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Få det til at ske

Skab langsigtede forandringer
med et fælles sprog og syste
matik
s. 24

Mød Philip Faber

Dirigenten leder ud fra stringens
og modet til at give slip
s. 40

Kvinderne tager over

Fordelingen af mandlige og
kvindelige skoleledere er ændret
s. 58

TEMA

SAMARBEJDET
OM A20
Lærernes nye aftale om
arbejdstid, A20, bygger på
samarbejde. I Viborg er det
en velkendt disciplin. Her er
skoleleder Christian Maarslet
garvet i at arbejde sammen med
forvaltning og lærerkollegiet, for
siden 2014 har netop samarbejde
været fundamentet i kommunens
lokalaftale.
s. 14

Kom godt
fra start
med Vitello
i 0. klasse

Kom og læs og Kom og regn er to nyheder til børnehaveklassen
tilpasset en ny generation, der møder i skole med stadigt mere blandede
forudsætninger og tårnhøje forventninger til skoledagen. Kom og læs
bygger på den nyeste læseforskning og lægger op til en legende og
varieret undervisning, hvor eleverne både læser og skriver fra start.
Kom og regn er fyldt med sjove Vitello-historier, der sætter scenen for
elevernes arbejde med matematiske problemstillinger. Tilsammen giver
det dig alt, hvad I har brug for til den tidlige læsning og matematik.
Læs mere på komoglæs.gyldendal.dk og komogregn.gyldendal.dk

Gyldendal Grundskole
@gyldendal_grundskole

Indhold

s. 14
s. 06: Ny stil. Skolelederne i
Faxe Kommune har fået bedre
arbejdsvilkår ved at kigge indad
s. 10: Styring. Skolelederforeningen sætter styring på den
nationale og lokale dagsorden
s. 13: Årsmøde. Et udvidet
repræsentantskabsmøde og
formandsmøde erstatter årsmødet i 2021
s. 14: A20. Arbejdstidsaftalen
bygger på samarbejde, og
mange skoleledere ser det som
en styrke

NR. 3

s. 48
s. 24: Metode. Med afsæt i
videnskab har Henrik Dresbøll
udviklet en måde at arbejde
med forandringer

s. 40: Perfektion. Philip
Faber søger det perfekte, men
under koncerter giver han slip

•

MAJ 2021

s. 40
s. 58: Ligestilling. Flere
kvinder end mænd er nu
skoleledere, og deres lønniveau
er tæt på hinanden

s. 28: Forandring. På Tarup
Skole har de fået en systematik i
deres arbejde med forandringer

s. 45: Klumme. Caroline
Holdflod Nørgaard opfordrer
til at tage godt imod nyudklækkede lærere

s. 34: Balance. Hvad er den
rette dosis handlekraft, hvor
man ikke tager over og fixer
problemerne?

s. 48: Efteruddannelse.
Både arbejdspladsen og skolelederen selv har glæde af en
lederuddannelse

s. 64: Frivilligt arbejde.
Tidligere skoleledere bruger
deres erfaringer i Forældrerådgivningen

s. 38: Vikarer. En ny pjece
giver inspiration til håndtering
af vikartimer

s. 54: Kontrol. Jura i skole
ledelse er ikke et sort-hvid
billede, men saglige skøn i en
kontekst

s. 68: Anmeldelser.

s. 62: Nyt job og karriere.
Peter Mikael Andreasen er ny
leder på Skødstrup Skole

s. 72: Ledertanker. Er vi forberedt til fremtiden? spørger
Sara Kjersgaard Johansen

S. 34

Det gælder om at
finde balancen mellem
nærhed og afstand
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– af undervisere til undervisere

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

ISO 12100 og ISO 20607:2019 (Cert. Maskinsikkerhed.dk) .

Godkendt . eduard.dk . info@eduard.dk . +45 26438790
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Samarbejde
er det stærkeste kort
på hånden
”Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi endnu
mere.” Sådan lyder et citat fra Carl Scharnberg.
Som ung skoleleder lænede jeg mig gerne op ad ordene og brugte
dem som pejlemærke i mit arbejde.
Jeg har holdt fast i det sidenhen og haft fokus på, hvor vigtigt det er at
samarbejde, fordi det er godt at kunne en masse selv, men vi kan kun
lykkes med store opgaver, hvis vi er gode til at samarbejde.
Der er ingen tvivl om, at coronakrisen det seneste år har været en
kæmpe opgave for skolerne. Og der er heller ingen tvivl om, at det ikke
var gået så godt, som det trods alt er, hvis det ikke var, fordi der blev
samarbejdet. Forældre, personale og ledere har lyttet til hinanden og
været i kontakt med hinanden og været fælles om at få det bedste ud af
en umulig situation.
Vi så det desuden, da det blev indført, at eleverne skulle have mulig
hed for at blive testet på skolerne. Tilbagemeldingerne er overvejende,
at det har fungeret rigtigt godt, fordi der har været et rigtigt godt samar
bejde mellem kommunernes forvaltninger og skolerne.
Samarbejde er også fundamentet for lærernes nye arbejdstidsaftale,
A20 – det at anstrenge sig for at nå et fælles mål. Mange af jer skolele
dere oplever, at aftalen er en styrke, viser en rundspørge, Skoleleder
foreningen foretog her i foråret. Et medlem fortæller, at det giver god
mening at lede efter fælles løsninger, for i langt de fleste tilfælde er det
også de bedste løsninger. Jeg tror, at så stor en opgave, som at føre en
ny aftale om lærernes arbejdstid ud i livet, ville være en meget vanske
lig opgave uden et samarbejdsspor.
For nylig er jeg selv blevet inviteret med til et nyt samarbejde. Et sam
arbejde, der bliver kaldt Sammen om skolen, hvor elever, lærere, skole
ledere, pædagoger, forældre, kommuner og politikere oven på skolere
formen skal skabe et fælles billede af de udfordringer, folkeskolen står
med nu, og i fællesskab forpligte sig til at skabe løsninger. Der er enig
hed om, at der ikke er brug for en ny reform, men brug for justeringer.
Og at det kræver fælles handling.
Køb en flaske portvin og snak om det. Det råd har jeg selv tidligere
fået, og jeg giver det gerne videre. Mindre kan også gøre det, men kvali
teten i at mødes og finde fælles løsninger kan ikke undervurderes.

