gået, 
og tiden der er i vente. 

7. 
maj 

11. 
marts

Karsten Mellon,
ledelsesforsker
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ovenfra og fra aktører, skolelederne ikke er i di-
rekte kontakt med. Dermed er mange af dem 
nødt til selv at påtage sig en mere autoritær og 
direktiv ledelsesfacon, end de har været vant til, 
og det giver risiko for konflikter.

Her er det vigtigt for lederen at bakke op om 
myndighedernes beslutninger, uanset om han 
eller hun er enig, mener Karsten Mellon.

“Ellers er man jo illoyal, men det er nu ikke 
det vigtige. Det vigtige er, at man ikke fratager 
medarbejderne følelsen af, at det de foretager 
sig er meningsfuldt og hænger sammen,” mener 
Karsten Mellon.

Det kan være hårdt for skoleledere, som plejer 
at inddrage medarbejderne meget, og som er 
vant til at være populære, mener Karsten Mellon.

“Som leder er man både sin person og sin 
rolle. Især i den pædagogiske verden er der en 
tendens til, at lederne ikke skiller de to ad. De 
identificerer sig med rollen og tager både ros og 
kritik personligt. Det er ikke godt.”

Det er vigtigt at undgå at identificere sig med 
sin rolle, men det er særligt vigtigt i krisetider, 
understreger Karsten Mellon.

“Når medarbejderne er pressede, bliver  
ederen ofte en projektionsskærm for deres fru-
strationer. Det kan hjælpe lederen at være be-
vidst om, at frustrationen er rettet mod rollen, 
så man ikke bliver så hårdt ramt”.

Psykologisk sikkerhed truet
Coronakrisen har været præget af mange æn-
dringer med kort mellemrum og kort varsel.  
En ny hverdag har knapt indfundet sig, før der 
igen kommer nye retningslinjer eller restriktio-
ner, og skolelederne har ofte måttet tage week-
ender og ferier i brug for at håndtere dem. 

Det er en naturlig kilde til træthed, som i  
kombination med det psykiske pres fører til det, 
Karsten Mellon kalder Coronaudmattelse, for-
klarer han.

“Den psykologiske sikkerhed hos det perso-
nale, de skal lede, og de forældre, de skal samar-
bejde med, er truet, og samtidig er skoleleder-
nes egen psykologiske sikkerhed truet,” mener 
Karsten Mellon.

I den situation er det vigtigt, at lederen har 
modet til at erkende sin menneskelighed og  
fejlbarlighed.

“Men man skal gøre det balanceret. Det er fint 
at vise sig som et menneske, der kan være træt 
og begå fejl, for sådan vil man alligevel blive op-
fattet. Men offerrollen klæder ingen leder, og 
man skal ikke afvise medarbejdernes frustratio-
ner med henvisning til sine egne problemer,”  
siger Karsten Mellon.

Skolelederforeningens for-
mand Claus Hjortdal har 
efterlyst retningslinjer, 
som gør det muligt at 

planlægge det kommende 
skoleår. De kommer en 

uge før ferien begynder. De in-
debærer blandt andet, at skolerne 

kan fravige afstandskravet på en me-
ter, og at der nu skal undervises i 

fuldt skema igen. 

“ Hverdagen bliver mere genkende-
lig for vores børn og unge – 

selvom de fortsat, ligesom alle  
os andre, skal tage en række for-
holdsregler for at passe ekstra på  

hinanden 
PERNILLE  

ROSENKRANTZ-THEIL 
Børne- og under visningsminister

Statsminister  
Mette Frederiksen  

annoncerer: 

“ En reel nedlukning  
af Nordjylland 

Det betyder blandt andet, at elever 
fra 5.-8. klasse i syv nordjyske kom-
muner skal sendes hjem til fjernun-

dervisning. Hjemsendelsen begynder 
mandag, så der er tre dage inklusive 

weekenden til at forberede den.

De nordjyske restriktioner 
lempes før planlagt, og 

eleverne får lov at komme 
i skole igen under skær-

pede afstands- og hygiejne-
regler og forbud mod undervis-

ning på tværs af klasser og fælles 
frikvarter. Eleverne kan vende tilbage 
mandag, så skolerne har weekenden 

til at forberede sig.

København, Aarhus og 
Odense samt 35 andre 

kommuner på Sjælland  
bliver delvist lukket ned. 

Det indebærer, at elever fra 
 5. klasse og op bliver sendt hjem 

til fjernundervisning.

“ Smitten er for høj, og situationen 
er for bekymrende. Derfor skal vi 

sætte ind, så vi får kontrol med 
smitten og dermed epidemien. Det 
skal vi ikke mindst, fordi der nu er 

meget kort tid tilbage til jul 

METTE FREDERIKSEN

Nedlukningen gælder fra onsdag, så 
skolelederne får en enkelt dag til at 

forberede sig.

Karsten Mellon anbefaler at søge sparring hos 
eksterne ledelseskonsulenter og kolleger fra an-
dre skoler og at tale med sine chefer om, hvilke 
udfordringer man står med.

“Jeg er ikke sikker på, at forvaltningscheferne 
altid er deres ansvar for skoleledernes psykologi-
ske sikkerhed bevidst.” 

Karsten Mellon
Karsten Mellon er ledelsesforsker, forfatter og 
foredragsholder. Han er ekstern lektor i ledelse 
ved Syddansk Universitet.

Han er Ph.d. fra Roskilde Universitet, cand.mag.  
i pædagogik fra Syddansk Universitet, master i  
organisationspsykologi (MPO) fra Roskilde Univer-
sitet og har en diplomuddannelse i ledelse. 

Han er associate ved The Taos Institute, USA og 
Universitetet i Stavanger, Norge. 

Han har udgivet flere bøger, blandt andet “Mod i 
ledelse”, og han er medforfatter til blandt andet 
“Mod i kriseledelse”, “Den ydmyge leder” og se-
nest “Pissedårlig ledelse.”

Karsten Mellon arbejder i øjeblikket på et projekt 
om skoleledelse under Coronakrisen, og i den for-
bindelse har han interviewet en halv snes skolele-
dere. Projektet er endnu i en indledende fase, og 
det er ikke afgjort, hvilken form det i sidste ende 
skal have.

19. 
juni 

5. 
nov. 

13. 
nov. 

7. 
dec. 

22. 
aug. Tvungen brug af mundbind 

i den kollektive transport
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 Vi skoleledere er jo lidt gravhundeagtige. Når 
noget presser sig på, bider vi os fast, til det virker. Det er nok 
derfor, jeg ikke føler mig udmattet endnu, men jeg tror, der 
kommer en reaktion senere.

For vi er i et alert alarmberedskab 24/7, og det udtrætter  
os allesammen – også dem, vi er ledere for. 

Det kom for eksempel til udtryk ved, hvor meget vi op til 
juleferien talte om, at her ville være 14 dage, hvor smitte-
trykkets niveau ikke krævede vores involvering og hvor  
meget, vi glædede os til det. Sådan gik det så ikke alligevel.

Vi har siden marts befundet os i ukendt land, hvor ingen 
har haft erfaringer at trække på, og vi har skullet finde på og 
beslutte undervejs, når vi har skullet forholde os til fordeling 
af toiletter, indkøb af værnemidler og så videre. Vi står hele 
tiden i forandringer, vi ved ikke, hvornår den næste foran-
dring kommer, eller hvad den indeholder.

Klare, centrale udmeldinger er en hjælp. Hvis der ikke  
bliver meldt ud oppefra, laver alle deres egne regler, og med 
1200 forældre kan det blive indviklet. For eksempel har vi 
nogle specialklasselever, som skal være i skole, og det er 
nogle forældre utrygge ved. Her må vi så sige, at vi følger  
ministeriets regler, og det gør det enkelt.

Selvfølgelig er medarbejderne trætte – det gælder både  
lærere, pædagoger og det tekniske personale. 

Vi har to gange sendt klasser hjem på grund af enkeltstå-
ende smittetilfælde, men indtil lige før juleferien var vi forskå-
net for store udbrud. Lige før jul blev 15 elever og 15 medar-
bejdere smittet, og det påvirkede julen for rigtig mange.

Men medarbejderne finder på nyt, sætter ting i gang, laver 
nye grupper og har ideer. Vi gennemfører projektopgaven og 
terminsprøverne virtuelt. Jeg kan se i medierne, at mange læ-
rere synes, det er meget vanskeligt at lave onlineundervisning, 
men når jeg møder vores egne folk, ser jeg ikke tegn på det.

Men selvfølgelig er det også udtrættende hele tiden at finde 
på løsninger, og jeg forventer en efterreaktion både fra mig 
selv og andre. 

Jeg prøver at gribe alle muligheder for at lave ingenting – 
gå lange ture, lave noget helt andet for at undgå corona-
udmattelsen. 

" Reaktionen  
kommer  
nok senere"

BJARNE SCHYTT NIELSEN
S K O L E L E D E R

Tingagerskolen i Ringe
Cirka 520 elever

 Som de fleste skoleledere er jeg vant til at arbejde +45 
timer om ugen. Det gør jeg ikke for tiden (midt januar, red.) Der var 
pres på, da vi skulle i gang med fjernundervisning, men nu hvor  
det er i gang, fylder arbejdet mindre. Fysiske møder er ofte tids-
krævende, og dem har jeg jo ikke mange af nu. Vi er også blevet 
bedre til at tage hånd om situationen, og der er ikke så mange tvivls-
spørgsmål længere.

Men selvom jeg arbejder færre timer, er jeg lige så træt, som jeg 
plejer, når jeg kommer hjem. Det er nok både noget psykosomatisk 
og hele situationen, der tærer lidt på kræfterne.

Jeg føler, at jeg er kommet lidt langt væk fra kerneopgaven, som 
for mig er at være pædagogisk leder i tæt dialog med medarbej-
derne. 

Jeg går og tænker meget over, om vi kan holde fast i vores mål  
og nå det, vi skal. Usikkerheden sniger sig lidt ind på en. Jeg burde 
ellers nyde, at jeg ikke har så travlt lige nu, for der venter et stort  
efterslæb, når vi skal have planlagt næste skoleår og have styr på 
sommerens prøver. Der begynder at rejse sig mange spørgsmål, og 
vi kan gisne og spekulere, men vi ved reelt ikke, hvad der kommer 
til at ske.

Jeg finder støtte hos kolleger. I Thisted Kommune startede vi under 
den nordjyske nedlukning et online-netværk for de øverste skole-
ledere i kommunen. Her kan vi videndele og udveksle erfaringer 
om, hvordan man bedst holder kontakt med de hjemsendte medar-
bejdere. Her er ingen skolechefer, der lytter med, så man kan frit 
lufte sine bekymringer.

Elever og forældre taler jo sammen på tværs af skolerne og stiller 
spørgsmål om, hvorfor vi gør nogle ting anderledes end på nabosko-
len. Derfor er det er nyttigt at få indsigt i hinandens praksis. Dels kan 
vi diskutere, om det giver mening at ensrette nogen ting, dels kan vi 
få svar på, hvorfor vores kolleger har valgt anderledes end os selv.

Medarbejderne er meget konstruktive og løsningsorienterede, 
men jeg kan høre på min tillidsrepræsentant, at han og kollegerne 
også er trætte. Det er hårdt at køre onlineundervisning, og det er 
svært at vide, om man lykkes med sin opgave. De savner samværet 
med hinanden og muligheden for at diskutere visioner og klassens 
samlede mål i teamet.

Vi forsøger at afhjælpe det ved at holde nogle møder i mindre 
klynger, hvor der er tid til ganske enkelt at tale om, hvordan man 
har det. Vi har ikke mange muligheder for at ændre vilkårene, men 
vi kan i det mindste give mulighed for at få luft og tale med hinan-
den om, hvordan man bedst kommer igennem det. 

" Det værste er  
at være væk fra 
kerneopgaven"

THOMAS FROST ANDERSEN 
L E D E R  A F  1 0 .  K L A S S E S C E N T R E T 

Campus 10, Thisted Kommune
Cirka 100 elever 
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 Når der kommer nye ret-
ningslinjer, er det tit nødvendigt, at jeg 
skærer igennem og giver ordrer, der ikke 
er til diskussion. Det er ikke sådan, jeg 
plejer at være leder, og det har været 
nødvendigt at tale højt om det: At når 
det handler om alt muligt andet, tager  
vi en dialog, helt som vi plejer, men når 
det handler om sundhed og sikkerhed, 
er der ikke så meget at diskutere.

Det har også været nødvendigt med 
samtaler om, hvordan vi forholder os til 
hygiejnereglerne og til at gøre hinanden 
opmærksom på, hvis vi for eksempel 
glemmer at spritte af. Det kan være meget 
følsomt at blive irettesat, og det kan også 
være svært for den, som føler behov for 
at påpege, når reglerne ikke bliver fulgt.

Jeg har været leder for SFO'en og det 
teknisk/administrative personale på en 
måde, jeg slet ikke plejer. Jeg kender 
hver en indgang, hver en spritdispenser, 
og jeg har forholdt mig til en masse lav-
praktiske ting som for eksempel at få 
Uno-kortene lamineret.

Jeg har haft mange samtaler med for-
ældre i svære situationer. Hvis et barn 
for eksempel vil have bedst af at komme 
i nødpasning, men der er en sårbar per-
son i familien, står forældrene i et svært 
dilemma, og det gør jeg også selv. Jeg vil 
gerne hjælpe ved at tage imod børnene, 
men man skulle jo nødig være den skole-
leder, der pressede på for at få barnet til 
at komme med det resultat, at faren blev 
smittet og døde. I yderste konsekvens 
kan det jo ske. Det er vigtigt at tage sig 
tid til de samtaler.

Det er nødvendigt at prioritere. I for-
året, da de yngste kom tilbage efter den 
første nedlukning, var lærerne i vidt for-

skellige situationer. Der var ekstremt 
pres på skolen med at håndtere hånd-
vask- og afstandsregler, så jeg var nødt  
til at prioritere personalet på skolen, 
selvom dem, der sad hjemme og fjern-
underviste de store elever, også havde 
det svært. Mange følte sig ensomme,  
savnede sparring og sad med en følelse 
af at svigte deres elever helt vildt. Der 
venter en opgave med at få skabt en  
fælles fortælling om denne tid, når det  
er overstået. Der venter også et fagligt  
efterslæb, så der bliver meget at se til.

Selvfølgelig har mange af medarbej-
derne frustrationer og bekymringer, jeg 
skal forholde mig til, men de dræner mig 
ikke, de inspirerer mig. Jeg er så impone-
ret af den iderigdom og det engagement, 
de viser i forbindelse med onlineunder-
visningen.

Det er i forvejen et ensomt job at være 
skoleleder, og det seneste år har vi måt-
tet undvære flere af de muligheder for at 
mødes og sparre med kolleger på samme 
niveau. Jeg er blevet mere aktiv på de  
sociale medier, hvor jeg har haft inspire-
rende diskussioner med kolleger andre 
steder i landet. Jeg glæder mig til, vi får 
mulighed for at mødes fysisk.

Jeg har haft meget travlt og fået mange 
weekender og feriedage inddraget især i 
den første periode. Afbrydelsen af julefe-
rien kunne jeg virkelig godt have undvæ-
ret. Da kunne jeg mærke, at jeg var mere 
træt, end jeg var klar over.

Jeg kobler af ved at lave noget helt  
andet: Nogle går ture eller arbejder i  
haven, jeg får selv tingene på afstand ved 
at skrive. 

De nye restriktioner omfat-
ter nu yderligere 31 kom-

muner. Det bliver meddelt 
dagen før, beslutningen 

træder i kraft.

Restriktionerne udvides  
til hele landet. Igen får  

skolerne en dags varsel.

Også de yngste børn sen-
des hjem fra den 21. de-

cember til efter juleferien. 

Restriktionerne forlænges i 
første omgang til 17. januar, 
meddeler statsministeren 

på et pressemøde.

“ Situationen i forhold til  
smittetal, indlæggelser og  

dødsfald er nu mere alvorlig,  
end den var i foråret 
METTE FREDERIKSEN

Skolelederne skal altså midt i jule ferien 
forholde sig til, at alle elever skal fjer-
nundervises efter ferien. Dog er der 

større frihed til at tage imod elever til 
nødpasning, end der var i foråret.

Da forsamlingsforbuddet  
blev sænket til fem perso-

ner, erklærede Mette  
Frederiksen, at det kunne 
blive nødvendigt at for-
længe restriktionerne. 

“ Det må man godt stille  
sit sind efter 

Fire dage før restriktionerne  
stod til at udløbe, bliver de forlænget 

foreløbig til den 7. februar. 

Maike 
Raahauge 
Skolelederen, som 
har udgivet flere 
skønlitterære bø-
ger. Derudover 
har hun skrevet 
en række klum-
mer til websitet 
NB-Nyt om den 
offentlige sektor 
under genåbnin-
gen i foråret. 
Klummerne er 
skrevet om til en 
lille roman, der 
hedder “NB. Vi 
åbner skolerne på 
onsdag”.

Camilla Dyssel er journalist

" Det er vigtigt  
at tale højt om 
problemerne"

MAIKE RAAHAUGE 
L E D E R  A F  S K O L E N  P Å  N Y E L A N D S V E J

Frederiksberg Kommune. 
Skolen har cirka 920 elever. Maike Raahauge skiftede 
job lige efter sommerferien. Hun kom fra en stilling som 
skoleleder på Nørre Fælled Skole i København.

15. 
dec.

16. 
dec.

29. 
dec.

13. 
jan.

28. 
jan.

1. 
feb.

10. 
dec. 

Foto: Thom
as Steen Sørensen

Alle restriktioner forlænges 
til den 28. februar. Dog 

skal Statens Serums 
Institut regne på, om det 
er muligt, at de mindste 

elever kan komme tilbage 
tidligere.

Eleverne i 0.-4. klasse får 
lov til at vende tilbage til 

skolen fra mandag den 8. 
februar. 

Men der vil være særlige 
regler. Blandt andet må eleverne kun 

være sammen med deres egen 
stamklasse både i undervisningen og 

frikvartererne. 36 plenum | feb 2021
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”HVIS JEG 
KUNNE BYGGE
EN SKOLE,
VILLE DEN 
HAVE...

Se, hvordan det gik på adapteo.dk

Hos Adapteo udlejer og sælger vi fleksible pavillonbygninger, der kan 
tilpasses i størrelse og form uanset kravene.  For at teste fleksibiliteten 
af vores bygninger bad vi 6-årige Emma om at designe en skole, præcis
som hun ønskede den.
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 For godt 1½ år siden åbnede en 
ny specialskole i Hørsholm Kommune nord 
for København. Splinterny er Lundevejssko-
len dog ikke. Bygningerne hørte til en nær-
liggende folkeskole. Men skolen blev ude og 
inde nyindrettet, shinet up og tænkt ander-
ledes, så faciliteterne matcher brugerne, 
som er en skøn blanding af 0. til 9. klasses 
børn og unge med særlige behov. 

Specialskolen er det nye samlingssted for 
børn og medarbejdere fra ikke mindre end 
fire mindre specialtilbud etableret i tilknyt-
ning til skolerne rundt om i kommunen. Alle 
er blevet samlet under ét tag. Materialer, ud-
styr, møbler m.m. er genbrugt på nye må-
der. På den måde kan børnene og de unge 
fortsat have deres skolegang i kommunen, 
og det gælder også elever, der før blev sendt 
i tilbud uden for kommunegrænsen.

”Via sammenlægningen har vi skabt et til-
bud, der forhåbentlig bliver et fagligt kraft-
center med kompetence til også at støtte al-
menskolerne i at løfte inklusionsopgaven”, 
fortæller Thomas Løwe Nyborg, der er den 
nye specialskoles første leder. 

Nærhedsreform på lokalt plan
Med over 20 år i kommunen har Thomas 
Løwe Nyborg som både lærer, viceskole eder 
og daglig leder af en læseklasse m.m. bred 
erfaring fra kommunens skoler. Han har set 

Elever med psyko-emotionelle vanskeligheder. Med familiemæssige og sociale problemer. Autisme og 
ADHD. Kognitivt udfordrede m.m. Efter et tiår med øget inklusion på godt og nogle gange mindre godt, 
dukker der nu igen specialskoler op for børn, der har svært ved at begå sig i almindelige skoler.

Af Michael Diepeveen   |  Foto Jacob Nielsen

specielt/alment

Sam
m

en og tvæ
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på k
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fordelene og ulemperne ved, at tilbuddet til 
eleverne med særlige behov over de sidste  
10 år har været spredt ud i kommunen.

Han havde dermed et forhåndskendskab  
til de udfordringer, der kan være. Og til de 
tanker, der i nogle år har rumsteret om at få 
skabt et bedre fælles tilbud med baggrund i 
en rapport, kommunen fik lavet af KL om, 
hvordan man kunne reorganisere specialsko-
leområdet. Ja, bare det, at eleverne på den 
nye skole har fået en fælles SFO betyder, at de 
ikke længere skal transporteres rundt diverse 
steder for at gå der. Og så har det givet en rig-
tig god rød tråd gennem dagen.

”Det er blevet lettere at gå til fodbold, is-
hockey m.m. Og man får et socialt liv dér, 
hvor man er. Hvis man vælger at rykke ele-
verne væk, er der transport med taxa eller 
bus både den ene og anden vej. Så kommer 
de relativt sent hjem og har svært ved at nå 
de tilbud, de gerne ville, eller er simpelthen 
for trætte”, fortæller Thomas Nyborg.

Målet var også, at de skolefaglige udfor-
dringer og pædagogiske opgaver kunne løses 
bedre end tidligere. På den baggrund har 
Thomas i spidsen som ene leder sammen 
med nu 19 lærere og pædagoger på Lunde-
vejsskolen skulle finde melodien i samarbej-
det og håndteringen af de pt. 40 elever med 
særlige behov i kommunen og nogle enkelte 
fra nabokommunerne. 
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›

At elevernes skole er 
selvstændig, giver 
dem en egen identitet, 
samtidig med at de har 
flere kammerater at 
spejle sig i
Thomas Løwe Nyborg, skoleleder, Lundevejsskolen
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”Det har været en utrolig spændende pro-
ces at skabe en skole med forældre, elever og 
medarbejdere, der har fokus på at udvikle 
børnene til hele mennesker, der kan begå sig 
i det samfund, som omgiver dem. Vi er en 
slags mellemstation med en bredere palet 
end specialskoler, der fx udelukkende foku-
serer på autisme”, siger Thomas Nyborg.

Det eksisterende mix af diagnoser betyder, 
at skolen foruden et skolefagligt fokus be-
vidst har satset på, at relationerne skulle på 
plads som forudsætning for at eleverne 
kunne trives og lære noget. Vurderingen var, 
at mange elever følte sig ensomme og kunne 
have det svært, hvis de ikke fandt sammen 
med andre i de tidligere, mindre tilbud. På 
Lundevejsskolen er der flere muligheder for 
venskaber på tværs af diagnoser og grupper.

”Kommunen ville skabe en skole i nærmil-
jøet. Det betyder meget for forældrene, og det 
gælder også de nye forældre, som henvender 
sig. De kan se skolen som en mulighed for at 
blive en del af nærmiljøet – for det betyder 
også, at børnene får en meget større berø-
ringsflade med andre børn”.

Ønsket om større nærhed ved at slå til-
buddene sammen ét sted har vist sig at give 
pote. Da eleverne på Lundevejsskolen ople-
vede, at de havde deres egen skole, fik de  
en tydeligere fælles identitet og trives bedre. 
Det er den foreløbig erfaring.

”Store enheder er ikke nødvendigvis godt, 
men de tidligere tilbud var så små, at det 
kunne være svært at få kammerater. Siden 
har adskillige forældre meldt tilbage, at deres 
børn er glade for at gå på Lundevejsskolen og 
skolefritidsordningen, for nu kender alle hin-
anden, og der er flere at være sammen med”, 
fortæller skolelederen.

Læringsaspektet i forskellige rum 
Relationerne er vigtige at få på plads, før ele-

Ved at bruge resurserne 
bedre og fremme læringen 
og socialiseringen for børn 
med særlige behov, er det en 
gevinst for både dem, deres 
familier og kommunen

Hanna Bohn Vinkel, centerchef, 
Dagtilbud og Skole

Med Lundvejsskolen har vi 
fået fagligheden og samarbejds- 
fladerne til at kunne indfri de 
ambitioner, som vi har om at 
give alle vores elever en 
god skolegang

Jan Dehn, direktør,  
Velfærd og Kultur, Hørsholm

specielt/alment

verne kan trives og lære. Men så skal de også 
lære noget. Og hvordan har Lundevejsskolen 
grebet den opgave an med en gruppe elever, 
der måske finder kammerater, men har vidt 
forskellige faglige udfordringer? Der oplever 
skolen, at elever, der umiddelbart ikke pas-
ser sammen, godt kan finde et fælles tredje. 

”Vi prøver ikke kun at se eleverne ud fra 
deres diagnoser. I stedet tager vi udgangs-
punkt i, hvad de kan og fordeler dem i grup-
per, hvor de matcher fagligt og socialt. Så de 
forskellige årgange bliver undervist sammen 
med dem, de kan lære noget sammen med. 
Det giver bl.a. aldersmæssige spænd, som 
har krævet dialog med børnene og de tilsva-
rende familiegrupper, men er lige så stille 
faldet på plads”.

Thomas Løwe Nyborg mener, at de fagligt 
og socialt balancerede grupper skaber bedre 
trivsel for elever og lærere fremfor traditio-
nelle klasser. Når eleverne passer til hinan-
den, er det lettere at tilrettelægge undervis-
ningen - og ikke mindst gennemføre den. 

”Grupperne betyder ikke, at eleverne er 
fast placeret dér. De møder ind i deres grup-
per om morgenen, hvor kontaktlæreren gen-
nemgår dagens program, og de slutter også 
af i gruppen. Men i løbet af dagen arbejdes 
også i projekter på tværs. Under Corona har 
vi måtte fastholde grupperne, og ud over 
fjernundervisning har vi brugt meget udeun-
dervisning med tværfaglige forløb i den 
nordsjællandske natur med skov, marker og 
strand”, siger Thomas Nyborg. 

Det kunne være det samme på en almen-
skole. Men elevernes forskellige udgangs-
punkter stiller stadig særlige krav til at tilret-
telægge undervisningen på Lundevejsskolen.

Som nævnt kom mange i lærerkolleget fra 
de tidligere mere specialiserede tilbud og 
havde forskellige fagligheder og kulturer. 

Så at skabe et nyt fælles fagligt miljø og ud-

Udviklingen på 
specialområdet 
I 2012 kom målsætningen om, at 
96 % af eleverne i folkeskolen 
skulle inkluderes i den almindelige 
undervisning i 2015, og målet blev 
nået. Efterfølgende blev 96 %-mål-
sætningen afskaffet. Og i dag er 
94,6 % af eleverne inkluderet i den 
almindelige undervisning.

Altså er andelen af elever, der 
modtager undervisning i et spe-
cialtilbud igen stigende. I skoleåret 
2015/16 gik knap 4,8 % af eleverne 
i de kommunale grundskoler i et 
specialtilbud. I 2019/20 er andelen 
af elever i specialtilbud steget til 
ca. 5,6 %.

Samtidig er der de senere år sket 
en stigning i antallet af børn og 
unge, der får en diagnose, herun-
der børn med socio-emotionelle 
forstyrrelser, kognitive vanskelig-
heder, ADHD og Autisme. 

Antallet af specialskoler er siden 
2010 faldet fra 188 til 128 i 2019. 
Men nu er kurven tilsyneladende 
ved at knække opad igen, idet 
kommunerne åbner nye spe-
cialskoler. 

Som Lundevejsskolen i Hørsholm, 
der er en af 3 nye kommunale spe-
cialskoler i 2020, er man begyndt 
at samle de faglige kompetencer i 
forhold til elever med særlige be-
hov. 

Skolelederforeningen har to faglige 
lederklubber på specialområdet:

•  Faglig klub for ledere og mellem-
ledere ved specialundervisnings-
tilbud

•  Ledere ved specialundervisnings-
institutioner for voksne 

De faglige klubber kan kontaktes, 
hvis man vil vide mere. Nærmere 
information på skolelederne.org.

Kilder: UMV, KL og Folkeskolen’s 
årlige skolestatus
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vikle pædagogikken har krævet mange møder i 
fællesskab og i team med dialog, sparring og 
supervision. Men Thomas Nyborg mener, at 
skolen er ved at få skabt en fælles kultur. Det er 
klart, at man har måttet give og tage, nogle er 
stået af undervejs og nye er kommet til, men 
fordelene ved at have et større lærerværelse 
overstiger ulemperne.

”De fysiske rammer ude og inde er bedre 
end det, de fleste kom fra. Alene det giver et 
bedre læringsmiljø. Og så har vi øvet os me-
get i at vænne os af med klassebegrebet. Når 
man taler ind i klassebegrebet, taler man ind 
i en forforståelse om, at når man har gået 
der et år, så skal man op i næste klasse, og 
sådan er det ikke altid, når man er her”. 

”Vi er et specialtilbud, som følger special-
lovgivningen og folkeskoleloven, og elevgrup-
perne er stadig også hos knyttet til afdelinger 
for indskoling, mellemtrin og udskoling med 
de grundlæggende mål, der følger. Og en af 
vores fordele er, at vi er en lille skole og har 
en god normering med to medarbejdere i 
klassen i alle lektioner”, siger han.

Thomas Løwe Nyborg mener, at der er 
skabt et stærkere fagligt miljø. Alene ved 
styrken i den løbende faglige sparring i læ-
rergruppen. Det handler om at gøre eleverne 
så dygtige, de kan rent fagligt, indgå i så 
mange sammenhænge som overhovedet mu-

ligt og lære at håndtere de udfordringer, de 
har, så de kan klare sig i skolen og sidenhen i 
samfundet. Lykkedes det, skaber man mulig-
hed for, at de i nogen tilfælde kan sluses til-
bage til almenområdet. 

Det specielle og det almene 
Kontakten til kommunens fire almene skoler, 
mener Thomas Løwe Nyborg, er styrket med 
den nye selvstændige specialskole. Han sid-
der med de andre øverste skoleledere i et le-
delsesfællesskab, der mødes i hvert fald en 
gang hver 14. dag sammen med kommunens 
centerchef, myndighedslederen fra Børn og 
Voksne og den ledende PPR-psykolog. 

”Vi har et særdeles godt samarbejde med 
løbende runder om vores elever, hvor vi gi-
ver håndslag og kigger hinanden i øjnene og 
siger, prøv at hør’ – det er vores fælles børn, 
det er vores ansvar, der er ikke noget her, 
der hedder at tørre noget af på andre. Vi 
prøver åbent og ærligt at finde den bedst 
mulige placering for barnet. Og så må vi se 
på de andre ting efterfølgende”, fortæller 
Thomas Nyborg. 

At beslutningstagerne sidder ved samme 
bord, finder man ikke alle steder. Der er 
mange dagsordener, når det drejer sig om 
børn og unge, som ikke mindst går på øko-
nomi. Men her tager man udgangspunkt i 

Vi er en slags 
mellemstation med 

en bredere palet 
end specialskoler, 

der fx udelukkende 
fokuserer på autisme

Thomas Løwe Nyborg,  
specielskoleleder

den fælles kasse, og det er der ofte en gevinst 
ved, at nogle elevers udfordringer kan løses 
smidigere og hurtigere, og helt konkret når 
elever, der ikke trives i tilbud uden for kom-
munen, kan hentes hjem og hjælpes med in-
tern støtte eller supervision.

Thomas Løwe Nyborg er glad for, at den  
viden, som skolen oparbejder, kan bruges til 
inspiration og læring på kommunes almene 
skoler, som har samme udfordringer i min-
dre målestok. Det sker bl.a. i samarbejdet om 
visitering til skolen og helt eller delvist til-
bage i almenskolen. Og så er han glad for, at 
Lundvejskolen opfattes som et skoletilbud på 
lige vilkår med de øvrige skoler.

”En selvstændig, synlig specialskole som 
vores kan have noget negativt over sig. Det 
var en bekymring, mange forældre havde, da 
vi åbnede, om hvordan omverdenen opfat-
tede os. Men vi er blevet taget godt imod som 
en skole som alle andre. Selv om det jo altid 
går lidt op og ned, tænker jeg, vi er lykkes 
med mange ting. Vi har nogle dejlige unger, 
som hver især har deres udfordringer, men 
som er glade for deres skole, og vi har nogle 
rigtigt gode forældre, som byder ind og støt-
ter op”, siger skolelederen. 

Michael Diepeveen er journalist 
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Af Karen Lindegaard  |  Foto Jacob Nielsen

Mindre skoler – større nærhed. Det er mantraet i Holbæk Kommune, 
hvor man tilbageruller to store skolesammenlægninger – en tendens, 
der ses i andre kommuner, hvor småt igen er blevet hot. Men hvad  
siger lokalformand Bo Pedersen til denne udvikling, hvor de, efter have 
omstillet sig til større skoler, nu skal vende tilbage til de mindre og 
genetablere selvstændige skoleledelser?

Flere, 
m i n d r e 
skoler

skolestruktur
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sig først og fremmest over den store politiske 
opbakning og det nyfundne fælles fodslag på 
skoleområdet.

”Skolen har været hele kommunalbestyrel-
sens førsteprioritet,” siger Susanne Utoft. Hun 
fortæller, at de øgede midler til skoleområdet 
dels skyldes en bedre økonomi i kommunen og 
dels stammer fra kommunale midler, som kom-
munen efter den seneste udligningsreform nu 
får en større andel af. 

Ledelse tæt på forældrene
Når man i Holbæk Kommune har valgt at dele 
de sammenlagte skoler op igen, skyldes det dog 
hverken en forbedret økonomi eller pres fra 
forældrene. Ønsket om en ny skolestruktur 
med mange mindre skoler udspringer først og 
fremmest af et ønske blandt politikerne om at 
skabe mere nærhed til skolen. Skolen skal have 
en større lokal forankring, hvor forældrene 
kender skolen og skolelederen bedre.

”Der har været et politisk ønske om at få for-
ældrene og børnene inddraget mere i deres egen 
skole, og det tror vi på kan gøres ved at lave min-
dre skoler og få en mere gennemsigtig skole-
struktur med tydelig nærledelse tæt på eleverne 
og tæt på forældrene,” siger Susanne Utoft, der 
er valgt for Socialdemokratiet, det parti der også 
har borgmesterposten i kommunen.

”Det, vi fornemmer, når vi er ude i lokalsam-
fundet, er, at skolen er langt væk fra dem, at 
den skal tættere på forældrene og hverdagen, 
og at lederen skal være på stedet”, siger hun.

Ledere skal matche kulturen
For de fire øverste skoleledere i Holbæk bety-
der den nye skolestruktur, at de skal have syv 
nye kolleger på samme niveau. 

I stedet for de skolelederstillinger, der blev 
nedlagt i 2012, blev der ansat pædagogiske  
ledere ude på skolerne. Bo Pedersen understre-
ger, at der ligger andre opgaver i at være skole-
leder end i at være pædagogisk leder, og det vil 
kræve en stor indsats at sætte sig ind i de nye ar-
bejdsområder for de nyansatte.

”Det er et kæmpe arbejde at starte en skole – 
at bryde noget op og starte det på ny. Vi har jo 
mange dygtige ledere, og jeg håber også, at 

 Det er ikke hver dag, der ude i 
kommunerne tages en beslutning, som bakkes 
op af alle partier i kommunalbestyrelsen i fuld-
tonet enighed.

Men det skete den 7. oktober 2020, da politi-
kerne i Holbæk Kommune vedtog en ny sko-
lestruktur – eller rettere at vende tilbage til en 
skolestruktur med 11 selvstændige skoler, som 
man havde haft det, indtil en række skolesam-
menlægninger fandt sted i 2012.

Dengang blev 11 skoler lagt sammen til otte 
og senere igen til fire – med fire skoleledere for 
alle byens skoler. En af de fire ledere er Bo Pe-
dersen, skoleleder på Skovvejens Skole i Hol-
bæk og lokalformand i Skolelederforeningen:

”Det er første gang, jeg i Holbæk Kommune 
har set, at man politisk alle som én har stemt 
for noget sammen,” siger Bo Pedersen, der har 
været skoleleder i Holbæk siden 2009. 

”Jeg er som almindelig borger i kommunen 
rigtig glad for, at alle står bag denne beslut-
ning.”