Claus Hjortdal
Formand, Skolelederforeningen
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sådan
har de
gjort
Af Marie Begtrup | Foto Shutterstock og privat

Udfordringen
Arbejdsmiljøet for skolelederne og
afdelingslederne i Faxe Kommune var
dårligt. Samarbejdet mellem skolelederne og forvaltningen var ikke konstruktivt. Forholdet var baseret på mistillid,
og skolelederne blev ikke involveret i
skolevæsnets udvikling.

Det har de g jort
Skolelederforeningens afdeling i Faxe
lagde i begyndelsen af 2020 en plan for,
hvad de selv kunne gøre for at skabe
et bedre arbejdsmiljø og bedre vilkår.
Overordnet gik det ud på to ting:

Fra reaktiv til proaktiv
De opsøgte samarbejdet med forvaltningen og politikerne. I stedet for at
vente på, at forvaltningen henvendte sig
til dem, tog de initiativet og bankede på
hos forvaltningen.

Fra brok til løsninger
Tidligere havde de for vane kun at svare,
når de blev spurgt, og det blev ofte
betragtet som en klagesang. Nu har de
fokus på, hvor de kan byde ind, og på at
bringe konstruktive løsninger på banen.

Det har de opnået
Skolelederne i Faxe Kommune oplever,
at forholdet til forvaltningen har ændret
sig, så skoleudvikling nu er noget, de
gør sammen. Skolelederne bliver inviteret med til sparring, der bliver lyttet
til dem, og de er løbende i dialog med
chefer helt op på det øverste niveau i
kommunen.

6
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Vi var nødt til
selv at være
aktive og spille os
i gang som aktive
kort
Jacob Svava Mortensen,
lokalformand

Jacob Svava Mortensen er formand for
Skolelederforeningens afdeling i Faxe

Da vi selv
ændrede stil,
fik vi bedre
arbejdsvilkår

Samarbejdet mellem skolelederne
og forvaltningen i Faxe Kommune
var for år tilbage belagt med udfordringer. Forholdet var præget
af mistillid, og arbejdsmiljøet var
elendigt. Det fik Skolelederforeningens afdeling i Faxe til at kigge
indad og ændre på deres egen
tilgang til samarbejdet.
Skolelederne blev ikke set som
medspillere. Sådan husker afdelingsleder og
formand for Skolelederforeningens afdeling i
Faxe, Jacob Svava Mortensen, samarbejdet
med kommunens forvaltning, når han ser til
bage på årerne frem til 2019. Kom en priorite
ring af de pædagogiske indsatser i kommunen
på dagsorden, blev skolelederne ikke taget
med på råd, og det ærgrede dem gevaldigt:
– Skoleledelserne er nogle af dem, der ved
mest om, hvad der sker ude på skolerne. Vi
kunne byde ind med, hvad der kunne være
realistisk, så ledelse og medarbejdere ville
føle ejerskab, men vi blev ikke spurgt, fortæl
ler Jacob Svava Mortensen.
Igennem flere år var samarbejdet mellem
skoleledelserne i kommunen og forvaltnin
gen kørt af sporet, og i både 2017 og 2019 lå
Faxe Kommune helt i bund i Skolelederfor
eningens vilkårsundersøgelse.
Undersøgelsen pegede på, at for lidt kend
skab til hinandens opgaver, manglende fæl
les processer og et stærkt hierarkisk system
var med til at skabe et dårligt arbejdsmiljø.
Skoleledelserne oplevede, at beslutningerne
ikke blev truffet, hvor de hørte hjemme, og
at en manglende tillid fra øverste ledelsesni
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veau skabte usikkerhed i ledelseslagene. Det
var også en udfordring, at kravene og ansva
ret som leder ikke hang sammen med den
tid, der var til rådighed. I det hele taget
kunne fraværet af samarbejde ikke undgå at
sætte sit præg:
– Vi udtalte os, når vi blev spurgt, men vi
gjorde ikke noget for at komme i dialog med
forvaltningen. Vi reagerede i stedet for at
agere. Resultatet var, at vi ikke følte os værd
sæt som skoleledere og afdelingsledere, for
tæller Jacob Svava Mortensen.

rende skolechef var gået af og blev afløst af
en ny, som så er afløst af den nuværende. Og
det var centralt for den anden del af strate
gien, der gik ud på at opsøge samarbejdet
med den nye chef, holde samarbejdsmøder
med udvalgsformanden og i det hele taget
skabe et netværk.
– Vi forsøgte i et samarbejde med Dorte
Andreas at komme i en dialog med forvalt
ningen. Det var svært. Men vi holdt fast og
viste, vi havde noget relevant at byde ind
med, og at vi ikke bare var brokkehoveder,
fortæller Jacob Svava Mortensen, der lærte,
at man skal bide sig fast og ikke give op,
selvom det ikke lykkes første gang.