Også Susanne Utoft, der er formand for Ud-
valget for Børn og Skole i kommunen, er begej-
stret for beslutningen: 

”Det må give tryghed ude på skolerne. Selv 
om der er kommunal -valg lige om lidt, så er 
alle partier medunderskrivere på dette her, så 
det ikke skal laves om igen, sådan som det jo 
ofte sker i en politisk styret organisation.” 

Forskellige skolekulturer
Beslutningen om igen at udstyre kommunens 
11 skoler med selvstændige ledelser kommer  
efter år med store besparelser på skoleområ-
det. Beslutningen bliver fulgt op af nye store  
investeringer i folkeskolen, som i næste bud-
getperiode får tilført 34,5 mio. kroner. Nogle af 
pengene skal bruges til at stoppe huller i øko-
nomien, men andre skal give skolevæsenet et 
kvalitetsløft. 

Da skolerne i sin tid blev lagt sammen, skete 
det for at få en synergi i samarbejdet og for at 
give alle børn i kommunen et mere ensartet 
skoletilbud, da der var store forskelle på sko-
lerne i kommunen – ikke mindst efter kommu-
nesammenlægningerne i sin tid, fortæller Bo 
Pedersen. 

”Men da man så i 2. fase gik fra otte til fire 
skoler, blev områderne nok for store. Der var 
langt fra Jyderup Skole til skolerne i Undløse og 
Jernløse. Og kulturerne bliver også forskellige, 
jo længere de kommer fra hinanden,” siger Bo 
Pedersen.

Han kunne måske godt som skoleleder have 
ønsket sig, at der var faldet ro på skoleom-
rådet, så det arbejde, der er lavet og er lykke-
des, kunne få tid til at virke, men han glæder 

Retur til de  
mindre skoler
Efter flere år med sammenlægning af mindre 
skoler til storskoler går nogle kommuner imod 
den herskende tendens og genetablerer selv-
stændige skoler, således at sammenlagte skoler 
igen får egen ledelse på matriklen. Det gælder:

BORNHOLM: Åvangsskolen og Søndermarks-
skolen i Rønne blev sammenlagt i 2008, men 
blev splittet op igen i 2017

DRAGØR: Dragør Skole og Nordstrandskolen 
blev slået sammen i 2011, men genopstod i 
2018 som selvstændige skoler 

GRIBSKOV: Ramløse Skole var fra 2017 ikke 
længere er en del af Nordstjerneskolen i Hel-
singe, men fik sin selvstændighed tilbage

HALSNÆS: sammenlagde skoler i 2011, men i 
2018 genåbnede Frederiksværk Skole og Melby 
Skole som selvstændige skoler

LOLLAND KOMMUNE: i 2017 blev der dannet to 
store skoler, Distrikt Øst og Distrikt Vest, men de 
blev igen splittet op i otte selvstændige skoler 
(heraf fire efter landsbyordningen) i 2019-20

HOLBÆK KOMMUNE: fra 2012 blev 11 skoler 
sammenlagt først til otte og siden til fire skoler, 
som i 2021 igen opdeles i 11 selvstændige skoler

Både for mig og for Børn og Skoleudvalget 
gælder det, at vi ikke laver den ny skole-
struktur, hvis ikke vi havde pengene til det. 
Det skal ikke være en spareøvelse
Susanne Utoft, formand for Udvalget for Børn og Skole i Holbæk
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mange af de ledige stillinger kan besættes med de 
ledere, der er her, men de skal jo for nogles ved-
kommende lære nye arbejdsopgaver, og det er 
krævende. De arbejder også i en anden organise-
ring og skal nu pludselig ind i en ny organise-
ring.” 

De nye lederstillinger bliver både opslået in-
ternt og eksternt, efter råd fra Skolelederfor-
eningen, for at give de nye skoleledere så stor 
legitimitet som muligt og dermed den bedste 
platform at starte på. 

”Vi i Børn og Skole-udvalget er ikke med i an-
sættelsen,” siger Susanne Utoft og fortsætter:

”Men vi ønsker det bedste match til den enkelte 
skoles udfordringer. Vi skal finde den bedste skole-
leder til den kultur og de opgaver, der er på det en-
kelte sted.”

Fokus på ledelse
Bo Pedersen kunne godt have ønsket, at der var 
mere fokus på ledelsesopgaven i den nye struk-
turændring.

”Jeg håber, det kommer til at glide, men jeg 
tror, der er nogle, der kommer på hårdt ar-
bejde. Jeg er bekymret for arbejdsmiljøet. Man 
har taget en politisk beslutning – og den har jeg 
det fint med – men man har satset for lidt på at 
styrke ledelsen i denne ændring. Man kan sige, 
at et af de steder, hvor der blev sparet rigtig  
meget, da man lagde skolerne sammen, var på 
skoleledelse. Og når man så splitter skolerne op 
igen, kan det godt være, man sender flere 
penge efter skolerne, men man har bare ikke  
givet flere penge til skoleledelse. Og det synes 
jeg er lidt ærgerligt.”

Der er dog sat et beløb af til at hjælpe de nye 
skoleledere i gang, siger Susanne Utoft. 

”Det skal hovedsageligt bruges på medarbej-
dere, der kan understøtte de nye skole ledere, 
også så vi sikrer, at vi tager det, som har virket, 
med fra de nuværende skoler og sikrer videns-
deling skolerne imellem.”

Bo Pedersen understreger, at de fire nuvæ-
rende skoleledere ser en vigtig opgave i at 
hjælpe deres nye kolleger godt i gang med le-
delsesopgaven på de nye selvstændige skoler. 
For det gælder om at komme hurtigt op i gear 
som ny leder.

”Når man kommer ind på en arbejdsplads 
som leder, er der meget ’plug and play’ – det for-
ventes, at man kan finde ud af det fra dag 1. For 
mig og for de tre andre nuværende skoleledere 
er det jo ikke en ny rolle, vi står overfor. Vi ved 
godt, hvad vi går ind til. Derfor har vi også et an-
svar for at involvere de nye skoleledere – og også 
at trække os lidt tilbage, for der skal være plads 
til nye ideer,” siger Bo Pedersen. 

Karen Lindegaard er journalist

skolestruktur

Det handler om, hvor modige 
politikerne tør være 
Bo Pedersen, lokalformand for Holbæk Skolelederforening 
om frihedsforsøget for folkeskolen i Holbæk Kommune

Frihedsforsøg 
Holbæk Kommune blev sammen med Esbjerg 
Kommune valgt til at deltage i frihedsforsøget på 
skoleområdet, som statsminister Mette Frederik-
sen lancerede i Folketingets åbningstale den 6. 
oktober. Forsøget giver kommunerne lov til at 
slippe skolerne fri og indrette folkeskolen, som de 
ønsker, uden snærende bånd fra lovgivning og re-
gulering. Forsøget løber i tre år, og Plenum ven-
der tilbage med en omtale om, hvordan det går.

Lokalformand Bo Pedersens ønsker for friheds-
forsøget:

•  Om bureaukrati og kommunikation 
”Selv om politikerne skal arbejde overordnet, er 
der mange, som indimellem synes, de har brug 
for at være helt nede i det konkrete – det hand-
ler om bureaukrati. Det vil vi gerne have væk! 
Og så tror jeg, vi skal have en anden måde at 
kommunikere på. Jeg kunne godt tænke mig, at 
i stedet for at vi skoleledere skal melde tilbage, 
så fandt vi en model med besøg på skolerne, så 
politikerne kunne komme ud og se, hvad der 
foregår, få viden, få indsigt i kulturen – man får 
meget med, når man kommer ud på skolen.” 

•  Fokus på børnene 
”Det kunne være en bekymring, at man kommer 
til at arbejde med noget, som rent faktisk ikke 
får direkte indflydelse på børnenes læring og 
trivsel. Det vil være mit råd til politikerne, at det 
her frihedsforsøg skal gøre noget for børn. Så 
kan man snakke om forældresamarbejde, hold-
størrelse, skoledagens længde – men lad nu 
dem, som ved noget om det, arbejde med det. 
Jeg vil gerne have nogle pejlinger om, at vi skal 
inddrage forældre og medarbejdere – men i 
endnu højere grad børnene – i at få ændret tin-
gene.”

46 plenum | feb 2021



NÆRHED
Selv Corona bremser 
mange initiativer, ventes 
det, at regeringen i år vil 
realisere sin såkaldte 
’nærhedsreform’ med en 
offentlig sektor med 
mindre bureaukrati og 
kontrol –  hvor der 
skrues ned for detailsty-
ring og op for faglighed 
og ledelse. 

Som et indspil til en ny 
nærhedsreform har FH, 
Fagbevægelsens Hoved-
organisation, hvor Claus 
Hjortdal er talsmand for 
organisationens ca. 
40.000 ledere, sendt  
en række visioner fra 
fagbevægelsen til  
regeringen: 

•  Den offentlige sektor 
skal bygges på tillid

•  Øget ejerskab for 
velfærdssamfundet

•  Velfærd skal være  
nær og relevant

•  Styrket kvalitetsudvik-
ling af velfærd

•  Ny økonomistyring: 
Kvalitetsvelfærd  
gennem investering  
og forebyggelse

•  Den offentlige sektor 
skal styres gennem 
faglighed og med-
arbejderinddragelse

•  Den offentlige sektor 
skal drives med fokus  
på fagprofessionel 
kompetence

Essensen af FH’s udspil  
er meget lig Skoleleder-
foreningens ’40 forslag  
til forbedring af folke-
skolen’ hvor der også 
peges på behovet for 
mindre styring og større 
tillid. Og forventningen 
er bl.a., at regeringen i 
det videre arbejde 
inviterer organisationer-
ne ind til at kvalificere 
reformen.

 

Nye i sekretariatet
Siden 1. november 2020 har Marie Begtrup været ansat i 
foreningen som ny kommunikationskonsulent og redaktør af 
medlemsbladet Plenum. Hun har afløst Michael Diepeveen,  
der er gået på pension.

Marie er uddannet journalist og har bred erfaring med journa-
listik og kommunikationsopgaver. Hun kommer fra en stilling 
som kommunikationskonsulent i Uddannelses forbundet og har 
tidligere været ansat i Solrød Kommune samt HK Kommunal.

Pr. 1. januar 2021 har Skolelederforeningen desuden ansat  
Lone Skjold Henriksen som ny administrativ medarbejder.  
Hun kommer fra en stilling som skolesekretær og har tidligere 
arbejdet i Børnerådet. 

Velkommen til Marie og Lone!

NYE ORD
Dansk Sprognævn holder øje  

med nye ord i dansk og opdaterer 
retskrivningen. Ord, der har fundet vej 

til vores sprog, ikke mindst med 
inspiration fra udlandet.

SE MERE  
på Sprognævnets hjemmeside  

dsn.dk

Under  
Corona har  

vi fx fået ord  
som: hotspot

pakkeshop

albuehilsen

kontakttal klasseloft

smittetryk

hyggeracisme

skovbadning

frame

techgigantdisclaimer

LÆS UDSPILLET 

'Nærhedsreformen – Visioner for  
styrkelse af velfærdssamfundet'  
på fho.dk

noter
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 OK-forhandlingerne på de of-
fentlige områder er nu konkret gået i gang og 
skal afsluttes med en fornyelse pr. 1. april. 

Under den alvorlige pandemi vurderer de 
fleste, at OK21 går mod en forlængelse af de 
nuværende overenskomster med fokus på 
bevarelse af reallønnen, og hvor særlige krav 
tænkes udsat til tider under bedre sundheds- 
og arbejdsmæssige konditioner.

Men en forhandling er der stadig tale om, 
og de nye overenskomster skal forhandles 
færdigt i de næste måneder for at træde i 
kraft 1. april, hvis de bliver stemt hjem. Det er 
lige før påske 2021, hvor statsministeren har 
bebudet et forhåbentligt sundheds-arbejds-
mæssigt-økonomisk positivt vendepunkt.

Omvendt er vi ikke der endnu. Så sygeple-
jersker, SOSU-assistenter og sundhedsperso-
nale i øvrigt, der vitterligt er særligt udsatte i 
bekæmpelsen af pandemien, har meldt, at de 
ønsker at blive tilgodeset ved OK21. Også pæ-
dagogerne har meldt sig i det kor. 

Systemet kan dog næppe bære, at særlige 
grupper stikker af i form af relativt, på sigt 
bedre overenskomster end andre. For der er 
mange offentligt ansatte, der i øjeblikket løf-
ter en stor opgave, og som må hugge en hæl 
og klippe en tå under Corona.

Forventningen er i stedet, at særlige krav 
må mødes med ekstraordinære bonusudbe-
talinger, som det fx er sket til sygeplejersker 
og andet sundhedspersonale helt i front i 
forskellige regioner, men ikke alle, og hvor 
takkebreve og honningkager vel med rette er 
afvist og returneret til afsenderen.

Der må altså ad andre veje findes midler 
lokalt/regionalt uden for OK21. I skrivende 
stund er der Corona-bonus på vej til flere 

faggrupper som bl.a. fysioterapeuter og er-
goterapeuter, der arbejder med syge patien-
ter. Og det må forventes, at også kommu-
nerne søger pragmatiske løsninger. Fx har 
Odense kommune givet 14.000 ansatte gave-
kort til café- og teater besøg.

Det skal nævnes, at der også er eksempler 
på, at skoleledere i nogle kommuner er til-
godeset med engangsbeløb for den ekstra-
ordinære indsats, det er at få nedlukninger 
og genåbninger mv. af skoler og relaterede 
tilbud organiseret og kommunikeret.

Arbejdslivsforbedringer
På hjemmesiden er lavet en særlig OK21-op-
samling, hvor man kan se nyheder om bl.a. 
de generelle og specielle krav, der er udveks-
let mellem de offentligt ansattes organisatio-
ner og arbejdsgiverne.

De væsentligste generelle krav til Stat,  
Regioner og KL er: Lønstigninger til alle, en 
videreførelse af reguleringsordningen, så 
den offentlige lønudvikling følger den pri-
vate, styrket indsats for at fastholde seniorer 
og en fritvalgsordning, så en del af lønnen 
kan konverteres til pension eller frihed.

Så er der dukket et nyt begreb op: Arbejds-
livsforbedringer. Det handler om at rekrut-
tere og fastholde ansatte, bedre muligheder 
for kompetenceudvikling samt et udviklet og 
styrket arbejdsmiljø. Hvor lang OK-perioden 
bliver er også til forhandling.

Fra arbejdsgiverside ønskes den lokale 
løndannelse styrket, herunder at forhand-
lingsretten for mellemledere frisættes. Des-
uden foreslås andre uspiselige ’forenklinger’ 
af overenskomsterne, bl.a. at normeringsbe-
stemmelser udgår, at barrierer for overens-

På baggrund af Coronakrisen vil OK21 sandsynligvis lande på generelle procentvise lønforbedringer. 
Spørgsmålet er hvor store, og om der er plads til mindre forbedringer for særlige grupper 

ny overenskomst 

Klar...
Af Michael Diepeveen  |  Illustration: OTW

komstansættelse ophæves, og at bestemmel-
ser om, at ledere på visse områder skal have 
undervisningskompetence, bortfalder.

Foreningen har sendt sine OK21-krav frem 
via LC-Lederforum og LC. Underviserlederne 
ønsker, at ledernes store indsats skal honore-
res med en reallønsforbedring. For selv om 
OK21 foregår i skyggen af en pandemi og en 
økonomisk krise, har lederne vist, at de un-
der meget svære omstændig heder har løst 
deres opgaver fortrinligt, og det skal kunne 
mærkes økonomisk. 

KL og Skolelederforeningen fortsætter et 
OK-projekt om faglig ledelse/mellemledelse. 
Foreningen har også den indstilling, at skulle 
der blive midler til udmøntning på vores spe-
cifikke områder ved OK21, vil det være mel-
lemlederne, der skal betænkes. 

Hvis alt går efter planen, vil forligene på 
de tre områder falde på plads i løbet af fe-
bruar, så medlemmerne kan tage stilling til 
dem i løbet af marts. Når det nærmer sig,  
vil alle ordinære medlemmer modtage af-
stemningsmateriale og foreningens anbefa-
ling. Hold øje med hjemmesiden! 

Tilbage til normalen
En virkningsfuld vaccine kunne betyde, at 
Corona og den økonomiske nedtur lægges 
bag os. For selv om landet er gældsat, og der 
er postet penge ud over landet i hjælpepak-
ker, er Danmark angiveligt kommet bedre 
igennem krisen end andre.

Den recession, man kunne frygte, er afløst 
af andre scenarier i stil med fx årene efter 
den spanske syge, de brølende tyvere med et 
tiårigt opsving. Man havde dog her også lagt 
1. verdenskrig bag sig, hvilket ikke er tilfæl-
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det nu, men hvis bare noget af parallellen 
holder, kan væksten komme hurtigt.

Det bør derfor medtænkes i den kom-
mende OK-periode, og lønmodtagerne må 
ikke sælge sig selv for billigt. Denne vinter og i 
foråret vil blikket derfor være stift rettet mod, 
at smitteudviklingen forhåbentligt daler, og 
håbet om en Coronafri tilværelse stiger. Det 
vil være en helt afgørende faktor i det regne-
stykke, der ligger til grund for OK21.

”Vi anerkender situationen, som vi har 
været i og stadig er i. Men der har i over 
snart et år været et massivt pres på vores 
medlemmer. Og selv om det også gælder an-
dre grupper i samfundet, kan vi ikke dæmpe 
forventningerne på forhånd”, siger skole-
ledernes formand Claus Hjortdal.

Sammen med de andre underviserledere i 
LC-Lederforum, som Hjortdal er formand 
for, kæmper skolernes ledergrupper for at 
sikre sine selvstændige lederoverenskom-
ster. Især mod at havne i en reallønsned-
gang, hvis økonomien vender, og man så er 
bundet af for ringe fremskrivninger.

”Skolelederne har ikke mindst i Corona- 
perioden været underlagt et kæmpe arbejds- 
og tidspres og vist stor omstillingsparathed. 
Så vi skal have en lederoverenskomst, der 
kan mærkes positivt. Desuden arbejder vi på 
at få vores medlemmers ledelsesvilkår gjort 
mindre bureaukratiske”, siger Hjortdal. 