Ny proaktiv strategi
Bestyrelsen i lokalafdelingen var enige om,
at der skulle gøres noget. Så de valgte at
sadle om.
Byd ind med løsninger
– Der er ingen grund til at gøre mere af
De vigtigste kort, skolelederne i Faxe havde
det, vi gjorde, det havde vi ikke fået noget ud
på hånden, var deres forberedelse og stra
af. Vores vilkår var blevet en klagesang. Vi
tegi. Det, at de selv havde ændret tilgang til
måtte gøre noget andet, siger Jacob Svava
samarbejdet, var en afgørende forskel.
Mortensen og forklarer:
– Man skal have tænkt over, hvad det er,
– Der kommer ikke til at ske nogle foran
man gerne vil sætte i gang, og man bliver
dringer, hvis man går og venter på, at der
nødt til at turde være konkret i forhold til,
kommer nogen og løser problemerne. Sådan
hvad man kan bidrage med, siger Jacob
var det også for os. Vi var nødt til selv at være
Svava Mortensen.
aktive og spille os i gang som aktive kort.
I dag oplever Jacob Svava Mortensen og
I et samarbejde med Nils Vilsbøl, konsulent
kollegerne i Faxe Kommune, at det er blevet
i Skolelederforeningens sekretariat, og næst
sjovere at være skoleleder.
formand Dorte Andreas lagde lokalforeningen
– Det betyder bestemt ikke, at det hele er
en plan for, hvad de ville
rosenrødt, men vi har taget
gøre.
et kvantespring. Der er en
Ud fra vilkårsundersøgel
kæmpe forskel i den måde,
sen blev der sat flere ord på
forvaltningen betragter os
skoleledernes udfordringer.
nu. Det er meget værd at
Problemfelterne blev ram
føle sig hørt, og det gør vi i
met ind i tre temaer: 1. tid, 2.
den grad nu.
samarbejde, rammer og vil
Helt konkret er skolele
kår og 3. udviklingsmulighe
derne for eksempel inviteret
der og trivsel. Og ud over at
til sparring med centerche
beskrive udfordringerne var
fen forud for en forhandling
en del af processen også at
med BUPL og Danmarks
Jacob Svava Mortensen,
komme med forslag til løs
Lærerforening. Det var ikke
lokalformand
ninger på udfordringerne.
sket tidligere. Der afholdes
På et to-tre timers langt
også månedlige dialogmø
møde, hvor alle skolelederne, direktør og da
der mellem Skolelederforeningens afdeling i
værende skolechef var til stede, blev hvert
Faxe og centerchef, direktør og politisk ud
tema gennemgået. Skolelederne kom i grup
valgsformand.
per frem til løsninger og fremlagde mundt
– Det er blevet selvforstærkende. Ved at vi
ligt og skriftligt for skolechef og direktør.
er trådt ind i nye samarbejdskonstellationer,
– Vi ville vise dem, at vi har noget at byde
er der sket noget. Nu begynder forvaltningen
inde med. Vi ville gå fra at være defensive til
at åbne sig mere op og invitere os, siger
at være aktive, siger Jacob Svava Mortensen.
Jacob Svava Mortensen.
Samtidigt var der også sket udskiftning på
Marie Begtrup er redaktør
flere chefposter i forvaltningen. Den davæ

Det er meget
værd at føle
sig hørt, og
det gør vi i den
grad nu
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Skolestruktur i
Faxe Kommune
Faxe Kommune har tre
distriktsskoler med hver
deres tre afdelinger.
Derudover er der tre
specialskoler i kommunen.

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

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 arbejdsgiver overfører beløbet til os.

Eksempel på FORBRUGSLÅN
TIL 5,6% P.A. (variabel)
Lånebeløb:
Løbetid:
Månedlig ydelse:
ÅOP:
Samlet renteudgift:
Samlet kreditomkostning:

kr. 100.000
6 år
kr. 1.664
6,1%
kr. 18.826
kr. 118.826

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

BEREGN LÅN
Find låneberegner på tjlaan.dk

Vi glæder os til at besvare dine spørgsmål.
Prøv vor
es låneb
eregner
og bereg
n din må
nedlige y
delse

i

fore n ingens
foku s
Af Marie Begtrup

Vi styrer mod mindre styring
Gennem længere tid har Skolelederforeningen arbejdet for mindre central styring af folkeskolen. Foreningen har taget initiativ til at sætte emnet på både den nationale og lokale dagsorden og bliver løbende involveret i nye indsatser, der skal skabe plads til mere ledelse og mindre styring i folkeskolen.
Folkeskolen laver vi sammen. Det er KL,
Danmarks Lærerforening og Skolelederfor
eningen enige om. Og med afsæt i det er de
tre foreninger gået sammen om at lave et nyt
fælles budskabspapir om ledelse og styring i
folkeskolen.
– Vi står stærkest, når vi står sammen. Fol
keskolen er bedst, når den drives og udvikles
lokalt i samarbejde mellem medarbejdere,
ledere, skolebestyrelser, kommunalbestyrel
ser og forvaltninger med det fælles mål at
skabe den bedst mulige skole. Det skal stå
helt klart for Folketinget og ministeriet, der
skal give mere frihed til kommuner og skoler,
siger formand for Skolelederforeningen
Claus Hjortdal.
Dilemmaer i ledelseskæden
skal frem i lyset
Samarbejdet om det fælles budskabspapir er
blot en af de seneste samarbejder, Skolele
derforeningen har været involveret i, hvor

formålet er at stille skarpt på, hvordan min
dre styring kan gavne folkeskolen.
I et andet partssamarbejde, hvor Børne- og
Kulturchefsforeningen foruden KL og Dan
marks Lærerforening også er med, skal sam
arbejdet sætte fokus på oplevelsen af over
styring og projekttrængsel. Og de gode erfa
ringer med at skabe sammenhæng og me
ning for alle, der er involveret i at udvikle
folkeskolen, skal frem i lyset.
– Projektet skal gøre os klogere på, hvilke
dilemmaer der er i spil i de forskellige led i
ledelseskæden, og hvorfor ledelser og med
arbejdere nogle gange oplever, at de bliver
afkoblet skoleudviklingen, fortæller sekreta
riatschef i Skolelederforeningen Jannick St
ærmose Mortensen, som sidder med i pro
jektgruppen.
Planen er, at der skal komme konkrete
produkter ud af samarbejdet. Det kan være
pejlemærker til, hvordan man lokalt kan
styrke sammenhængen i ledelseskæden, el

ler anbefalinger til statslig styring, der bør
ændres eller afskaffes.
Mindre styring præger mange indsatser
I det hele taget er mindre styring en gennem
gående dagsorden, som præger rigtig mange
af de indsatser, Skolelederforeningen selv sø
sætter og involverer sig i. Lige fra frikommu
neforsøget til vilkårsundersøgelsen, kommu
nalvalget i 2021, nyt evaluerings- og
bedømmelsessystem og Ledelse tæt på. Ar
bejdet fortsætter, men begynder også at give
genklang:
– Det begyndte med vores 40 forslag til
mindre styring. Siden har de mange forskel
lige indsatser været med til at skubbe på, og
vi oplever, at det nu er noget, der bliver drøf
tet både lokalt i kommunerne og af politi
kerne på Christiansborg.

OK21 urafstemning: Det blev et ’ja’
OK21-forliget er nu stemt igennem.
Både på leder- og lærerområdet blev det til et ’ja’.
Af Malene Lieberknecht
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Resultatet viser en ja-procent på 88,5 og
en stemmeprocent på 34,4 blandt undervi
serlederne i LC.
1.427 af Skolelederforeningens stemme
berettigede medlemmer har stemt – hvilket
giver en stemmeprocent på cirka 33 – heraf
stemte cirka 91,5 % ja til overenskomsten.
– Jeg er glad for, at vores medlemmer har
stemt ja, siger Claus Hjortdal, formand for
Skolelederforeningen.

Han kalder resultatet en vedligeholdelse
af den tidligere overenskomst – uden de
store overraskelser – men hvor der for le
dernes vedkommende samtidig er blevet
plads til forbedring af reallønnen gennem
procentvise udmøntninger.
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BOOK NU PÅ

LIFE.DK

GRUNDIGT DIDAKTISERET – NEMT AT GÅ TIL
UNDERVISNINGSFORLØB FRA LIFE INDEHOLDER
MATERIALER TIL EKSPERIMENTELT ARBEJDE, DER
LEVERES TIL SKOLEN.
I LIFE Forløb arbejder klassen undersøgende
med aktuelle og virkelighedsnære
samfundsudfordringer.

LIFE FORLØB
» Lever op til Fælles Mål og understøtter
udviklingen af naturfaglige kompetencer

» Inddrager FN’s verdensmål
» Kan bookes af skoler i hele Danmark

ENZYMJAGTEN

NATUR/TEKNOLOGI | 6. KLASSE

WEGROW

BIOLOGI, FYSIK/KEMI, GEOGRAFI | 8. KLASSE

TURBOVÆKST

BIOLOGI, FYSIK/KEMI, GEOGRAFI | 9. KLASSE

KRÆFTENS GÅDE

BIOLOGI, FYSIK/KEMI, GEOGRAFI | 9. KLASSE

noter
Sundhedsteam

D

rundt

JAMMERBUGT. I Jammerbugt Kommune står det centrale tværfaglige sundhedsteam for coronasmitteopsporing
blandt børn og unge. Det bryder effektivt
smittekæderne og aflaster skolelederne.
Ulla Flinthold (V), formand for Børne- og
Familieudvalget i kommunen, forklarer til
Danske Kommuner, at institutions- og
skoleledere dermed får frigivet mest
muligt tid til at koncentrere sig om at
skabe den bedste dagligdag og tryghed
for børnene, samtidig med at kommunen
får en meget ensartet og effektiv
smitteopsporing.

mar
n
a
k

Socialrådgivere
Førstevalg
AARHUS. ”Flere i folkeskole” – sådan lyder titlen på en
rapport udgivet af Aarhus Kommune. Aarhus Kommunes
mål er, at folkeskolen skal være de aarhusianske forældres foretrukne førstevalg, og rapporten er en opsamling
på landsdækkende forskning og undersøgelser på
området.
Rapportens overordnede anbefaling er, at alle folkeskoler
i Aarhus skal arbejde aktivt med at blive forældrenes
førstevalg igennem hele barnets skoleliv. Fremover skal
skolens ledelse og skolebestyrelse have en årlig drøfte

Science i SFO’en

Virtuelle Skole OL
BILLUND. I samarbejde med
Skole OL inviterer Billund
Kommune landets 0.-8. klasser til
De virtuelle Skole Olympiske
Lege, der løber af stablen fra den
25. maj og fortsætter tre uger
frem. Ovenpå en lang nedlukning
af skolerne kan det virke som en
umulig opgave at samle 12.000
skoleelever til en OL-finale, men i
Billund har de fundet nye veje til
at give eleverne en unik og fælles
idrætsoplevelse. Det hele
kulminerer i en kæmpe virtuel
finalefest, som sendes direkte fra
LEGO House og transmitteres ud
til klasselokaler over hele landet.
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HOLBÆK. Et projekt i Holbæk Kommune skal motivere flere
børn til at få øjnene op for naturvidenskab i en tidlig alder ved
at møde børnene i SFO’en. I løbet af tre år skal alle børn i
kommunens SFO’er have besøg af Det rullende observatorium
fire gange om året. Et vigtigt formål med projektet er at
bidrage til at motivere børn til at interessere sig for naturvidenskab uden for den officielle del af skoleskemaet, men så
det også spiller positivt ind på indstillingen til den formelle
undervisning i klasseværelserne. Projektet hedder Science i
SFO’en og er finansieret af VILLUM FONDEN.

Fællesskabet
ODENSE. Alle skoleklasser i Odense
Kommune får 500 kroner til trivselsinitiativer, de kan bruge, som sundhedsrestriktionerne tillader det. Det har kommunens
Børn- og Ungeudvalg besluttet. Det er
op til hver enkelt klasse på de forskellige
folkeskoler at vælge, hvordan de helst vil
booste klassefællesskabet efter det
seneste års sociale tørke. Med 500
kroner til i alt 823 klasser vil den samlede
udgift være på omkring 400.000 kroner.

RUDERSDAL. At
socialrådgivere er ude på
skoler gør en forskel. Det
viser erfaringer fra
Rudersdal Kommune, hvor
12 socialrådgivere og
familiebehandlere med
speciale i forebyggelse
siden august 2020 er
rykket ud på kommunens
skoler. Her har socialrådgivere været sparringspartnere for forældre og
personale på skolerne, når
der var en bekymring om
for eksempel trivsel for et
barn eller en familie.
Socialrådgiverne har
deltaget i møder sammen
med forældre, hvilket gav
en større mulighed for en
fælles, helhedsorienteret
indsats.

Go Global
RINGSTED. Fra næste
skoleår kommer der et nyt
tilbud i Ringsted Kommunes
folkeskoler. Campusskolen
etablerer fra august den
internationale linje Go
Global, hvor elever kan tage
7.-9. klasse. Det er en klasse
for elever med høj faglig
motivation, som skal danne
og uddanne eleverne til en
international verden. Klassen
retter sig mod de mest
læringsmotiverede elever i
Ringsted Kommune, som
kan og vil noget ekstra med
deres skolegang.

X

Sæt 

å rs m øde
Af Malene Lieberknecht

i kalenderen
28. og 29. oktober

Ses vi til efteråret?
Vi udvider vores repræsentantskabsmøde og formandsmøde
og inviterer dig til at deltage via livestreaming.
Vi glæder os til at se dig online.

Covid-19 kræver megen nytænkning. Det gælder
også for vores årsmøde, som vi desværre igen
her i 2021 er nødt til at aflyse. På grund af
usikkerheden omkring hvor mange og hvordan
vi må mødes til efteråret, har hovedbestyrelsen besluttet ikke at afholde det sædvanlige
årsmøde, hvor vi traditionen tro mødes til debat,
foredrag, oplæg og underholdning samt mødes i
den store udstilling.