Ny lærerarbejdstid udmøntes
Den ødelæggende lockout tilbage i 2013 og 
Lov 409 er i hvert fald fortid. Med enigheden 
mellem KL og LC/DLF om en ny arbejdstids-
aftale, er der åbnet for en ny periode.

Den nye aftale tager udgangspunkt i  

Lærerkommissionens anbefalinger om, at 
den gode skole forudsætter det gode lærer-
arbejde, god ledelse og et godt samarbejde. 
Nøgleordene er åbenhed og involvering i  
arbejdets planlægning. Altså holde sig i det, 
man kan kalde for: Samarbejdssporet. 

Skolelederne skal primært gøre det, de  
i forvejen er gode til: Arbejde med transpa-
rens og medindflydelse i forhold til planlæg-
ning og gennemførelse af skoleårets opga-
ver. Dette samtidig med, at ledelsesretten 
stadig respekteres, da det forhold grundlæg-
gende ikke laves om.

Lærerarbejdstidsaftalen betyder bl.a., at 
kreds og kommune forpligtes til samarbejde 
om planlægningen af skolernes vilkår. På 
samme måde skal skolens ledelse samar-
bejde med lærernes TR om planlægningen 
af lærernes mulighed for at kunne udføre 
opgaverne. 

A20-aftalen implementeres i 2021, og for-
eningen har derfor på en række møder i HB, 
med lokalformændene og på åbne virtuelle 
medlemsmøder drøftet indhold og konse-
kvenser af den nye aftale, herunder sikre,  
at de lokale foreninger inddrages i dialogen 
med kommune og lærerkreds.

Foreningen afholder pt. nye leder-TR- 
kurser for bestyrelserne i de lokale for-
eninger om, hvordan ledelsesvilkårene 
bedst varetages lokalt. 

Michael Diepeveen er journalist 

  til
landing

LC-Lederforum
5.400 underviserledere står sammen 
over for KL og andre forhandlings-
modparter i LC-Lederforum, hvor  
underviserledergruppernes OK-for-
handlinger koordineres med Claus 
Hjortdal som formand:

•  LC-Lederforum består af Skole-
lederforeningen, FS Leder (ledere 
på frie skoler), Uddannelseslederne 
(ledere på erhvervsskoler, FGU, 
sprogcentre, ungdomsskoler m.fl.) 

•  LC-Lederforum varetager alle for-
hold inden for lederoverenskom-
sterne på undervisningsområdet,  
og via LC er foreningen en del af og 
med i Forhandlingsfællesskabet. 

Organisationerne i LC-Lederforum har 
indgået samarbejdsaftaler med Skole-
lederforeningen om sagsbehandling, 
forhandlinger og sekretariatsbistand.

Forhandlingsfællesskabet
De fleste offentlige lønmodtagere (51 
organisationer, ca. 571.000 ansatte), 
herunder Skolelederforeningen, står 
sammen i Forhandlingsfællesskabet 
over for de kommunale og regionale 
arbejdsgivere. 

På statsområdet, som kun berører få 
af Skolelederforeningens medlemmer, 
er vi på lønmodtagersiden med i CFU, 
Centralorganisationernes Fællesud-
valg med ca. 111.000 medlemmer.

Medlemmernes vilkår
Foreningen gennemførte sidste år  
en ny undersøgelse af skoleledernes 
ledelsesvilkår. Der er mange, meget 
tydelige konklusioner, der peger på  
et stort arbejdspres:

•  Halvdelen af de adspurgte arbejder 
mellem 44-49 t/ugtl. og hver femte 
mellem 50-55 t/ugtl.

•  Skolelederne bruger alt for meget 
tid på administration og elevsager, 
ikke mindst ifm. inklusion.

•  Kun 1 af 7 ledere mener, at de har 
tilstrækkelig tid til at være tæt på 
undervisningen.

•  Kun 1 af 7 ledere har nok tid til at  
arbejde med nye nationale og  
kommunale målsætninger. 

•  I ledelse af specialundervisning,  
inklusion mv. er økonomien en af  
de største udfordringer.

•  En stor udfordring/stort pres er 
også samarbejdet på det sociale 
område/sagsbehandling. 

•  Under Corona har arbejdspresset i 
perioder også været forhøjet.

Vilkårsundersøgelsen er valid, idet 2/3 
af foreningens 3.650 medlemmer har 
svaret. Den lægger hermed et bag-
tæppe for OK21-forhandlingerne.
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På Antvorskov Skole i Slagelse får eleverne globalt udsyn og adgang til 
internationalt samarbejde med elever i andre europæiske lande via den EU-
finansierede projektplatform eTwinning, som er gratis at bruge for alle skoler.

Af Malene Mølgaard  |  Illustration Otto Dickmeiss

digitalt udsyn

M

ed verden

som
klasseloka

le
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 Selv om samarbejde med skoler på 
tværs af landegrænser ikke er nyt, kan det virke 
uoverskueligt og tidskrævende oven i mange mål 
og krav til nutidens folkeskole også at skabe kon-
takt til en skoleklasse i Dublin, Wien eller Barce-
lona. Det seneste år har Corona-pandemien ikke 
gjort det nemmere at bevæge blikket ud i verden 
som en del af undervisningen.

Men faktisk er er muligheden for internationale 
projekter kun få klik væk. På Antvorskov Skole i 
Slagelse har lærere, elever og skolens leder i efter-
hånden et par år bevidst haft den globale dimen-
sion med i undervisningen. 

Her læser eleverne ikke bare bøger om livet i  
Italien eller bruger søgemaskiner til at undersøge 
ungdommen i Makedonien. Via den europæiske  
digitale samarbejdsplatform eTwinning kommer 
hele verden ind i klasselokalerne. Og eleverne får 
mulighed for at være kreative, kommunikere di-
rekte med skoler i andre lande via videomøder  
og samarbejde om projekter og opgaver med jævn-
aldrende børn og unge både i vores nabolande og 
på den yderste grænse af Europa.

”Vi arbejder med eTwinning på Antvorskov 
Skole, fordi det er vigtigt, at vi får den globale  
dimension med i undervisningen,” forklarer skole-
leder Søren Ranthe og tilføjer, at det vigtigste for 
ham er, hvad eleverne får ud af det internationale 
udsyn.

”Vi får lavet en meget mere spændende under-
visning i stedet for, at det hele kører på tavlen eller 
i bøger. Her får eleverne lov til at arbejde med  
noget, der er aktuelt, og der er nogle rigtige mod-
tagere i den anden ende. I den her verden, som er 
mere eller mindre af lave, så er det rigtig vigtigt 
med det interkulturelle. Der er et kæmpe dannel-
sesperspektiv i det, så vores elever herude på Vest-
sjælland får et større udsyn,” siger Søren Ranthe 
begejstret.

Vigtig primus motor
Det er nogle år siden, han blev præsenteret for 
projektplatformen eTwinning, som alle europæi-
ske skoler og institutioner gratis kan benytte til at 
samarbejde om projekter med andre skoler. Men 
han fik ikke rigtig sat noget i gang, før han af de til-
knyttede konsulenter i Undervisningsministeriet 
blev anbefalet at finde en ambassadør blandt læ-

rerne, der kan hjælpe og inspirere kollegerne til at 
udnytte platformen i undervisningen.

Christian Plovsgaard, der er idræts- og dansklæ-
rer på Antvorskov skole blev prikket og tog straks 
opgaven på sig som primus motor. Skolelederens 
rolle går mest på at give plads og støtte op.

”Set fra en skoleledervinkel er det rigtig vigtigt 
for mig, at så mange som muligt af lærerne finder 
en niche, de selv synes er interessant og kan nørde 
med. Og her har vores lærerambassadør, ud over 
at han er en rigtig dygtig dansklærer og idrætslæ-
rer, fået en niche,” siger Søren Ranthe.

Lærer Christian Plovsgaard har været i gang,  
siden han i 2018 kom på kursus i eTwinning. Som 
ambassadør bliver hans arbejdsplads kompenseret 
af Undervisningsministeriet for, at han kan bruge 
tid på at hjælpe sine kolleger i gang og svare på 
spørgsmål.

Siden har han været involveret i fem projekter 
og holdt workshops for kolleger for at få flere med.

”Det, eTwinning kan, er at skabe en fælles for-
ståelse for europæisk kultur og give mulighed for 
samarbejde mellem elever fra fx Tjekkiet og Dan-
mark. Det kan åbne verden op for eleverne. En af 
de fedeste oplevelser har været at opleve elevernes 
reaktion på, at de lige pludselig har verden inde i ›

FAKTA

•  eTwinning er en europæisk 
platform til fællesskab og 
samarbejder mellem skoler 
og institutioner i Europa.

•  Over 850.000 undervisere 
fra 44 lande er tilmeldt – 
heraf foreløbigt 8.700 dan-
ske lærere, pædagoger og 
ledere.

•  Alle skoler og institutioner 
kan gratis benytte eTwin-
ning og samarbejde om  
projekter inden for alle fag 
og temaer.

•  eTwinning tilbyder også gra-
tis og løbende online faglig 
udvikling for undervisere.

•  I Danmark er der foreløbig 
tilknyttet 20 eTwinning- 
ambassadører.

•  Platformen er et sikkert  
og lukket netværk, hvor  
brugerne skal godkendes, 
før de får adgang.

•  Platformen er på alle EU-
sprog, så kommunikation 
kan også ske på skandina-
viske sprog.

•  Fællesskabet blev lanceret i 
2005 og er medfinansieret 
af Den Europæiske Unions 
program Erasmus+.

Læs mere om eTwinning, 
find inspiration til 
projekter, og hvordan I 
kommer godt i gang på  
www.etwinning.dk

At lave et eTwinning-projekt 
kræver, at du har en ide. Det 
kræver ikke, at du er specielt 
it-kyndig, for platformen er ret 
simpel at finde rundt i, og der 
er masser tutorials derinde, hvor 
man kan finde hjælp
Christian Plovsgaard, lærer Antvorskov Skole
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deres klasselokale,” fortæller lærerambassadøren 
om det vindue ud til verden, som platformen tilby-
der.

”Vi havde et juleprojekt, der gik ud på at be-
skrive juletraditioner. Vi sang en julesang og sendte 
den til Polen og fik julehilsener tilbage,” fortæller 
Christian Plovsgaard.

En vigtig pointe for den ihærdige ambassadør  
for den europæiske samarbejdsplatform er, at den 
ikke kun egner sig til sprogfag, som han oplever, at 
mange umiddelbart tror.

Han har også lavet et idrætsprojekt med en skole 
i Bayern, hvor hans elever udviklede boldspil, som 
de beskrev, filmede og sendte til den tyske skole, 
der til gengæld sendte tilsvarende retur til de dan-
ske elever.

”Den oplevelse af, at elever i Bayern spillede 
mine elevers spil, og den elev-til-elev læring, som 
opstod i det projekt, var ret fed. Det giver meget,  
at eleverne ser hinanden og fx kan lave videokon-
ferencer, fordi det gør det interessant at få et ansigt 
på i Spanien eller Italien,” tilføjer dansk- og idræts-
læreren.

Sidste skoleår havde han også et ’let’s get healthy’ 
projekt med en skole i Frankrig og en skole i Skot-
land, hvor eleverne arbejdede med sundhed blandt 
deres jævnaldrende i de tre lande.

”Ud fra problemstillinger, eleverne selv valgte, 
lagde de deres projekter inde i Twinspace. Og så fil-
mede vi, da de fremlagde på engelsk og oploadede 
videoerne og afsluttede med at se fremlæggelserne 
fra Frankrig og Skotland. Oplevelsen af en fremlæg-
gelse i Skotland, der er adresseret mine elever, er 
vild. Det gør, at eleverne lægger et andet stykke  
arbejde i det, fordi modtageren ikke kun er klasse-
kammerater og deres egen lærere, men en helt  
anden skole,” understreger Christian Plovsgaard.

Netværk og inspiration
Ud over at være et redskab til elevernes læring og 
udvikling og en måde at skabe ny energi i klasse-
lokalerne, kan eTwinning også være et løft for den 
enkelte lærer både i forhold til digitale kompeten-
cer og samarbejdet med europæiske fagfæller om 
udvikling af undervisningen.

”Som lærer er det specielle aspekt ved eTwin-
ning, at man får en utrolig bred kontaktflade med 
lærere fra rundt omkring i Europa, hvor man kan 
lave forskellige projekter, men også hvor du kan 
lade dig inspirere til din undervisning,” tilføjer  
lærerambassadøren.

Han er så begejstret, at han har foreslået sin  
skoleleder at bruge noget af forberedelsesugen,  
inden eleverne starter igen efter sommerferien,  
på at introducere kollegerne på Antvorskov Skole 
for eTwinning og lave projektbeskrivelser for at få 
udbredt kendskabet til platformen.

”Planen er, at vi vil forsøge at få så mange pro-
jekter i gang, hvor det passer ind,” siger han.

Det er også skoleleder Søren Ranthes ambition. 
Først og fremmest, fordi han mener, at fællesska-
bet på den europæiske platform har en kæmpe 
værdi i forhold til at højne forståelsen for andre – 
både som elev, lærer og på ledelsesniveau.

”Vi skal jo arbejde med den internationale di-
mension, og her får man også inddraget teknologi. 
Altså vi får nogle elever, der bliver rigtig gode til at 
kommunikere, og deres sprog bliver bedre af at 
blive brugt. Det, synes jeg, er nogle af plusværdi-
erne. På sigt er min drøm, at alle klasser på årgan-
gene får et eTwinning projekt,” siger den vestsjæl-
landske skoleleder, som håber, at begejstringen 
spreder sig som ringe i vandet blandt hans lærere.

Men det kræver selvfølgelig, at han også giver 
dem tid til at sætte sig ind i systemet. 

”Hvis jeg skal have det her indført i hele butikken, 
så bliver jeg jo nødt til at investere i det med kurser. 
Det bliver en del af et kompetenceløft. Men altså,  
så er det heller ikke mere raketvidenskab,” siger  
Søren Ranthe, der betegner sig selv som autodidakt 
i IT og derfor vurderer, at det mest handler om, at 
de lærere, der måske er en lille smule forskræk-
kede, bare skal have en hjælpende hånd, eksempel-
vis fra lærer ambassadør Christian Plovsgaard.

Søren Ranthe har også selv en profil i eTwinning 
for at holde sig opdateret på platformens mulighe-
der, men også for at udvide sit ledernetværk både i 
Danmark og blandt skoleledere i andre europæiske 
lande.

”Man kan lave nogle store netværk, fordi eTwin-
ning er kolossalt. Man kan altid finde nogen, der 
har et godt svar på problemer eller udfordringer – 
også selvom, der er stor forskel på skoleledelse og 
undervisning i de europæiske lande,” siger skole-
lederen fra Slagelse. 

Malene Mølgaard er frelancejournalist 

digitalt udsyn

Det har været en kæmpe succes 
for vores klasser. Min drøm er,  
at alle klasser på sigt får lov at få 
et eTwinning projekt. Det kunne 
være rigtig fedt at få skrevet ind  
i vores årsplaner 
Søren Ranthe, skoleleder Antvorskov Skole 
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Hvorfor er det et 
godt værktøj i 
folkeskolen?

til Claus Berg, chefkonsulent eTwinning National Support Service
Børne- og Undervisningsministeriet – Styrelsen for It og LæringFAQ&A

1

2

3

4

5

Portalen er gratis og understøtter faglige mål 
om at styrke globalisering, teknologiforstå-
else, digital dannelse og demokrati. Det er en 
måde at lave skole og sprogundervisning 
med reelle modtagere. Her skriver børn og 
unge tekster på tysk eller engelsk til jævnald-
rende et andet sted i Europa. Samtidig lærer 
de unge om andre lande og måder at leve på 

og gøre tingene på. Vi ser klasser, der lige nu 
diskuterer, hvordan det er at gå i skole i lande 
som Italien og Spanien i den her mærkelige 
periode under Corona. Der er også lande med 
som Libanon, Jordan, Tunesien, Armenien, 
Aserbajdsjan og Ukraine, som er politiske 
brændpunkter, og hvor eleverne kan få di-
rekte kilder på stedet.

Hvordan finder 
folkeskolerne 
projektpartnere?

Hvordan opretter 
man et projekt?

Er den digitale 
platform et sikkert 
sted for eleverne?

Hvorfor skal 
skoleledere  
engagere sig?

Det er en database, hvor læreren opretter sin 
profil og derefter laver søgninger efter klas-
setrin, faglige præferencer eller et fremme-
sprogsprojekt med tysk om ungdomskultur 
eller musik eller noget tredje. Hvis du speci-
fikt vil finde lærere i Tjekkiet at indlede et 
samarbejde med, fordi din klasse har planer 
om at rejse til Prag om to år og vil indlede 

samarbejde, kan man søge efter lærere i 
Tjekkiet og fra Prag og få en liste med 20  
læreres profiler, som kunne være relevante at 
tage kontakt til. Så systemet hjælper læreren 
med at matche andre med samme udgangs-
punkt eller samme behov. Herefter anmoder 
man om kontakt på samme måde som på  
sociale medier.

Når lærerne eller skolerne er enige om at lave 
et projekt sammen, beskriver de projektet  
og de faglige mål og opretter det sammen i 
portalen. Herefter skal de godkendes af os i 
Undervisningsministeriet og vores eTwinning 
kollega i det land, skolen arbejder sammen 

med. Vi vurderer, om projektet er fagligt og 
realistisk. Når vi trykker godkend, er projektet 
accepteret i systemet, og så oprettes der et 
virtuelt arbejdsrum, der hedder Twinspace, 
hvor lærerne kan lægge indhold ud og klas-
serne kan arbejde sammen.

Twinspace er et lukket arbejdsrum, som kun 
dem, der arbejder med et konkret projekt, 
har adgang til. Det er derfor, vi som koordina-
torer i alle 44 lande, tjekker og sikrer, at dem 
som opretter sig på portalen er lærere, pæ-

dagoger eller skoleledere, og at ingen har 
grimme hensigter, så det er et sikkert miljø 
for de elevgrupper, der arbejder i det.  
eTwinning understøtter naturligvis GDPR.

Først og fremmest er det vigtigt, at skole-
lederne giver deres lærere mulighed for at 
bruge platformen. Det er et redskab til både 
kompetenceløft og til at arbejde med sprog 
og få inspiration til, hvordan man kan gribe 
undervisningen i de forskellige fag an på en 
spændende måde, og hvor man også udnyt-
ter det digitale. Men vi ser også ledere, der 

selv bruger det til at udvikle deres rolle og få 
sparring både med danske lederkolleger, men 
også skoleledere i Europa. Vi har også konfe-
rencer, som skolelederne ofte deltager i – fx 
kørte vi en online konference i november 
med 200 deltagere fra forskellige lande,  
hvor skolerne har arbejdet særligt aktivt med 
eTwinning.

5 spørgsmål om eTwinning
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 Når udskolingseleverne på Buddinge Skole 
har brug for at koncentrere sig, kan de sige til deres lærer, 
at de trænger til lidt ’Cave-tid’. Har de mere brug for inspi-
ration og at sparre med hinanden, kan de mødes ved ’Vand-
hullet’ eller på ’Græsplænen’. 

Det er ikke, fordi Buddinge Skole har flyttet undervisnin-
gen ud på savannen. Der er tale om navne på forskellige op-
holdssteder i skolens udskolingsfløj, som for nylig blevet 
bygget radikalt om i forbindelse med et større forandrings-
projekt. Konkret er fire traditionelle klasselokaler og et fæl-
lesareal forvandlet til et åbent område med ’læringszoner’ 
præget af dynamiske former og stærke farver med skyde-
døre, auditorie-lignende trapperum, højborde, sofaer og 
vægge med whiteboards fra gulv til loft. 

Bag ombygningen står tegnestuen Rosan Bosch Studio, 
hvis ejer, den hollandske designer og kunstner Rosan Bosch i 
en årrække under mottoer som ”Designing for a better world 

Af Maja Plesner  |  Foto Rosan Bosch Studio 

Der tales meget om fremtidens skole og 
21st Century skills, og skoler landet over 

eksperimenterer med nye undervisningsformer. 
Men det går alt for langsomt, mener designeren 

Rosan Bosch, og frem for alt har vi forsømt 
at gentænke de fysiske rammer, som skal 

understøtte de nye læringsformer.

ti l  forandring

læringsmiljø

Rum
2 

Cave
Små, mindre åbne rum, hvor 
der er plads til koncentration 
og fordybelse. Cave handler 

om ikke at kommunikere 
med omverdenen, men 

at fokusere. 

1 
Mountain Top

Lægger op til en-
vejskommunikation. 

Én taler/præsenterer, 
flertallet lytter.

6 
principper 

for indretning 
af skoler
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Om Rosan Bosch
Rosan Bosch grundlagde Rosan Bosch Studio i 2011 og har arbejdet med projekter i Tyskland, Østrig, Belgien, Egypten, Mexico, 
Kina, Norge, Danmark og på Færøerne. Rosan Bosch er en efterspurgt taler internationalt. Hun har undervist på Harvard School of 
Education og optrådt som keynote speaker ved internationale uddannelseskonferencer som TEDx og IB Global. 

›

starts at school” har arbejdet passioneret med 
samspillet mellem læring og fysiske rammer i 
skoler verden over. Hun vil gerne give den 
danske folkeskole et wake-up-call:

”Folkeskolen har et fantastisk ståsted, men 
på mange måder er den fuldstændig den 
samme som for over 20 år siden, da jeg flyt-
tede til Danmark. Og hvis vi ikke rykker os 
nu, så bliver vi overhalet – eller vi er faktisk 
allerede ved at blive overhalet af lande som 
Kina. Nogle af de skoler, vi laver der, er helt 
fantastiske og meget langt fremme,” lyder 
det fra den hollandskfødte designer, der ty-
deligvis er på en mission: At ruste børn og 
unge til et arbejdsmarked, vi kun kender 
konturerne af, ved at skabe skoler, hvis eksi-
stensgrundlag er at øge elevernes lærings-
potentiale og motivere dem til at lære ved  
altid at have fokus på spørgsmålet: Hvordan 
lærer børn bedst? 

Hun peger på, at virksomheder allerede i 
dag først og fremmest efterspørger medar-
bejdere, der er fleksible, kreative, agile,  
problemløsende og besidder stærke sociale 
og emotionelle kompetencer. 

”Det er alt sammen færdigheder, som ikke 
handler om, hvorvidt du kan lave dine lig-
ninger i matematik til punkt og prikke,” siger 
hun med et højt grin og pointerer, at mens 
man længe har talt om fremtidens skole og 
begreber som livslang læring og 21st Century 
Skills og har investeret millioner i ny tekno-
logi på skolerne, har man forsømt at gen-
tænke de fysiske rammer, det hele skal 

foregå i – og så bliver missionen næ-
sten umulig at fuldføre, hævder hun. 

Seks principper
Rosan Boschs tænkning bygger på ideen om, 
at vi alle lærer på forskellige måder på for-
skellige tidspunkter, og at vi har brug for, at 
både krop og sind bliver aktiveret. Udgangs-
punktet er, at børn fødes som kreative og 
nysgerrige væsener, der har en legende til-
gang til læring. 

Denne tilgang ønsker Rosan Bosch at 
fremme gennem seks design-principper, 
som hun kalder ’Sociale rum for læring’, og 
som også har dannet grundlag for indretnin-
gen på Buddinge Skole. 

Principperne kan have forskellige fysiske 
udtryk i praksis, men hovedsagen er, at de 
støtter op om forskellige arbejdsformer, fx 
gruppearbejde, præsentation, koncentration 
og bevægelse og dermed motiverer eleverne 
til at tage aktivt del i deres egen læring.

Et af principperne er Mountain Top. På 
Buddinge Skole hedder området ’Bjerget’ og 
er indrettet som et mini-auditorium, hvor 
eleverne kan sidde på en trappe med brede 
trin med front mod en lille scene. Her kan 
læreren gennemgå dagens opgave, vise en 
film, eller en elev kan lave en fremlæggelse 
for resten af klassen. Princippet er, at rum-
met ansporer til envejskommunikation og 
fælles præsentationer. 

Et andet princip er Watering hole, Vand-
hullet, hvor eleverne ’bumper ind i hinan-

den’ omkring et højbord midt i gan-
gområdet, og hvor man både må 

snakke og afbryde, for det er det sted, hvor 
man inspirerer og får inspiration. Cave deri-
mod er steder, hvor eleverne kan sidde i ro 
for sig selv eller to og to og koncentrere sig 
og fordybe sig.

Bevidstgørelse og kulturændring
Rosan Bosch understreger, at selv om zo-
nerne sætter fokus på forskellige læringssitu-
ationer, kan de også sagtens bruges på andre 
måder. 

”De seks principper er en bevidstgørelse 
og en kulturændring. Man kan gøre det på 
mange forskellige måder, men principperne 
giver en systematik i forhold til, at man er-
statter noget med noget andet og ikke bare  
siger: Nu smider vi alt ud, og så er der ingen 
struktur. Principperne giver en struktur, men 
man skal finde ud af, hvordan den fungerer 
for den enkelte klasse,” siger Rosan Bosch og 
pointerer, at det bedste læringsmiljø i sidste 
ende er et læringsmiljø, som er fleksibelt og 
som inviterer til at eksperimentere.

”Vi prøver at sætte fokus på nogle lærings-
stile, og så håber vi, at man i processen til-
passer tingene til de enkelte elever. Hvis man 
ikke kan koncentrere sig, når man sidder 
stille, skal man måske ikke være i en Cave, 
men stå op ved et højbord,” siger Rosan 
Bosch og fortsætter:

”I dag gør de fleste elever det hele i samme 
type lokaler, og det er en lærer, der bestem-

3 
Campfire

Lægger op til samarbejde 
og teamwork – og til at 

planlægge et samarbejde, 
hvor man skaber noget 

sammen. 

4 
Watering hole

Stedet, hvor man taler og 
udveksler information om de 
ting, der er i gang. Hvor man 
inspirerer og inspireres. Som 

ved kaffemaskinen på en 
arbejdsplads. 
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”Det lærerteam, der har været involveret 
fra starten, har været ekstremt selvkørende 
og haft et enormt drive i forhold til, hvordan 
vi kan komme i mål med projektet inden for 
rammerne. Men der er også nogle, der ikke 
har haft den samme begejstring. De har væ-
ret udfordret på en anden måde og har set 
nogle af tingene som stopklodser. Det har 
krævet en større ledelsesmæssig indsats at 
finde balancen i deres udvikling,” siger han.

Alligevel tøver han ikke med at kalde  
projektet for vellykket. Siden Rosan Bosch 
Studios ombygning er endnu en fløj på sko-
len blevet ændret efter principperne fra 
praksis-forsøget. Og projektet fortsætter. 
Skolen er nu gået ind i 3. fase af forandrings-
processen.

”Det er nok det vigtigste, vi har fået ud af 
praksisforsøget og samarbejdet med Rosan 
Bosch Studio, at vi nu kan lave vores eget  
udviklingsperspektiv, og at lærere og ledelse 
arbejder ud fra den forståelse, som blev 
skabt sammen. Derfor fortsætter vi og vil i 
gang med at forandre hele skolen. Næste fase 
bliver indskolingen og mellemtrinnet.”

Plenum ville også gerne have talt med den 
skoleleder på Buddinge Skole, der var med 
til at sætte projektet med i søen og var begej-
stret for resultatet, men på grund af Corona 
trak produktionen af artiklen ud, og skole-
lederen har i mellemtiden skiftet job. 

Maja Plesner er journalist 
og har skrevet artiklen for Rosan Bosch

læringsmiljø

mer, hvornår de gør 
hvad. Med læringszo-
nerne oplever eleverne 
forskellige rumligheder, så 
de begynder at tænke over, 
hvor er dét mest hensigtsmæssigt, at jeg hol-
der en tale eller koncentrerer mig? Det åb-
ner for, at eleverne bliver bevidste om, hvor-
dan de bedst organiserer deres tid og dag. 
Det er en algoritme af rum og læringssitua-
tioner, de selv kan sammensætte.”

Behov for forandring
I udgangspunktet var det ikke en drøm om 
at bygge skolen om, der førte til samarbejdet 
mellem Buddinge Skole og Rosan Bosch Stu-
dio. Det var et ønske hos nogle af lærerne 
for at skabe en mere motiverende undervis-
ning på særligt én årgang, hvor der var både 
sociale og faglige problemer. Det udmøntede 
sig blandt andet i, at lærerne fik lov at ekspe-
rimentere med nye undervisningsformer.

I den forbindelse blev ledelsen opmærk-
som på Rosan Bosch Studio og de tanker, 
tegnestuen arbejder ud fra, som faldt godt i 
tråd med lærernes og skolens ønsker og be-
hov. Samtidig kunne projektet indgå i Glad-
saxe Kommunes strategi for fremtidens 
Skole, der har fokus på nye undervisnings-
metoder, som skal ruste eleverne til fremti-
dens arbejdsmarked. Ombygningen blev der-
for den første i en række af praksisforsøg, 
som kommunen har igangsat. 

”Samarbejdet med Rosan Bosch Studio 
blev startskuddet på skolens forandringspro-
jektet. Tegnestuen gennemførte i opstartsfa-
sen en række workshops for lærerteamet, 

der både handlede om at præsentere 
de forskellige læringszoner og om, 

hvordan man kan bruge dem til at ændre 
praksis i sin undervisning,” fortæller Mi-

chael Gundlund, der er faglig leder for ud-
skolingen på Buddinge Skole og har været 
tæt involveret i hele processen fra starten. 

”Det var et af de vigtigste elementer i for-
løbet. For vi havde på daværende tidspunkt 
ikke et fælles sprog for, hvad der skulle for-
andres, og hvad det skulle forandres til. Både 
personale og ledelse havde idéer og en tyde-
lig forståelse af behovet, men forståelserne 
var forskellige. Rosan Bosch Studios tilgang 
med tydeligt definerede zoner, der havde en 
praktisk og en didaktisk funktion, gjorde 
processen mere håndgribelig. Det blev sam-
tidig tydeligt, at der ikke var et facit, men at 
målet var afhængigt af elevgruppens poten-
tialer og kompetencer og ikke mindst af, 
hvor de enkelte lærer sammen med sit team 
oplevede det meningsfuldt at ændre sin 
praksis,” fortæller udskolingslederen.

Elevernes i centrum
Med den nye indretning har skolen taget et 
stort skridt væk fra den traditionelle under-
visning og fået mulighed for at skabe noget 
nyt, fordi rammerne og rutinerne er så an-
derledes. Og det åbne klassemiljø understøt-
ter i høj grad undervisning, hvor eleven er i 
centrum, mener Michael Gundlund. 

Men han understreger også, at det har  
været en kæmpe ledelsesmæssig opgave at 
vejlede og sparre med lærerne i udskolingen 
om de forskellige tiltag. Og at det ikke nød-
vendigvis er alle, der jubler fra starten:

6 
Movement

Lægger op til bevægelse. 
Bevægelse er en helt central del 
af Rosan Boschs læringsstrategi. 
Movement er derfor flere steder 
– det kan være et tov, man kan 
svinge i, eller en ribbe. Eller det 

kan være et gangareal, hvor 
man kan løbe.

5 
Hands-on

Hands-on er en læringssitua-
tion, der kan praktiseres ude og 
inde. Det er her, læringen bliver 

konkret i form af fx skabelse af pro-
dukter. Hands-on kan være alt fra 

en væg, hvor man kan hænge 
ting op, til en vask, hvor man 

kan rense pensler.
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 Der er et positivt fokus på folke-
skolen lige nu. Efter flere års tovtrækkerier, 
står vi i en situation, hvor der fra alle parter 
er vilje til at bøje sig mod hinanden og ar-
bejde for fælles løsninger. Det kan være med 
til at give folkeskolen en ny start. Måske kan 
vi ligefrem gå fra store forkromede reformer 
ovenfra, til solid gennemtænkt forandring – 
der har opbakning på skolerne! 

Jeg tror, det er forfejlet at tro, at vi bare 
kan ”tale skolen op” eller ”tale skolen ned”. 
Men vi kan tale bedre sammen og dermed 
skabe fælles løsninger. Skolen har ikke brug 
for at være en kampplads længere – den har 
brug for, at vi tager et fælles ansvar for ud-
viklingen. 

Misforstå mig ikke: Uenigheder er der, og 
de skal nok vise sig undervejs. Vi har helt 
naturligt forskellige holdninger og respekt 
for det. Dem tager vi med ind i samarbejdet, 
og så finder vi de fælles løsninger. Men der 
har desværre også været en fastlåsthed om-
kring uenighederne. Hvem blinker først, 
hvem er de første til at sige ”vi tog fejl, alt 
det vi hidtil har sagt og gjort, var forkert.” 
Derfor skal vi finde nye måder at tale om de 
forandringer, vi ønsker fremadrettet, i ste-
det for at fremhæve de fejl, som vi mener de 
øvrige aktører har ansvaret for i historien. 
Det har vi naturligvis også et vigtigt ansvar 
for i DLF!

De fagprofessionelle – ledere og lærere – 
skal have større frihed og ansvar. Et større 
rum til at skabe skolen sammen i hverdagen. 
Det skal ske i samarbejde med forældre og 
elever på hver sin måde, og det skal under-
støttes af kommunalbestyrelse og forvalt-
ning. 

Den enkelte folkeskole er og skal være 
ambitiøs på elevernes vegne – de ambitioner 
skal hænge sammen med kommunalbesty-
relsens ambitioner og rammer for det sam-
lede skolevæsen. Der forekommer eksem-

pler på, at skolen bliver ”overophedet”, at 
der ikke bliver prioriteret. 

Det er afgørende vigtigt, at skolelederen 
har et ledelsesrum og et handlerum på sin 
skole. Ellers er der heller ikke rum til at invi-
tere lærerne ind til samarbejde og medind-
flydelse. Det er noget af det, A20 går ud på, 
ledernes rum til ledelse og prioritering. 

Da Lærerkommissionen for mere end et 
år siden fremlagde sin rapport, som dan-
nede baggrund for forhandlingerne om A20, 
var der ikke overraskende markant fokus på 
god skoleledelse. Det kan vi kun bakke op 
om. Det er helt afgørende for kvaliteten i  
folkeskolen, at kommunerne sikrer rammer 
og ressourcer, der giver lederne et tydeligt 
ledelsesrum. På den måde er det muligt at 
etablere det vigtige samarbejde på skolen 
mellem lærere og ledelse om udvikling og 
prioritering af skolens arbejde.

Der bliver truffet alt for mange detalje-
rede og konkrete beslutninger om skolens 
virke uden for skolens matrikel. Når vi ser 
på skolens organisering og tilrettelæggelse 
af undervisningen, undervisningens ind-
hold, opfølgning på resultaterne af under-
visningen, elevernes faglige progression 
osv., så skal der være et lokalt råderum. 

Folkeskolen er vores vigtigste samfunds-
institution, og det er helt på sin plads, at  
politikere på vegne af befolkningen ønsker 
vished og sikkerhed for kvaliteten og resul-
taterne i skolen. Men det skal altid være 
med fokus på at understøtte god undervis-
ning.

Folkeskolen skal have en ny start! Og det 
er en fælles opgave og et fælles ansvar. Vi 
må og skal samarbejde om at skabe forbed-
ringer i skolen. Rammer og ressourcer sæt-
ter ofte begrænsninger, men desto vigtigere 
er det at bruge dem bedst muligt.

Vi kan ikke det hele, men vi kan meget 
mere – sammen! 
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GORDON ØRSKOV MADSEN, 
FORMAND FOR DANMARKS 
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Af Karen Lund  |  Foto Koncertløftet 

ind i musikken
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Statens Kunstfond har søsat en vision om, at alle 
børn i grundskolen skal til koncert. Musiklivets 
største aktører har samlet dirigentstokken op og 
byder nu kommuner og skoler op til dans. 

Det

herude

står
er os der

og banker på

›

 Med initiativet ’Koncertløftet’ er 
landsdelsorkestre, spillesteder, organisationer 
m.fl. gået sammen om en vision om flere kon-
certoplevelser til børn i skolen. Og det  
giver mange oplevelser og læring, når alt fra 
de store symfoniorkestre til hårdtslående  
heavybands, søgende singer-songwritere, 
jazz, stomp, opera og folkemusik stiller sig til 
rådighed…

”Det bedste, vi ved, er, når der sidder sådan 
en knægt på forreste række med fingrene i 
ørerne, og de så lige så stille ryger ud, når han 
bliver revet med af musikken.”