To temaer
på formandsmøde
Vi har to temaer for efterårets formandsmøde: Ledernes psykiske
arbejdsmiljø samt Ledelse tæt på,
og vi er netop nu i gang med at
booke de helt rigtige oplægsholdere.
Du kan følge med via livestreaming, når vi fyrer op under en god
omgang politisk debat, hvor Claus
Hjortdal med flere deltager.

Vi vil dog så gerne ’mødes’ med dig, så i stedet
inviterer hovedbestyrelsen dig via livestreaming
til at deltage i efterårets udvidede repræsentantskabsmøde og formandsmøde. Det foregår i
dagene 28. og 29. oktober.
På repræsentantskabsmødet skal der være valg
til hovedbestyrelsen, og vores formand Claus

Følg med på
www.skolelederforeningen.org/livestream
hvor vi melder ud om de
præcise tidspunkter, oplægsholdere samt temaet
for den politiske debat. Det
er også på denne side, du
vil kunne finde det endelige
program.

Hjortdal vil aflægge sin beretning.

PS: Vi lover at være klar med et brag af et årsmøde i 2022.
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Langt de fleste kommuner har hen over vinteren og
foråret indgået en lokalaftale om lærernes arbejdstid i
forlængelse af den centrale aftale A20.
Arbejdstidsaftalen bygger på samarbejde, og mange skoleledere oplever det som en styrke. Dog viser en undersøgelse blandt Skolelederforeningens lokalformænd også
en frygt for, at aftalen vil give et pres på resurserne.
På Hald Ege Skole i Viborg er skoleleder Christian
Maarslet rutineret i at have et tæt samarbejde med forvaltningen og lærerkollegiet, og han er ikke i tvivl om, at
netop dét giver den bedste skole.

14
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Samarbejdssporet
har betydet, at vi i
dag har et meget
tæt samarbejde om
det at lave skole
Christian Maarslet,
skoleleder og lokalformand
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TEMA

SAMARBEJDET OM A20

Vi oplever, at
fælles
løsninger
oftest er de
bedste
løsninger

Af Camilla Qvistgaard Dyssel

I Viborg Kommune er det ikke nyt for forvaltning, skoleledere og lærere at skulle samarbejde, sådan som A20 – den
nye aftale om arbejdstid for lærerne – lægger op til. Siden
2014 har samarbejdssporet været fundamentet i kommunens
lokalaftale, og skoleleder og lokalformand Christian Maarslet
oplever, at det både giver gode løsninger og indblik i enkelte
skolers praksis.
xxxå skolen.
“Skole laver vi sammen”. Sådan
står der på bagsiden af lærernes nye arbejds
tidsaftale, og det er for skoleleder
xx erChristian
xx
Maarslet meget vigtigt.
– Det giver uden tvivl den bedste skole. Det
er stærkt, at aftalen er bygget op omkring et
samarbejdsspor, siger han.
Som leder af Hald Ege Skole i Viborg og
som tillidsrepræsentant for kommunens sko
leledere er han vant til at samarbejde med
forvaltning og lærerne på den måde, den nye
arbejdstidsaftale lægger op til.
– I Viborg søgte vi nye veje at gå, efter at
lov 409 afsluttede lærerlockouten i 2013, og
vi har frem til vedtagelsen af A20 udviklet
disse veje.
Forvaltningen, Viborg Lærerkreds og Sko
lelederforeningen lavede et fælles forståel
sespapir, som blandt andet havde stort fokus
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Jeg bliver blandt andet bundet
på sikre tid til forberedelse,
men det kan måske også åbne
for nogle andre muligheder
Christian Maarslet,
skoleleder og lokalformand

på det samarbejdsspor, der går igen i A20.
En del af den fælles forståelse indebar blandt
andet fælles møder mellem kommunens sko
leledere og tillidsrepræsentanter hvert kvar
tal.
– Samarbejdssporet har betydet, at vi i dag
har et meget tæt samarbejde om det at lave
skole i Viborg Kommune. Den fælles dialog
var udgangspunktet, og de fælles møder gav
mulighed for videndeling på tværs af skoler.
Udfordringerne er der, og det at lede efter de
fælles gode løsninger sammen giver rigtig
god mening og – i langt de fleste tilfælde – de
bedste løsninger, siger Christian Maarslet.
En anden udløber af samarbejdssporet er
praksisforum. Praksisforum består i Viborg
Kommune af et samarbejdsforum, hvor sko
lechefen hvert år mødes med de enkelte sko
lers ledere og tillidsrepræsentanter sammen
med skoleledernes tillidsrepræsentant og
fællestillidsrepræsentanten for lærerne.
– Det er med til at give et godt indblik i den
enkelte skoles praksis. Skoleleder og tillidsre
præsentant har på forhånd aftalt, hvad der
skal drøftes på mødet. Det giver også mulig
hed for at få øje på tematikker, som med for
del kan drøftes på vores kvartalsvise møder
for skoleledere og tillidsrepræsentanter, si
ger Christian Maarslet.
Begrænsede forandringer
Christian Maarslet forventer ikke, at arbejds
tidsaftalen vil skabe radikale forandringer i
måden, han skal agere på.
– Ikke mindst, fordi vi har oparbejdet et
samarbejdsspor, som dog sikkert kan udvik
les, siger han og tilføjer:
– Hvis man ikke som skoleleder er vant til
at samarbejde med sin tillidsrepræsentant,
vil det nok være en omvæltning, men det bli
ver det nok for de færreste. Jeg tror, langt de

fleste skoler har forskellige måder at ind
drage tillidsrepræsentanten og de forskellige
personalegrupper på. Det kan være alt fra
MED-udvalg til pædagogiske udvalg, som ar
bejder fælles med skolens pædagogiske ud
vikling og de kommunale indsatsområder.
Ændringen, tror jeg, vil for de fleste ligge i
det tværkommunale samarbejde. Og det bli
ver spændende at følge de løsninger, som bli
ver lavet rundt omkring i kommunerne. Det
kan være, vi kan hente noget inspiration til
udvikling af vores lokale samarbejde.
Ledelsesrummet oplever Christian
Maarslet ikke som indskrænket.
– Min ledelsesret og -pligt er der jo stadig.
Jeg bliver blandt andet bundet på at sikre tid
til forberedelse, men det kan måske også
åbne op for nogle andre muligheder – og el
lers bliver det med et fortsat fokus på at lede
efter de gode løsninger sammen.

Om A20
I august 2020 indgik Kommunernes Landsforening og Lærernes
Centralorganisation en ny arbejdstidsaftale for lærerne, A20.
Den nye aftale afløser lov 409, der
afsluttede lærerkonflikten i 2013.
A20 forpligter skolelederne til at
inddrage lærerne i planlægningen
og fordelingen af skolens resurser.
Aftalen slår fast, at lærerne har ret
til en rimelig tid til forberedelse af
undervisningen uden dog at sætte
tid på hvor meget.
Lærernes arbejdstid skal fortsat
opgøres en gang årligt.

Åbner, men binder ikke
Den nye arbejdstidsaftale sætter ikke tal på,
hvor meget forberedelsestid lærerne skal
have, men den forpligter alligevel skolele
derne, mener Christian Maarslet.
– Forberedelse er nævnt rigtig mange
gange i A20, og jeg synes, den meget tydelig
slår fast, at forberedelsestiden ikke må blive
et residual. Så er der selvfølgelig noget an
det, der bliver nedprioriteret. Aftalen slår
fast, at tiden til forberedelse skal prioriteres
og måske ligefrem aftales lokalt.
Viborgs lokalaftale bygger på det samar
bejdsspor, som forvaltningen, skolelederne
og lærerne begyndte at bevæge sig ned ad
ved indførelsen af lov 409. Den nye aftale
sætter dog flere bindende tal på end tidli
gere, for eksempel slår den fast, at lærerne
skal have 25 minutters forberedelse for hver
45 minutters lektion. Aftalen sætter også tal

›
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på undervisningsrelateret tid, funktioner og møder.
– Vi har indgået en aftale i Viborg, som jeg mener,
alle skolerne bør kunne være i. Men resurserne er
knappe, så jeg kan godt forstå, hvis en lokalaftale
nogle steder kan give et pres. Når der skal tilføres tid
til forberedelse, skal tiden jo tages fra et andet sted,
så hvis man stadig vil alt det samme, bliver man pres
set, siger han.
Viborgs lokalaftale er lavet, så der er plads til at
skabe lokale løsninger på den enkelte skole, mener
Christian Maarslet.
– Jeg synes, det er vigtigt og en styrke ved vores af
tale, at den åbner for det lokale samarbejde med til
lidsrepræsentanten og resten af lærerne. Den kan til
passes til den enkelte skoles vilkår og struktur, og det
giver ejerskab, at man lokalt kan arbejde med det.
Det er en aftale, der bygger på værdier om balance
og på samme tid både rammesætter og frisætter
gode lokale løsninger. Det kan blandt andet være ti
den til individuel og fælles
forberedelse, muligheder for
fleksibilitet, funktioner og ti
den til det, siger Christian
Maarslet. Han vil fremover
skulle estimere tid på opga
veoversigten i højere grad
end før.
– Man kan altid diskutere
detaljegraden og værdien af
estimeret tid, men jeg vælger
at se det som en god måde at
få et overblik på. Jeg mener,
det er til alles fordel og i sid
ste ende til børnenes fordel,
at lærerne har et godt over
blik over deres arbejdstid.
Ny opgave
Skoleplanen bliver en ny op
gave for Viborgs skoleledere,
og der er brugt en del tid på
at diskutere, hvordan den
skal gribes an. Parterne har
aftalt at bruge det kom
mende år på at udvikle skole
planen på de fire årlige fæl
lesmøder mellem skoleleder
og tillidsrepræsentanter.
– Hvis skoleplanen skal
have værdi, skal den kobles sammen med de kom
munale projekter og være meningsfuld for alle i hver
dagen ude på skolerne. Den skal ikke bare blive
endnu en indberetningsopgave, som skal laves, me
ner Christian Maarslet.
A20 giver lærerne krav på at kvalificere skolepla
nen. De andre medarbejdergrupper har ikke samme
rettighed, men på Hald Ege Skole vil det ikke give
mening, hvis ikke alle medarbejdere kan kvalificere
målsætninger og planer gennem de lokale MED-ud
valg og/eller Pædagogisk Udvalg, mener Christian
Maarslet.
– Disse udvalg giver grobund for gode pædagogiske
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Skole laver vi sammen. Det er et
vigtigt udgangspunkt for skoleleder
Christian Maarslet, der her taler med
tillidsrepræsentant Lone Roesholm.

drøftelser og rig mulighed for at lede efter de
gode løsninger i fællesskab. Jeg er sikker på, at
der findes gode lokale løsninger ude på de en
kelte skoler, når det gælder inddragelse af med
arbejdere i skolens udvikling og dagligdag. A20
er en aftale for lærerne, og det skal selvfølgelig
respekteres. Det betyder ikke, at de får særstatus
i forhold til indflydelse på skolens beslutninger.
Skole laver vi sammen, og det gælder ikke kun
for lærerne, men også for resten af skolens med
arbejdere, fastslår Christian Maarslet.
Camilla Qvistgaard Dyssel er freelancejournalist

Skoleledere ser
arbejdstidsaftalen
som en forbedring
En undersøgelse blandt Skolelederforeningens lokalformænd viser en udbredt
tilfredshed med A20, men afslører også, at mange oplever et pres på resurserne.

Jeg oplever mit ledelsesrum indskrænket
som en konsekvens af A20/lokalaftalen.

1%

I meget høj grad
I høj grad

6%

3%

19%

Slet ikke

34%
I nogen
grad

36%

I mindre grad

Undersøgelsen viser også, at skolelederne er blevet hørt, når
kommunerne har indgået lokalaftaler. De har været involve
ret i udfærdigelsen af lokalaftaler enten som medunderskri
vere, som bisiddere eller på anden vis. Kun 6 % af de skolele
dere, som har en lokalaftale, svarer, at de slet ikke har været
involveret.