Tenor Søren Hossy demonstrerer med fing-
rene, og saxofonist Stefan Baur nikker bekræf-
tende. De er begge professionelle musikere, 
Hossy med fast stilling på Det Kongelige Tea-
ter, Baur med utallige turnéer i ind- og udland 
bag sig. For dem er skolekoncerter et ånde-
hul, her møder de børnene og de unge – ver-
dens mest ærlige, umiddelbare publikum, 
fremtidens musikere og musikelskere, her kan 
de virkelig gøre en forskel.

Denne dag i november er der dog ikke brug 
for at spille fingre ud af ører. De fire indsko-
lingsklasser er mere end på, da opera, sopran-
saxofon, vibrafon og accordeon bruser ud i 
aulaen. Med fuldt opspærrede øjne og ører 
følger de Tamino og Paminas kamp for kærlig-
hed og hjælper Papageno med at synge ’Mo-
nostatos på flugt’, selvfølgelig med Corona-
venligt sammenknebne læber.
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Koncerter på skemaet
I Danmark findes der knap 700.000 børn i 
grundskolen, når man medregner 10. klasse. 
Cirka 2/3 af dem kommer hver år til en pro-
fessionel koncert i skoletiden. Blandt andre 
de godt 750 elever på Niels Ebbesen Skolen i 
Skanderborg. Her var ’Det lille operakom-
pagni’ i november på besøg for at åbne de 
yngste elevers øjne, ører og playlister for 
opera og klassisk musik med deres opsæt-
ning af Tryllefløjten.

“Vi har valgt at afholde skolekoncerter  
ud fra en betragtning om, at det er godt for 
børn og unges læring og trivsel at møde 
mangfoldige kulturtilbud. Med oplevelser 
som f.eks. den her operakoncert, får vi mu-
lighed for at åbne børnenes ører fra de er 
små, og vi tror på, at jo tidligere de får lov at 
møde de her mange forskellige genrer og 
kulturer, jo mere åbne vil de også være,  
når de bliver ældre – både i forhold til musik, 
men også generelt i forhold til kulturel mang- 
foldighed,” fortæller skoleleder på Niels  
Ebbesen Skolen i Skavenborg, Mari-Ann 
Togsverd, og fortsætter:

“Koncerterne er en sanselig oplevelse, der 
er med til at åbne eleverne og styrke både 
den enkeltes kreativitet og udvikling, men 
også det store fællesskab. Og så skaber de 
bare glæde og god stemning, så vi er virkelig 
glade for dem her på skolen.”

Et løfte og et løft 
Står det til Statens Kunstfond, vil Mari-Ann 
Togsverd i fremtiden kunne udveksle gode 

ind i musikken

koncertoplevelser med alle sine skolelederkol-
leger fra hele landet. En af kunstfondens store 
visioner er nemlig, at den levende musik slår 
rod i skemaet og spreder sig, så alle børn i lan-
det inden for en overskuelig årrække kommer 
til koncert hvert år i skoletiden.

“Formålet med Statens Kunstfond er at gøre 
kunstoplevelser til en del af alle borgeres hver-
dag uanset baggrund og geografi, og specifikt 
for børnene at sikre dem dannelse og et fælles 
kulturgrundlag. Derfor har vi lavet denne vi-
sion om at nå ud til alle børn med koncerter 
gennem grundskolen, og den er nu skrevet 
ind i de rammeaftaler, vi har lavet med musik-
livet, så det ikke bare bliver varm luft, men 
faktisk kommer til at ske,” fortæller formand 
for Statens Kunstfond, Michael Bojesen.

Han mener, visionen er nødvendig for at 
skabe fokus på området, både fra musiklivet, 
skoleverdenen og det politiske lag.

“Det er jo ikke fordi, der ikke allerede sker 
en masse, men vi kan se, at der for nuvæ-
rende er en geografisk skævvridning, og at 
vores musikalske aktører i øvrigt mange ste-
der ender som konkurrenter i stedet for at 
spille sammen. Så hvis vi lige et øjeblik skal 
fokusere på de to hovedpersoner her, bør-
nene og musikken, kræver det, at musiklivet 
står sammen og rækker hånden ud, både til 
hinanden og til skoleverdenen.”

Det nationale kompetencecenter ’Levende 
Musik i Skolen’, herefter omtalt LMS, er ko-
ordinator på indsatsen. Sammen med de  
musikalske genreorganisationer, regionale 
spillesteder samt DEEO - Danske Ensembler, 

Orkestre og Operainstitutioner har LMS tager 
initiativ til ’Koncertløftet’, hvis omdrejnings-
punkt netop er samarbejde omkring flere og 
bedre koncerter til børn og unge. 

“Siden vi overtog opgaven med skolekon-
certer fra amterne i 2007, har vi arbejdet ud 
fra et mål om at dække alle børn, og det er 
fantastisk, at Statens Kunstfond ikke bare sy-
nes, det er en god idé, men også har fået de 
andre kulturinstitutioner med i arbejdet. Det 
gør, at vi godt tør give et koncertløfte til bør-
nene om at give hele området et kvantitativt 
og kvalitetsmæssigt løft,” siger Ebbe Høyrup, 
koncertdirektør i LMS.

Det konkrete arbejde med at nå ud i hele 
landet er nu sat i gang, i første omgang med 
henvendelse til kulturregioner og kommu-
ner, men også gerne ved direkte kontakt til 
interesserede skoler.

Fremragende, en kæmpe 
fælles oplevelse for vores 
udskolings elever. Flere 
sad tryllebundne og så en 
rollemodel i musikerne. 
Det er jo fyre som dem, 
der gør, at det er værd at 
sætte sig hjem på værel-
set og blive ved med at 
øve på sit instrument

Snejbjerg skole, Herning Kommune

Musikerne har spillet Tryllefløjten for skoleelever i flere år og elsker børnenes åbenhed:  
De har f.eks. fået tilbagemeldinger fra skoler, som er blevet ringet op af forældre, der vil  
høre hvad pokker, der er foregået i skolen, fordi deres barn går og synger opera.

Inden koncerten får eleverne 
mulighed for at kigge lidt på instru-
menterne og stille spørgsmål.
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Tag godt imod tilbuddet
Hos formanden for de danske professionshøj-
skoler, Stefan Hermann, får musiklivets initia-
tiv med Koncertløftet ros:

“Kunst og kultur har ikke været markant på 
den skolepolitiske dagsorden i årtier, så kul-
turlivets institutioner og organisationer er 
nødt til at holde sammen. Derfor er det for 
mig at se meget opløftende, at det nu sker på 
musikområdet”, siger han og håber, at sko-
lerne står klar med hånden på håndtaget, når 
musiklivet banker på.

“Skolerne skal modtage det her med åbne 
arme. Der har aldrig været så meget lyd i børns 
liv, som der er nu, men hvis vi tror på, at en stor 
del af dannelsesopgaven også på det her felt  
ligger i skolen, er det selvfølgelig vigtigt, at vi  
viser dem et bredt udsnit af genrer og kulturer 
og lærer dem om musikkens mange aspekter.”

Med koncerterne følger der dermed en op-
gave for skolerne med at få sat mødet med 
den levende musik og kunstnerne ind i den 
rette ramme.

“Det er selvfølgelig vigtigt, koncerterne ikke 
bare bliver set som et afbrud; ‘Nå, nu skal vi 
hen og slappe af’. Det ER rigtig skole at gå til 
koncert, og det skal også være en del af børn 
og forældres oplevelse, at det at gå til koncert 
eller få andre kulturoplevelser, er en del af det 
at holde skole. Det er skolens opgave, at ele-
verne lærer om musik og med musik. Vi er 
kulturelle skabninger, og det skal skolen være 
med til at kvalificere,” understreger Stefan 
Hermann.

Kreativitetsforsker og professor i pædago-
gisk psykologi, Lene Tanggaard er enig med 
Stefan Hermann i, at besøget af de professio-
nelle kunstnere hører hjemme på skemaet.

“Skolen mangler i mange tilfælde adgang til 
dem, der egentlig mestrer de forskellige disci-
pliner. Lærere og pædagoger mestrer selvføl-

gelig pædagogikken, og man kan sagtens være 
en fænomenal musiklærer uden at være en fæ-
nomenal musiker, men det er svært for ele-
verne at være kreativt udøvende, hvis de ikke 
har oplevet andre være det. Ved koncerterne 
kommer kunstnerne ind som rollemodeller, 
åbner verden op og river skolens vægge ned. 
Her får eleverne adgang til noget, der virkelig 
udfolder sig her og nu, en autentisk, æstetisk, 
sansebåren aha-oplevelse, som de vil kunne 
huske. Ordet ‘elev’ betyder, at man skal eleve-
res, altså løftes, og det gælder altså ikke bare i 
dansk og matematik, men bestemt også i de 
praktisk-musiske fag.”

 Når ’Levende Musik i Skolen’ sender koncer-
ter ud, følges det altid af et undervisningsmateri-
ale specielt tilpasset målgruppe, fagmål og mu-
sikgruppe, så oplevelsen kan blive en del af un-
dervisningen både før og efter koncerten. En vig-
tig feature, mener Lene Tanggaard:

“Det er selvfølgelig vigtigt, at der fra skolens 
side sker en didaktisering, så koncerten bliver 
pædagogisk relevant og tænkes ind i forhold til 
kompetencemål, og hvad skolerne ellers navi-
gerer efter. Her er undervisningsmaterialerne 
absolut væsentlige. Der er så mange eksterne 
parter, der gerne vil ind i folkeskolen, så et godt 
samarbejde også på denne front er afgørende.”

De ringer, vi spiller
Godt samarbejde er også et nøgleord hos Kon-
certløftets partnere, der i disse år sætter alle 
kræfter ind på at komme i dialog med de kom-
muner, der endnu ikke har faste koncertaftaler.

“Det er et stort arbejde dels at finde ud af, 
hvordan vi i musiklivet skal arbejde sammen og 
sikre, vi får fordelt vores aktiviteter, så vi dæk-
ker hele landet, men først og fremmest fylder 
opgaven med at få banket på hos de kommu-
ner, vi ikke arbejder sammen med endnu. Hel-
digvis oplever vi et fantastisk samarbejde med 
skolerne og får meget positive tilbagemeldinger 
på koncerterne, når først vores ordning er på 
programmet,” fortæller koncertdirektør ved 
LMS, Ebbe Høyrup. Han lægger ikke skjul på,  
at skolelederne er en vigtig gruppe at komme i 
kontakt med, selvom det overordnet er kom-
munerne, der skal tegne aftalen.

“Skolelederne spiller helt sikkert en afgø-
rende rolle. I mange af de kommuner, vi er i 
dialog med, siger skole- og kulturafdelingen 
først endeligt ja, når skolelederne har givet de-
res besyv med, og der måske er afholdt et par 
prøvekoncerter. Så hvis man som skoleleder 
sidder og tænker: ‘Hey, det her skal vi da også 
prøve af’, vil vi meget gerne tage en snak om, 
hvor vi står i netop den kommune, og hvad vi 
kan gøre for at få at sikre skolens børn nogle 
gode koncertoplevelser.” 

Karen Lund er kommunikationsmedarbejder i

Levende Musik i Skolen

Levende Musik i skolen og landsdelsorkestrene har med 
den seneste finanslov fået 10 mio. kr. årligt i 2021-24 til 
at øge kvaliteten i arrangementer og koncerter for børn 
og unge på skoler.

Vi ELSKER disse skole-
koncerter, hvor musik-
ken kommer helt ind  
på skolen og leveres af 
rigtige musikere lige  
for øjnene af børnene! 
Særligt i denne tid, hvor 
så mange ting ikke kan 
lade sig gøre

Baggesenskolen,  
Slagelse Kommune

Skolekoncerter
Med Koncertløftet er musiklivets mål at 

nå ud til alle grundskoleelever i Danmark 
med koncerter i genrer, eleverne normalt 

ikke hører. Det kan være jazz, stomp, 
klassisk, heavy, reggae, folkemusik,  

elektronisk musik mm.

Bare sidste efterår er der gennemført 
1700 koncerter og ca. 700 evalueringer. 
Den samlede vurdering af koncerterne 

ligger på 4,8 stjerner af 5 mulige,  
mens selve koncertordningen har  

et gennemsnit på 4,9.

Bag Koncertløftet står: Levende Musik i 
Skolen, DEOO, Sønderjyllands Symfoni-
orkester, DR Symfoniorkestret, Odense-, 

Aarhus og Aalborg Symfoniorkestere, 
Det Kongelige Teater, Randers Kammer-

orkester, Esbjerg Ensemble, Copenhagen 
Phil, Aarhus Jazz Orchestra, Ensemble 

Midtvest, Ensemble Storstrøm, Paletten, 
Train, Fermaten

LÆS MERE om LMS 
Skolekoncerter og Koncertløftet 

på lms.dk og lms.dk/
koncertloeftet Procent af kommunens grundskoleelever, 

der i 2019-20 kom til LMS Skolekoncert

40-70%0-10% 70-100%10-40%
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PERNILLE KRAGELUND 
46 år, skoleleder på Danehofskolen,  
Nyborg Kommune, fra 1 . august 2020.

Af Helle Kjærulf  |  Foto Privat

Vi er som ledelsesteam rollemodel for det 
samarbejde, vi gerne ser hos medarbejderne, 
og vi skal turde stille krav til hinanden

nyt job

[ ]
PS 
Find dit nye job på 
skolelederjob.dk

 Pernille Kragelund er ny skoleleder på en 
skole, hvor der har været et stort renoveringsprojekt i 
gang på grund af et bekymrende indeklima. Det har be-
tydet genhusning af 6.-9. klasser rundt i haller i Nyborg. 
Dertil kommer Corona-tiltag, og at dele af skolen ikke 
har kunnet anvendes i en periode pga. en brand i et 
teknikrum på Danehofskolen i november. 

”Samtidig vil jeg gerne i gang med at gøre en god 
skole endnu bedre med udviklingsindsatser af didaktisk 
og pædagogisk karakter. Det er en udfordring, når en 
del af den daglige tid går med kriseledelse. Men alt i alt 
er jobbet utrolig spændende, og min læringskurve er 
stejl,” siger Pernille Kragelund.

Hun er uddannet folkeskolelærer fra Odense Semina-
rium og har desuden en diplomuddannelse i ungdoms-
pædagogik samt en kandidatuddannelse i pædagogik. 
Hun kommer fra et job som afdelingsleder på HF & 
VUC Fyn Odense, hvor hun både har været leder af  
almen voksenuddannelse og studievejledningen. Des-
uden har Pernille Kragelund i fem måneder været kon-
stitueret forstander. Jobbet på Danehofskolen er hen-
des første som øverste skoleleder. 

”Jeg har ikke tidligere haft ledelse af ledere. Vi er ved 
at finde hinanden som ledelsesteam og drøfter hvilke 
krav, forventninger og målsætninger, som vi skal/vil  
arbejde med og efter.”

Pernille Kragelund erkender, at det tager tid som  
ledelse at lære hinandens styrker og potentialer at 
kende. Men hun påpeger også, at det er vigtigt for at 
kunne arbejde bevidst ud fra viden om kompetencer  
og udnyttelse af ledelsesteamets ressourcer i praksis. 

”Vi er som ledelsesteam rollemodel for det samar-
bejde, vi gerne ser hos medarbejderne på skolen, og  
vi skal turde stille krav til hinanden,” siger hun.

Siden primo september har skolelederen været rundt 
på skolen for både at lytte, drøfte og tale med de for-
skellige teams.

”Jeg har spurgt ind til bl.a. tillid, oplevet kvalitet, an-

erkendelse og feedback for at blive klogere på, hvilke 
indsatser og hvilken retning vi skal gå sammen. Det har 
givet mig en værdifuld indsigt i skolens kultur.” 

En bedre sammenhængskraft på skolen er et af de 
vigtigste indsatsområder på skolen de næste år. Hun 
forklarer, at der er to afdelinger på skolen, som kan 
komme til at arbejde endnu mere sammen. Og på den 
største af de to er der tre ret opdelte enheder.

”Sammenhængskraften skal forbedres ved at få skabt 
en struktur, som underbygger og understøtter de om-
råder, vi vil prioritere. Vi skal opleve at være en del af 
en fælles arbejdsplads og gå i samme retning. Det gæl-
der f.eks. vejledning, både fagligt og kollegialt, og i  
højere grad en læringsorienteret dagsorden, samt en 
tydeligere ledelsesstruktur. Derudover skal vi lykkes 
med de indsatser, som kommunen har rammesat, nem-
lig inkluderende læringsmiljøer og et løft af de faglige 
resultater.”

Pernille Kragelund beskriver sig selv som en inddra-
gende og involverende leder med en analytisk og syste-
matisk tilgang til både personaleledelse, pædagogisk  
ledelse og kulturarbejde.

”Som sagt er det min første gang som øverste leder. 
Jeg er meget ydmyg over for det og taknemmelig over 
for at have fået denne mulighed. Jeg er bevidst om, at 
jeg som ny leder er i stand til at se på skolen lidt ude-
fra, og derfor har et ”spillerum” det første stykke tid til 
at skabe forandringer. Det kan jeg især nu som ny, men 
håber også, at jeg kan bevare det blik på længere sigt,” 
siger Pernille Kragelund. 

Helle Kjærulf er journalist

DANEHOFSKOLEN SKOLE blev grundlagt i 2011 og har 
690 elever fra 0. – 9. klasse fordelt på to matrikler. Klasse-
kvotienten er i gennemsnit 20,5. Der 55 lærere, 6 pædago-
ger og i alt 70 personaler. Skoleledelsen består i øjeblikket 
af skoleleder, viceskoleleder og to afdelingsledere.
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noter

I en ny bekendtgørelse om psykisk arbejds - 
miljø er kravene er de samme som før,  
men læs hvilke ord, der i dag sættes på,  
hvad et godt psykisk arbejdsmiljø er. 

Seksuelt krænkende og grænseover skridende 
adfærd. Se videoen med erhvervspsykolog  
Louise Dinesen om at få ændret uacceptable 
mønstre på arbejds pladsen.

Hør podcast med 5 episoder med  
dialog værktøjer, der undersøger hvad  
der skaber øget trivsel og et styrket  
samarbejde på uddannelsesinstitutioner.

Opmærksomhed på pausekultur på  
arbejdspladsen med understøttende  
materialer i form af vejledning, vidensark,  
film og dialogkort samt podcast.