Vi har ingen lokalaftale
Slet ikke involvere

Andet
– herunder
skoleledere,
der har været
løst tilknyttet
som en gruppe

6%

9%

Med i forløbet som
medunderskrivere

23%

13%

50%
Med i forløbet
som bisiddere
og rådgivere

Af Camilla Qvistgaard Dyssel

Ikke relevant

I forbindelse med forhandlingen af lokalaftalen i
min kommune var Skolelederforeningen involveret på følgende måde:

SAMARBEJDET OM A20

Spørgsmål fra undersøgelse:

Spørgsmål fra undersøgelse:

TEMA

Et stort flertal af skolelederne oplever, at A20
eller den lokalaftale, som er udfærdiget i forbindelse med
A20, er en styrke i forhold til lov 409, der ellers har define
ret lærernes arbejdstid. Det viser rapporten “Skolelederfor
eningens undersøgelse om processen lokalt med A20”, som
blev færdiggjort sidst i marts. Sammenlagt svarer 71 % af de
lokalformænd, der har deltaget i undersøgelsen, at de “i no
gen grad”, “i høj grad” eller “i meget høj grad” oplever den
nye aftale som en styrke.
En del skoleledere føler dog, at den nye aftale indskræn
ker deres ledelsesrum. Få svarer, at ledelsesrummet ”i høj
grad” eller ”i meget høj grad” er indskrænket, men lidt over
en tredjedel svarer, at det gør den ”i nogen grad”, og cirka
lige så mange svarer “i mindre grad”.

Bedre end frygtet
Under forhandlingerne om lokalaftaler hørte Skolelederfor
eningen om flere situationer, hvor forhandlingerne brød
sammen, og parterne havde uhyre svært ved at nå hinan
den. Det er der også eksempler på i de kommentarer, skole
lederne har føjet til besvarelserne af spørgeskemaet.
For eksempel skriver en skoleleder:
Det er, som om vores kommune SKAL lande den bedste aftale
af alle. Det har ikke været befordrende for forhandlingsklimaet.
Jeg sidder med en følelse af, at Danmarks Lærerforening mener,
at den bedste folkeskole får man, når lærerne arbejder færrest
timer med kerneopgaven.
En anden skriver:
Jeg har oplevet i forhandlingerne, at den lokale del af Dan
marks Lærerforening er meget bundet fra centralt hold. Hver
gang vi mundtligt er blevet enige om noget tekst, kommer de til
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Der er nogle steder, hvor forvaltningen
indgår lidt for lukrative aftaler, der ikke
helt er råd til.
Dorte Andreas, næstformand

bage, efter det har været omkring Vandkunsten. Især forhand
lingen om tid har været næsten umulig.
Men de kryds, skolelederne har sat i spørgeskemaet, tyder
på, at disse oplevelser ikke har været almindelige. Til spørgs
målet om, hvorvidt der har været et godt samarbejdsklima
mellem parterne, svarer kun hver tiende “i mindre grad”, og
der er ikke en eneste, der har svaret “slet ikke”.
– Det tyder på, at de samarbejdsproblemer, vi hørt om,
ikke har været så udbredte som frygtet, siger Skolelederfor
eningens næstformand, Dorte Andreas.
Undersøgelsen tyder også på, at samarbejdet om skolepla
nen og skoleårets planlægning fungerer godt lokalt. 17 % af
undersøgelsens deltagere svarer, at de endnu ikke er så langt
i processen, men 76 % svarer, at samarbejdet i høj grad eller
meget høj grad er godt. Kun 6 % svarer “i nogen grad”, og
der er ingen, der svarer “i mindre grad” eller “slet ikke”.
Omdiskuteret aftale
Blandt lærerne har A20 været stærkt omdiskuteret. Den blev
stemt igennem med 66,7 % af stemmerne, hvilket jo vil sige,
at cirka en tredjedel stemte imod.
Danmarks Lærerforenings daværende formand, Anders
Bondo Christensen, udtrykte forbeholdt tilfredshed:
– Den her aftale erstatter ikke 1:1, hvad lærerne mistede
ved lovindgrebet i 2013. Men vi står nu med et gennembrud
for, at lærerne igen får indflydelse på deres arbejdstid og
dermed forbedrer deres mulighed for at levere god under
visning til eleverne. Det er slut med, at tiden til forberedelse
er den tid, der er tilbage, når alle andre opgaver er løst,
sagde han til fagbladet Folkeskolen.
Mange lærere har imidlertid udtrykt stor skepsis over for
aftalen både gennem debatindlæg og i grupper på sociale
medier. A20 bliver beskyldt for at være en “hensigtserklæ
ring” snarere end en regulær aftale.
I et stærkt dalende bevillingsmiljø er det i bedste fald
pseudodemokrati og kan skabe en markant forskellighed i
arbejdsforholdene for den enkelte lærer i den tydelige dia
log om prioriteringer mellem parterne på skolerne. Man ri
sikerer desuden som tillidsrepræsentant ufrivilligt og indi
rekte at legitimere diverse tiltag, da man jo er blevet
”hørt”, skrev for eksempel tillidsrepræsentanterne Char
lotte Forsberg fra Damhusengens Skole og Lars Bechager
fra Skolen på Islands Brygge i et indlæg på Københavns Læ
rerforenings website klfnet.dk.
Men Skolelederforeningens undersøgelse tyder på, at et
stort flertal af lederne oplever en høj grad af samarbejdsvilje
fra lærerne. 70 % svarer enten, at de i høj eller meget høj
grad oplever, at mottoet for A20 “Skole er noget, vi laver
sammen” bliver taget alvorligt. Undersøgelsen viser også, at
de fleste oplever, at hele personalegruppen i hvert fald i no
gen grad er engageret i arbejdet med skoleplanen.
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Spørgsmål fra undersøgelse:

Vi oplever, at hele personalegruppen er engageret
i arbejdet med skoleplanen.