Indfødt —Hvis du er tvivl om 
du ville kunne få 

statsborgerskab, kan 
du altid lige tage den 

nyeste test.
GÅ IND PÅ  

www.indfodsretsprove.dk

Godt miljø
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og  
Offentlig administration, som Skolelederforeningen er  
repræsenteret i, udvikler løbende aktuelle værktøjer til  
at fremme et velfungerende arbejdsfællesskab.

Neuropa
Ideologi er noget bras. Eller kan i hvert fald være det. 
TV2’s serie ’Badehotellet’ befinder sig nu i perioden  
med den tyske besættelse af Danmark 1940-45, hvor 
nazismen mere og mere viser sig fra sin grimme side. 

Blandt mange ting, kommer serien ind på, at der fra tysk 
side var planer om et (tvungent) samarbejde mellem 
danske og tyske lærere. Nærmere bestemt skulle det  
gå ud på, at eleverne skulle lære om den germanske og 
ikke mindst nordiske races overlegenhed.

Nazi-diktaturet satte sig tungt på de tyske børn og 
unge, deres skoler og fritidsliv m.m. I de nye afsnit af 
’Badehotellet’ sætter kontorchef, hr. Aurland i Under-
visningsministeriet sit job på spil, da han prøver at 
forhindre det i at forplante sig til Danmark.

SE MED på TV2’s succes Badehotellet

ØKONOMI
Kommunernes Landsforening peger på, at kommu-
nerne som led i aftalen om den såkaldte Arne-pen-
sion på sigt skal spare 1,1 milliard kroner på beskæf-
tigelsesindsatsen.

Men regeringen har ikke peget på, hvor og hvordan 
besparelserne konkret skal udmøntes. Man vil dog 
her i år præsentere et oplæg herom over for 
aftalepartierne.

En af idéerne ventes at være øget digitalisering. 
Under Coronakrisen har digitale møder fungeret 
godt i beskæftigelsesindsatsen, og der kan 
formentlig spares ved at gøre det mere fremover. 

Herudover er der en række materialer, der er relevante for 
skoler samt nogle med særligt Corona-fokus: 

•  Faktaark og plakater om rengøring, afspritning, hånd-
vask m.m.: Stop smitten – hold arbejds pladsen ren! Også 
fakta om mundbind, visirer og andre værnemidler.

•  Podcast: Når Corona udfordrer arbejdsglæden. Viden om 
og håndtering af senfølger efter Covid-19. Erfaringer om 
vejen tilbage til arbejds livet efter sygdomsforløb.

•  Digitalisering og ergonomi – artikler, som kan hjælpe ved 
brugen af nye teknologier i arbejdet med ønsker om at 
skabe de bedste forudsætninger og løsninger. 

SE MERE på arbejdsmiljoweb.dk og coronatrivsel.dk
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Af Morten Fisker  |  Illustration SIGNAL

Over de seneste  
år har en 

række centrale 
forandringsmål for 
danske folkeskoler 

været at skabe plads 
til elever, der både 

lærer og trives bedre. 
Denne artikel peger 
fremad på det skift, 

der er i fuld gang og 
giver en status på 
skolernes rumlige 

beredskab. 

Plads 
til 

skolens rum

 Et af de vigtigste bygningsfysiske 
forandringsmål for danske folkeskoler har gen-
nem det seneste årti været at skabe bedre ram-
mer for producerende og samarbejdende elever.

Fremtidens kompetencebehov og 21 Century 
Learning Skills peger samme vej, og danske  
lærere ønsker helt gennemgående en undervis-
ning, hvor eleverne selv har mulighed for at  
arbejde enten alene eller i grupper, og hvor ele-
verne sjældent ”tales på”. Og når man spørger 
eleverne selv, så er deres undervisning god, når 
de spiller en aktiv rolle i undervisningen, når ar-
bejdsformerne er varierede, og når undervisnin-
gen giver plads til fordybelse og koncentration.

Samtidig har COVID-19 skærpet behovet for at 
kunne gennemføre hurtige ændringer, både i 
forhold til didaktisk afvikling af undervisningen, 
organisering af elevgrupper og den måde vi bru-
ger skolens fysiske og virtuelle rammer på. Sam-
tidig med at omfanget af virtuel undervisning er 
steget markant, præges lærerens opgave med at 
facilitere elevernes arbejde af krav om øget flek-
sibilitet. 

Nye norske algoritmer 
Norge har i denne Corona-tid fået en ny reform. 
Ifølge Utdanningsdirektoratet er baggrunden for 
de nye læreplaner 2020 at skabe læring, som 
matcher et samfund og et arbejdsliv, som æn-
drer sig med ny teknologi, ny kundskab og nye 
udfordringer: ”Vi trenger barn og unge som  
reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative. 
Elevene og lærlingene skal få mer tid til dybde-
læring og algoritmiske arbejdsmetoder”, hedder 
det i overvejelserne bag, jf. fig. 1.

En central målsætning for reformen er at 
skabe bedre sammenhæng i og mellem fagene 
og de forskellige dele af læreplanen skal hænge 
bedre sammen. Centrale arbejdsformer i dybde-
læringen og den algoritmiske tænkning er at 
”nørkle”, ”skabe” og ”samarbejde”. 

dybdelæring
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Kræver samspillende læringsrum
Defineret handler dybdelæring om, at eleverne 
gradvist udvikler deres forståelse af begreber 
og sammenhænge på et fag-, videns- eller kom-
petenceområde. Målet er at øge elevernes kom-
petencer og læringsudbytte. 

De indbyggede skift i læringsprocesserne 

FIG. 1 
I det norske Utdannings-
direktorats materiale præsente-
res den algoritmiske tænker  
Kilde: UD, Norge 2020.

PLENUM: I plenum skabes udgangspunktet med rammesætning og formidling af ny kundskab 
og nye metoder. Plenumaktiviteter kan involvere en gruppe, en klasse eller måske en hel år-
gang. Plenum tager ikke nødvendigvis lang tid, men den er sårbar for forstyrrelser, så en grad 
af afgræsning fra potentielle støjkilder er hensigtsmæssig. 
 
 PRODUCERENDE ELEVER: Eleverne arbejder problembaseret med udgangspunkt i fagets 
indsigter, metoder og redskaber. Det skal være plads til samarbejde i grupper med diskussio-
ner, brainstorming, opgavefordeling, aftaler, status og fremdrift. Det skal samtidig være plads 
til at eleven kan arbejde uforstyrret med sin del af gruppeopgaven, eller med individuelle op-
gaver. Det skal være let for læreren at koble ind i arbejdet, når en gruppe er kørt fast. 

PRÆSENTATION: Et centralt element i dybdelæring er elevernes præsentation af deres opga-
veløsning. At sætte ord og form på det lærte og at øve sig i at tilpasse kommunikationen tid, 
sted og publikum. Præsentationen kan være analog, men også være delvis eller helt digital. 
Præsentationen kan være både skriftlige og formgivne produkter. Opgaveløsningen kan præ-
senteres for klassen, for flere klasser eller hele skolen.

REFLEKSION: Et fælles sprog for kvalitet, engagement, projektledelse og samarbejde er en 
forudsætning for, at eleverne skal kunne bygge videre på fejl og gode greb i læringsforløbet. 
Refleksion og feedback foregår fra start til slut, med og uden lærer. Det kan være en-til-en- 
dialoger, i gruppe, kollektive formater i plenum. Og det kan være skriftligt eller digitalt. Mens 
nogle feedback-aktiviteter vil foregå i plenum, kræver andre lukkede eller afgrænsede rum.

bidrager til at sikre alsidige og udfordrende 
læringsprocesser og at fremme en reflek-
terende læringskultur. For at skabe plads 
til de ønskede dynamiske sceneskift kræ-
ves fleksible læringsmiljøer og et samspil 
mellem fire forskellige, men samspillende 
praksisser: 
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Behov for et ny rumparadigme
Skal målsætningen om at skabe reel dybde-
læring indfries, kræves et opgør med den 
rumparadigmatiske tænkning, der har ligget 
til grund for både folkeskolen og ungdoms-
uddannelserne gennem mindst 100 år. 

Nemlig differentieringen mellem basis-
lokaler til boglige/teoretisk abstrakte fag og  
så special-apterede faglokaler til de praktisk- 
musiske fag. En differentiering, som er gået 
igen i alle skolers skemalægning. 

Med ambitionen om dybdelæring følger et 
behov for langt mere fleksible overgange 
mellem plenum i de teoridannende lærings-
rum og muligheden for at kunne eksperimen-
tere og nørde i de producerende læringsrum, 
og hermed også en indretningsmæssig op-
blødning/flerfunktionalitet. 

I Høje-Taastrup Kommune er en central  
vision for kommunens nye skole, som ventes 
klar i 2021, netop at skabe plads til innova-
tion og dybdelæring: 

”Fremtidens skole er et læringshus: Her 
sidder børn ikke klistret til en stol dagen 
lang, mens læreren står ved tavlen. Derimod 
lærer eleverne ved at undersøge, opfinde og 
designe løsninger på konkrete problemer i 
deres omverden. Læringshuset skal være en 
kreativ ramme og stille de nødvendige facili-
teter til rådighed for at stimulere og udmønte 
børns naturlige iderigdom og skabertrang i 
deres læringsproces.” Citatet er fra kommu-
nens vision for Nær hedens Læringshus, 
2018. 

Den store udfordring er desværre, at halv-

delen af alle skoler i Danmark er 50 år gamle 
eller ældre. Og at deres indretning stadig er 
bedst egnet til en undervisning som folke-
skolen og dens lærere er ved at sige farvel  
til, nemlig traditionel tavleundervisning. 

I 2017 gennemførte SIGNAL ifm. en råd-
givningsopgave et survey med deltagelse af 
lærerne på alle seks folkeskoler i en mindre 
dansk kommune med en fornuftig økonomi 
og rimelig velholdte skoler. Ifølge lærerne er 
det basislokale, som de underviser, således 
klart mest egnet til traditionel tavleundervis-
ning, mens næsten hver tredje mener, at det 
fungerer dårligt eller meget dårligt til grup-
pearbejde, jf. fig. 2.

Samtidig er kun 27 pct. af lærerne tilfredse 
med deres muligheder for at overskue ele-
vernes arbejde, når de rykker uden for klas-
selokalet. Og kun 13 pct. oplever, at eleverne 
kan arbejde uforstyrret, når de rykker uden 
for klasselokalet, jf. fig. 3. 

Ombygningen er også mental 
En oplagt løsning kan være at etablere dedi-
kerede zoner for producerende elever forskel-
lige steder på skolen, som elever fra en hel år-
gang eller måske endda et helt trin kan finde 
velfungerende rammer til gruppearbejdet. 

På den typiske folkeskole har en udsko-
lingsklasse maximalt 65-70 pct. af sin un-
dervisning i deres klasselokale, som således 
står tomt i noget, der ligner en 1/3 af en  
normal skoledag. 

Ved at udskolingen overgår fra ‘privat-
ejede‘ basislokaler til ‘fællesejede hjemom-

 Rigtig godt

 Godt

 Mindre godt

 Dårligt

Traditionel 
tavleundervisning

Individuelle 
elevopgaver

Gruppeopgaver Hensyn til børn med 
særlige behov

Pausegymnastik

FIG. 2. Basislokale / samlet lærervurdering

Hvordan oplever du basislokalerne,  
som du underviser mest i, fungerer  
ift. gennemførelse af ...?
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Kilde: Survey, SIGNAL 2017.
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På vej med et 
opgør med særeje i 
udskolingen 
I det gældende funktionspro-
gram for hovedstadens folkesko-
ler beskrives funktionaliteten i 
samspillet mellem basislokaler 
og de koblende fællesarealer fx 
således: 

I Københavns Kommunes skoler 
er der hjemklasseprincip for ind-
skoling og mellemtrin (0.-6. år-
gang). I udskolingen bliver der 
derimod ikke i forbindelse med 
nybyggeri etableret basislokaler 
til alle klasser... fællesarealerne 
skal understøtte mulighederne 
for holddannelse, samt under-
støttende og projektorienteret 
undervisning. … og derfor skal 
der være mulighed for både for-
dybelse, koncentration og afslap-
ning... 

Ifm. en igangværende opdatering 
af funktionsprogrammet, arbej-
der kommunen på at indskærpe 
fællesarealernes funktion som 
samspillende læringsrum. 

Samme tænkning gør sig gæl-
dende ifm. en række andre dan-
ske kommuners nybyggeri. 

FIG. 3. Elevarbejdssteder / samlet lærervurdering

Hvordan oplever du  
udenfor undervisningslokalet 
muligheden for at ..?
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Kilde: Survey, SIGNAL 2017.

råde‘, vil man på en tresporet skole kunne 
frisætte minimum to basislokaler og i stedet 
etablere en ny åben læringszone med masser 
af muligheder for gruppearbejde, individuelt 
elevarbejde, undervisning af større hold i tæt 
samspil med undervisningslokalerne. 

Ønsker danske skoler at hæve ambitions-
niveauet for dybdelæringen yderligere, kan 
man overveje at supplere klasserumslæreren 
med faciliterende lærere, som er fast knyttet 
til disse zoner, og som har et formaliseret  
ansvar for, at eleverne lykkedes med gruppe-
arbejdet og den mere langsigtede mission 
om at skabe producerende elever og algorit-
miske tænkere. 

Morten Fisker er seniorrådgiver hos SIGNAL

SIGNAL har i snart 20 år arbejdet med ny- og 
ombygning af danske skoler og andre institutio-
ner, design af arbejdspladser og udvikling af læ-
ringsrum. Se mere på www.signal.issworld.com
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Forfatteren har fået mulighed for skrive under pseudonym for at kunne udtrykke sig friere.

En kalkuleret risiko

En skoleleder skriver om stort og småt, når man  udøver ledelse i folkeskolen...

Pia kom ind på mit kontor, før den nye, store nedlukning. Man kunne se uroen 
boble i hende: “Jeg har en elev i min klasse, der er smittet med Corona,” sagde 
hun. “Vi må sende hele 8. årgang hjem.”

“Nej, det gør vi ikke,” sagde jeg. “Jeg kontakter kommunens læge og hører, 
hvad hun siger.” 

“Jamen, man plejer da at sende hele årgangen hjem. Det har de gjort på andre skoler. 8. og 
9. årgang skal også hjem,” sagde Susanne, der er klasselærer i 7.b, og som også kom ind på 
kontoret.

”Pigerne fra 7. klasse har lige stået ude i gården og talt med nogle af drengene fra 8. og 9.  
årgang. Så må de komme igen, når de er testet negative. Jeg skriver til forældrene, så de ved, 
at deres børn kommer hjem” tilføjede hun.

“I skal nok få besked om, hvad der kommer til at ske. Gå ned i klasserne. Send de elever 
hjem, der har været tæt på den smittede og kontakt deres forældre”. 

Jeg kontaktede kommunens læge og fik at vide, at vi skulle sende den smittede elevs klasse 
hjem, da klasserne havde ikke haft fag sammen, mens den smittede havde været i skole. Det 
affødte ikke den store tilfredshed hos Susanne og Pia. 

“Det er jo totalt utrygt. Eleverne holder slet ikke afstand. Vi bør benytte os af forsigtigheds-
princippet,” sagde Pia og så strengt på mig. 

“Du passer ikke på os, Jens.” Susannes stemme dirrede. “Alle andre skal arbejde hjemme. 
Men ikke os. Vi skal bare fortsætte, mens Corona spreder sig blandt os.”

“Jeg er hverken læge eller virolog. Jeg kan og skal ikke vurdere, hvad der er rigtigt og for-
kert. Jeg kan sagtens følge utrygheden i, at vi er en del af den kalkulerede risiko, der er ved  
at holde skolerne åbne, men det er det, myndighederne beder os om.” 

Susanne satte sig tungt på en stol. En lille tåre løb ned ad hendes kind. “Jeg synes, det er 
ubehageligt,” sagde hun og tørrede tåren væk. 

“Den følelse kan man godt få,” sagde jeg. “Det er ikke rart at erkende, at man er en del af et 
regneark, hvor nogen vurderer, hvor mange der er plads til at må blive smittet. Men vi må stå 
sammen her på Strandskolen. Det er bare svært, når det skal foregå på afstand.”

“Det hele er noget møg!” sagde Pia opgivende.
”I gør hver dag en kæmpe forskel for eleverne. Mange af dem havde det ikke godt, da de var 

hjemme under nedlukningen. Så på skolens, forældrenes, kommunens, ja hele samfundets 
vegne: Tak!”

Både Susanne og Pia smilede forsigtigt til mig. Så gik de. Pia for at sende sin klasse hjem, og 
Susanne for at sunde sig, inden hun skulle undervise 7.b. 

Jens Blom 
Skoleleder på Strandskolen 

hverdagsledelse
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mindeord

Mimi Elisabeth Sørensen 
27.08.1919-12.10.2020

orhenværende skoleinspektør 
ved Christianshavns Skole, Mimi 
Sørensen, døde fredeligt d. 12. 
oktober i en alder af 101 år, efter 
et, som hun selv udtrykte det, 
langt og godt liv. 

Begge hendes forældre stam-
mede fra Jylland, men Mimi Sø-
rensen voksede op på Amager. 

Hun ønskede sig oprindeligt et lægestudium. Men 
efter endt skolegang og et års ansættelse hos Gyl-
dendal, valgte hun den mere overkommelige ud-
dannelse til lærer. 

Sit virke ved Københavns kommunale skolevæ-
sen startede Mimi Sørensen som lærer ved Rysen-
steensgades skole. Senere blev hun ansat som 
viceskoleinspektør ved Ny Carlsberg Vejens Skole 
og viste her hurtigt sit potentiale som leder. Side-
løbende med skolearbejdet tog Mimi Sørensen 
gennem årene frem til sin udnævnelse til skole-
inspektør i 1967 efteruddannelse i litteratur, 
svensk, fransk samt sang og musik på Danmarks 
Lærerhøjskole.

Hendes sanglærer var begejstret for hendes so-
pranstemme og mente, at der her var mulighed for 
en professionel sangkarriere. Hun forblev dog i 
skoleverdenen. Ved udnævnelsen til skoleinspektør 
kaldte københavns skoledirektør Mimi Sørensen 
for ”Sanglærken” i hovedstadens skoleverden pga. 
af hendes livlige væsen og smukke sangstemme. 

Mimi Sørensen var i høj grad værdsat som  
skoleinspektør. Til hendes 70 års fødselsdag, som 
blev fejret i villaen i Vanløse, holdt lærerrådsfor-
manden gennem mange år tale for hende og gav 
hende et 13-tal som leder. 

Selv om det var 3 årtier siden, hun forlod sin 
post, deltog nogle af de gamle lærere i hendes 100-
års fødselsdag i Thisted i Thy, hvor Mimi Sørensen 
havde haft sommerhus, og hvor hun i sine sidste år 
boede på plejehjem, tæt på en af sine døtre.

Arbejdet som skoleinspektør passede godt til 
Mimi Sørensens virksomme væsen. Hun arrange-
rede adskillige aktiviteter ud over den almindelige 
skoledag. Der var en masse fritidsklubber, bl.a. 
Danmarks første rugbyklub. 

Hun lagde desuden vægt på, at der var gode be-
tingelser på skolen for kunstneriske udfoldelser; 
der var et rigt liv af arrangementer til elevernes 
glæde og inspiration med besøg af kunstnere af 
forskellig art, og hun stillede gerne lokaler til rå-
dighed for kunstnernes arbejde.

Christianshavns Skoles beliggenhed over for 
Christiania bidrog til en sammensat elevgruppe. 
Det afspejlede sig bl.a. i forældrerådet, hvor der  
i 1970’erne ofte var heftige debatter om skolens 
pædagogiske mål og midler. I den forbindelse  
viste Mimi Sørensen, at hun var sig sit ansvar be-
vidst som en leder, der måtte tage hensyn til 
mange forskellige slags lærere og elever.

Hun havde et mildt og muntert væsen, men 
kunne også vise sig som en myndig lederskik-
kelse, der handlede resolut, når der skulle navige-
res i oprørte vande. På et tidspunkt optrådte hun i 
et af formiddagsbladene i forbindelse med en sag, 
hvor hun havde grebet konsekvent ind, da nogle 
elever havde tegnet nazi-hagekorstegn på skolens 
område. 

 I hjemmet i Vanløse stod døren gæstfrit åben. I 
Mimi Sørensens senere år fik børnebørnene et 
varmt og muntert frirum til leg og spil, og herfra 
har de nogle af deres bedste barndomsminder.

Mimi Sørensen var gift med cand. pharm. 
Svend Vestergaard Sørensen (1910-1996) ved hvis 
side hun blev begravet fra Roskilde Domkirke  
d. 27. oktober. Hun efterlader sig to døtre, to svi-
gersønner, fire børnebørn samt et oldebarn. 
Æret være Mimi Sørensens minde. 

På de pårørendes vegne
BENEDIKTE VESTERGAARD-THOMSEN

F
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anmeldelser

MENNESKET
I CENTRUM

 
Ledelse af mennesker,  
der arbejder med mennesker
Birgitte Bonnerup og Thor Simony
Hans Reitzels Forlag 
224 sider, 250 kr.

FINE TAL PÅ
BUNDLINJEN

Effektive sammen 
Om at skabe tid, motivation og arbejdsglæde
Trine Kolding
Gyldendal Business 
208 sider, 300 kr.

Ledelse af mennesker, der arbejder med mennesker, er et ledelsesom
råde med en særlig dynamik, og det stiller særlige krav til medarbej
dere, samarbejde, organisering og ledelse. Det er mennesker, der er 
arbejdsopgavens centrum, fx patienter, elever, ældre, døende, børn, 
socialt udsatte og handicappede. 

Denne bog er meget vedkommende og god. Den er velskrevet og 
meget anvendelig for enhver leder – næsten uanset, hvor man er pla
ceret.

Bogen er umiddelbart skrevet og henvendt til mellemlederen.  
Mellemlederen har ansvaret for arbejdets udførelse hver dag, mellem
lederen er i tæt kontakt med både de mennesker, der er i centrum for 
opgaven, og de mennesker, der arbejder på stedet. Dog kan alle le
dere få gavn og glæde af at læse den. 

 Når det er mennesker der er arbejdsopgavens centrum, stilles der 
særlige krav til ledelsen, bl.a. fordi det er en "psykologisk aktiv" op
gave. Og kan du forestille dig ledelse uden mennesker – nej, vel?  
Derfor er bogen evig aktuel.

Bogen har fem meget vedkommende og relevante kapitler om: 
Mennesker. Organisationer. At arbejde med mennesker. Mennesker, 
der arbejder med mennesker. Ledelse af mennesker, der arbejder 
med mennesker. Dertil en omfattende litteraturliste og et stikords
register.

Bogens to forfattere har meget på hjerte, og deres baggrunde som 
hhv. organisationspsykolog og forstander giver en god platform for, 
at teorien og praksis går hånd i hånd.

Forfatternes udgangspunkt er, at et menneske på samme tid er: Et 
enestående individ, et individ i relationer og en del af en gruppe. Og 
de siger, at denne tresidighed er ganske grundlæggende. Dette lades 
læseren heller ikke på noget tidspunkt i tvivl om.

Bogen kan læses fra ende til anden eller i bid for bid, alt efter tem
perament og behov. Der er gode eksempler og cases fra det virkelige 
liv – sløret selvfølgelig. De er med til at give bogen en fin autenticitet. 

Et eksempel på en case er fra et dagtilbud for børn med vidtgå
ende fysiske handicap. En eftermiddag på dette dagtilbud dør et af 
børnene. Og der udspiller sig mange handlinger – og alle handlinger 
og følelser kalder på ledelse.

Sådanne cases, som beskrives indgående og forståeligt i bogen, er  
eksempler som læseren tages med i tankesættet på. Læseren kan 
altså reflektere med, og derefter kan læseren forestille sig hvilke 
handlinger, der skulle have været til sådan rent ledelsesmæssigt.

Spændende og vidende bog, som pirrer til nysgerrigheden hele  
tiden. Den anbefales varmt.

KNUD NORDENTOFT
Senior Advisor
Cphfacilitation 

Denne bog er en god, velskrevet og meget relevant og anvendelig 
bog for alle, der har ledelsesopgaver. Men hvordan klinger så begre
bet effektiv i en skolesammenhæng? Det er vel ikke en term, vi skole
folk anvender dagligt i vores tale om skolen og dens virke? 

Effektiv – er et adjektiv som i flg. ODS kommer fra latin effectivus 
'virksom', afledt af effectus '(ud)virken, udførelse'. Og det har to be
tydninger:

•  Den som hurtigt opnår et forventet eller godt resultat eller
•  Det som udgør det reelle resultat af en aktivitet eller en størrelse,  

når der ses bort fra spild, pauser, omkostninger el.lign.

Når du har læst bogen, må du, som jeg, måske sande, at det absolut 
giver mening af have fokuseret opmærksomhed på effektivitet i vores 
arbejde i skolen. Nu mere end nogensinde vil det jo også give mening 
at drøfte det med medarbejderne, bl.a. i henhold til den nye 
arbejdstids aftale for lærerne, som for alvor udrulles til næste skoleår.
 I første omgang blev jeg en smule mistænkelig: Kan fokus på tid 
virkelig rykke noget? Er det ik’ en kende for simplificeret? Jo, men det 
er heldigvis heller ikke bogens ærinde alene!

Det handler lige så meget om kvalitet som om kvantitet, så disse 
på den måde bliver hinandens forudsætninger. Og dette kommer  
bogen på meget nuanceret vis flot rundt om!

Forfatteren betoner særdeles relevant, at dette sker i fællesskab på  
arbejdspladsen. Og bogen består af 3 dele: Del 1: Fælles effektivitet, 
der skaber motivation og arbejdsglæde. Del 2: Lederens adfærd. Og 
del 3. Processen trin for trin, herunder bl.a. ”en til ensamtaler”, ” mål, 
kerneopgaver og prioritering” samt ”om at finde de tidssparende  
potentialer”. 

 Afsnittet om lederens adfærd som retningsgiver er interessant.  
Lederens adfærd har afgørende betydning for virksomheden (her 
skolen). ”Du bliver, hvad du spiser” så at sige!

 Det er derfor en mustopgave for lederen at sørge for, at formål og 
mål er klare og tydelige, og at der bliver skabt en struktur, der gør det 
muligt at løse opgaverne nemt og smart.

Trine Koldings erfaring er, at prioritering er en af de vanskeligste 
discipliner inden for effektivitet og tidsstyring. Og det skal naturligvis 
kunne forklares tydeligt og forståeligt, således det bliver fælles gods!

I bogen krydres teorier med vedkommende cases fra Arbejdernes 
Landsbank, Fællesrådgivningen for Børn og Unge i Frederiksberg 
Kommune, Aarhus Universitet, Skifteretten på Frederiksberg og Novo 
Nordisk. Her hører vi om, hvordan andre har arbejdet med at blive 
mere effektive sammen. Og de gode råd og redskaber gør bogen let 
at bruge.

Bogen anbefales varmt til skoleledere. Den vækker til eftertanke og 
kalder derefter på handlinger, og den kan læses samlet eller i mindre  
bidder. God fornøjelse med at blive klogere!

KNUD NORDENTOFT
Senior Advisor
Cphfacilitation
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FRA PLAN TIL
VIRKELIGHED

Strategisk ledelse for offentlige ledere
Tilgange, værktøjer og dilemmaer i strategiarbejdet
Jens Holmgren og Christina Nüssler
Samfundslitteratur 
240 sider, 280 kr. 

Formålet med bogen er at give dig en grundlæggende viden omkring strategi
begrebet samt en opdateret værktøjskasse i forhold til at understøtte strategisk 
ledelse. Bogens ambition er at stimulere din lyst til at udøve strategisk ledelse 
fra den ledelsesposition, som du har. Målet er, at du efter at have læst bogen, er 
klar til at handle bevidst i forhold til strategisk ledelse. 

Bag på bogen står der, at bogen egner sig som grundbog på alle strategi
relaterede uddannelser i offentlig ledelse, herunder fag på Master i offentlig  
ledelse, Diplom i ledelse og Den offentlige Lederuddannelse, delt op i fire dele 
med 11 kapitler, lyver ikke. Den understøtter klart og præcist din bevidsthed 
omkring strategisk ledelse, og dermed muligheden for at styrke din handle
kompetence, samt viden omkring strategisk ledelse.

”Strategisk ledelse for offentlige ledere” er en genial bog for den, som ønsker 
at skabe sammenhæng og overblik over det strategiske ledelsesområde. Stra
tegi er relevant for den offentlige leder på alle organisatoriske niveauer, idet du 
uanset ledelsesrolle og ledelsesniveau møder strategi i din hverdag som offent
lig leder. Bogen er genial på den måde, at den er overskuelig, den kan bruges 

som opslagsværk via indholdsfortegnelsen, og sproget er tydeligt og klaret – 
og dermed nemt at forstå. Bogen byder på cases, tilgange, dilemmaer og 
værktøjer i forhold til strategibegrebet.

De to forfattere, der står bag ”Strategisk ledelse for offentlige ledere”, har 
begge en solid faglig viden omkring arbejdet med strategi og ledelsesudvik
ling. Christina Nüssler er chefkonsulent i COK, og Jens Holmgren er sektions
leder og lektor på Ålborg Universitet.

Bogen kan varmt anbefales for ledere på alle niveauer i det offentlige. Bogen 
er letlæst, har uanede mængder af gode tips og ideer, og giver dig en opdate
ret værktøjskasse omkring strategi og arbejdet med strategisk ledelses på alle 
ledelsesniveauer. Sproget er som nævnt let forståeligt, og de modeller, der ta
les ind i, giver alle god mening set ud fra det perspektiv, du flyver ind med.

DORTE STANGHOLM
Souschef Brørupskolen
Konst. daglig leder Holmeå Børnecenter
Vejen Kommune
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Fremtidens 
fleksible 
læringsrum

Konceptet “Rum for læring” ansporer 
undervisere og elever til at bruge forskellige 
opstillinger til forskellige læringsaktiviteter. 
En klassediskussion bliver bare meget bedre 
i en rundkreds uden hiraki.

Bordene er højdejusterbare, så eleverne 
både kan stå og sidde ned. Stolene stables 
ved væggen og kan transporteres på  
vogne. En af opstillingerne er et frit rum 
uden møbler. Til nogen læringsaktiviteter 
herunder bevægelse er det uvurderligt.

Det absolut vigtigste er, at eleverne bliver 
medskabere af den gode undervisning. 
Mange skoleelever mister motivation i deres 
skoleforløb. Rum for Læring kan være et af 
svarene på elevernes manglende motivation.

Der kan skiftes mellem alle opstillinger på 
under to minutter.

Læs mere og start et gratis testforløb på:
environmentforlearning.com/rum-for-laering

Rum for Læring passer perfekt til  
grundskolens ældste årgange, ungdoms- 
uddannelser, videreuddannelser og 
højere læreanstalter. Hos os kan I  
teste “Rum for Læring” inden køb.

BORDOPSTILLING EKSEMPEL

Cirklen er god til diskussion  
og fælles debat

BORDOPSTILLING EKSEMPEL

Stå ved borde er god til gruppearbejde 
og gruppedrøftelser



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

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, mestrings-
oplevelser og transfer 
Frans Ørsted Andersen, Lise 
Mølgaard, Tine Wåst, Lisbet Nørgaard
Dafolo

Den hybride skole
Læring og didaktisk 
design, når det digitale er 
allestedsnærværende
Birgitte Holm Sørensen, Karin 
Tweddell Levinsen
Klim

Flere fantastiske 
forbindelser
Relationer og konstruktioner 
i læringsmiljøer
René Kristensen m.fl.
Dafolo

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

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

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

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

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

Ubehag
Et nyt syn på præstation
Bo Feierskov (red)
Mesterværkstedets forlag 

Praksisfaglighed i skolen
Anvendelsesorienteret 
undervisning
Annelise Dahlbæk, Henrik Bjørnemose 
Andersen og Rachel Zachariassen
Hans Reitzels Forlag

Jeg må være den dummeste 
i klassen
Når skolens børn evaluerer 
sig selv
Sine Penthin Grumløse, Lise Aagaard 
Kaas & Mathias Sune Berg
Samfundslitteratur

Få det til at ske
Fra intention til handling
Henrik Dresbøll
Dafolo

Faglig ledelse
Af professionelle 
læringsfællesskaber
Malene, Ringvad, Henrik Fenger 
Lynggaard, Frank Jensen
Dafolo

Hvad laver ledelsen når 
medarbejderne bestemmer?
Bo Vestergaard
Lead Read

Evaluering på godt og ondt
Jens Dolin
Aarhus Universitetsforlag

Draw to learn 
Nanna Frank og Anne Madsen
Tools for Schools

Didaktiske dilemmaer
Mette Frederiksen, Lotte Hedegaard-
Sørensen, Per Fibæk Laursen
Hans Reitzels Forlag

Hvad taler vi om, når vi taler 
om at lære
Syv lærestykker til skolen
Keld Skovmand & Lene Tanggaard
Hans Reitzels Forlag

Ungdom i udskolingen
Nye organiseringer af skoleliv 
og elevtilblivelser
Rikke Brown, Helene Falkenberg, Maj 
Sofie Rasmussen
Forlaget UP unge pædagoger

Atomvaner
Nøglen til at skabe gode 
vaner og bryde de dårlige
James Clear
Dafolo

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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FOr Få LOkALEr ?

FLEXMODUL / FLEXicUbES® // 

Lej jeres ekstra lokaler 
- Hurtig levering

Flexicubes® er et fleksibelt og moderne modulkoncept ideel til:

• Ekstra undervisningslokaler
• Fællesrum/opholdsrum
• Lærerværelser/kontorer

kom med jeres ideer og ønsker, så tager vi os af hele processen 
- fra ansøgning af byggetilladelse til indflytningsklar aflevering.kontakt os på:

• 97442333
• salg@flexmodul.dk

 Forældrene  Ledelsen
 Pedellerne  Kontorpersonalet

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 helheds-
orienteret indsats, der giver jer konkrete og eff ektive værktøjer. Sammen tager vi udgangspunkt i netop jeres skole. 
Læs mere på skolestyrken.dk

(Sæt gerne � ere krydser)

Hvem har ansvaret for at fremme 
skoletrivsel og forebygge mobning?

 Lærerne  Pædagogerne  Eleverne
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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 
Administrativ medarbejder 
Lone Skjold Henriksen
lsh@skolelederne.org

Studentermedhjælper
Frederikke von Wieding 
fvw@skolelederne.org

Studentermedhjælper
Sara Cadierno Pedersen
scp@skolelederne.org 
 

Politik og  
Kommunikation 
Marie Begtrup
Kommunikationskonsulent
mb@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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ivaldi
IT-LØSNINGER TIL DIN SKOLE

Træt af problemer til 
prøver og eksamener?
Få nyt system til nem print- og 
opgavehåndtering

Ring på 28 74 40 36 og få kontakt til 
én af dem, som løser dine problemer.
www.ivaldi.dk

Om Ivaldi
Vi er et IT- og webbureau. Vi modtog 
Børsens Gazellepris i 2019 og 2020. På 17. år 
skaber vi værdi for virksomheder og skoler 
indenfor IT-/websystemer og IT-drift.

Din samarbejdspartner
Hos Ivaldi finder du en stabil og troværdig 
samarbejdspartner, som ønsker at have et 
tæt forhold til dig som kunde.

I hele landet
Vi har kontor i Aarhus, men vores team 
og IT-administratorer er spredt over 
hele landet. Vi har dermed kunder både i 
Jylland, på Fyn og Sjælland. 

Nem opsætning ift. planlægning og 
afholdelse af prøver og eksamener
Problemfri print med pdf-upload
Online backup
Elektronisk aflevering med under-
skrift på hver side (uni-brugernavn)
Elevovervågning til forhindring af 
snyd

Du får:

Mulighed for at bruge systemet 
hjemmefra: F.eks. ift. COVID19-
hjemsendelse

Automatisk sidehoved
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adapteo.dk

FREMTIDEN ER 
FLEKSIBEL

Det er svært at forudsige fremtiden, og behovet for 
fleksibilitet vokser i takt med den hurtige samfundsudvikling.
Vores pavillonbygninger kan tilpasses i størrelse og form
uanset kravene, og vi er altid åbne for nye ideer og
tankegange. Pavillonbygningerne kan tilpasses fremtiden,
uanset hvad den bringer.
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