I meget høj grad

3%

13%

I høj grad

36%

Ikke
relevant

34%

4% 10%

Slet ikke

I nogen
grad

I mindre
grad

Mange inddrager flere grupper
A20 stiller specifikke krav til, at lærerne skal inddrages i ud
arbejdelsen af skoleplanen. Skolens øvrige personale, for ek
sempel pædagogerne, har ikke det samme overenskomst
krav på at blive hørt. Den problematik nævner flere ledere i
kommentarerne til spørgeskemaet.
Jeg oplever, at Danmarks Lærerforening lukker sig mere
om sig selv og lægger lidt mere afstand til at samarbejde
med andre grupper, for eksempel organiseret under BUPL
og FOA, skriver en skoleleder.
Lærerforeningen har været stærkt optaget af, at skoleplan
er noget, vi laver med lærerne. Vi agter dog efterfølgende at
lave lignende seancer med det øvrige personale, skriver en
anden.
Den tilgang deles af flere ledere.
I Aarhus Kommune er det skrevet ind i lokalaftalen, at pæda
gogerne også skal inddrages i skoleplanen. Det er der ikke an
dre eksempler på i de lokalaftaler, Skolelederforeningen har
set. Men mere end halvdelen af deltagerne i undersøgelsen
fortæller, at de i nogen, høj eller meget høj grad involverer an
dre arbejdsgrupper i arbejdet med skoleplanen. Det forstår
Dorte Andreas godt:
– Det kan være vanskeligt at skille ad, for man taler jo om
den pædagogiske retning med hele personalet. Derfor er

man nødt til at have en pragmatisk indstilling, og det giver
god mening at finde en lokal løsning på den enkelte skole, si
ger hun.
Pres på resurser
Ved redaktionens slutning er der stadig kommuner, som ikke er
færdige med at forhandle om lokalaftalerne. Men der tegner sig
et billede af, at aftalerne består af tilføjelser og præciseringer af
A20.
Nogle sætter et loft på antallet af undervisningslektioner,
andre har indført et minimum for forberedelse. Nogle præ
ciserer, hvornår lærernes tilstedeværelse på skolen er på
krævet eller tilføjer regler om flekstid, og nogle definerer
forskellen på individuel og fælles forberedelse.

Skolelederforeningens
undersøgelse om A20

Spørgsmål fra undersøgelse:

Processen og konsekvenserne lokalt i forbindelse
med A20: Jeg oplever et pres på resurserne som
en konsekvens af en lokalaftale med udgangspunkt
i A20.

I meget høj grad

1%

Ikke relevant

6%
16%

16%

I høj grad

“Skolelederforeningens undersøgelse om processen
lokalt med A20” blev gennemført fra den 19. til den
26. marts 2021.
Den består af et spørgeskema, som Skolelederforeningens 94 kommunale lokalformænd er blevet bedt
om at besvare.

Slet ikke

%
34%

27%

I nogen
grad

I mindre grad

Et svar i Skolelederforeningens undersøgelse bekymrer
næstformanden: Knap halvdelen af de deltagende skolele
dere svarer, at de i nogen, høj eller meget høj grad oplever
et pres på resurserne som konsekvens af en lokalaftale.
– Det er rigtig uheldigt. Der er nogle steder, hvor forvaltnin
ger indgår lidt for lukrative aftaler, der ikke helt er råd til. Det
bliver jo bare straffet senere hen, mener Dorte Andreas.
Camilla Qvistgaard Dyssel er freelancejournalist

76 af lokalformændene har
deltaget.
Ud over at krydse af i skemaet har lokalformændene
haft mulighed for at skrive
uddybende kommentarer.

LÆS

Ekspert:
Ledelsesrummet
er bevaret med
ny aftale
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Nana Wesley Hansen er forsker på
Københavns Universitet med blandt
andet overenskomster som primære
forskningsområde
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Camilla Qvistgaard Dyssel er freelancejournalist

Qvistg
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stor frihed, men det bliver dog slået
fast i aftalen, at der skal være tid til for
beredelse, og at den ikke må være delt
op i bidder med et kvarter mig her og et
kvarter mig der, så man aldrig rigtigt når
at komme i gang, før man skal videre til
næste lektion, siger Nana Wesley Hansen.
Aftalen forpligter både kommunerne og
skolelederne til dialog.
– Der er lagt an til nogle drøftelser både på
kommunalt niveau og på skoleniveau. På
kommunalt niveau vil aftalen gøre det muligt
at sætte spot på konsekvenserne af en dårlig
skoleøkonomi. Altså at man ikke bare kan
skrue timetallet op per lærer, uden at det påvir
ker tid til andre opgaver. Og så bliver man også
forpligtet som skoleleder til at bruge tid på ar
bejdstid. Men mon ikke, man som skoleleder
gjorde det i forvejen, hvis man ville have tingene
til at fungere, siger Nana Wesley Hansen.
Da hun i 2017 skrev sit forskningsnotat “Folke
skolelærernes arbejdstid og partssamarbejdet” ty
dede hendes data i hvert fald på, at mange kommu
ner og skoleledere fortsat inddrog både den lokale
lærerkreds og tillidsrepræsentanterne, og at skolele
derne ofte ser samarbejdet som en fordel.
– De fleste kommuner har over tid lavet lokale afta
ler, som der fortsat var mulighed for – også un
der lov 409. Det har man ofte gjort, fordi
man pludselig kunne konstatere, at på
nogle skoler gik samarbejdet rigtig
godt, og andre steder gik det slet ikke.
Aftalen lægger en bund for den dia
log, der som minimum skal finde sted,
siger Nana Wesley Hansen.

milla
Af C a

Tid til forberedelse
Lærernes tid til forberedelse var et af
de væsentligste stridspunkter under
konflikten i 2013. Lærernes Centralor
gansisation (LC) foreslog blandt andet
en regel om to minutters forberedelse
per elev per lektion, mens KL ønskede, at
skolelederne frit skulle kunne fordele op
gaverne uden et loft over antallet af under
visningstimer til den enkelte lærer.
– Med den nye aftale har
skolelederen stadig

0

Gennem otte år har skoleledere samarbejdet med
kommuner og lærere ud fra en lov om lærernes arbejdstid
fremfor en aftale, som er normen i det danske system.
– Hele det opgør, man havde med lærerne i forbindelse med
konflikten i 2013, var utroligt negativt. Lov 409 gav lærerne
meget lidt indflydelse og imødekom primært arbejdsgivernes
ønsker. Det er utroligt vigtigt, at der nu er indgået en aftale.
Ude på skolerne fik man jo hurtigt hverdagen til at fungere.
Men konflikten gjorde det svært, især centralt, at samarbejde,
og særlig overenskomstforhandlingerne i 2018 var jo helt do
mineret af problemet om lærernes arbejdstid, fortæller Nana
Wesley Hansen, der er lektor ved Forskningscenter for Ar
bejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Køben
havns Universitet.
Lærernes autonomi, sikring af forberedelsestid og rimelighed
i timetallet versus skoleledernes nyvundne ledelsesrum over,
hvordan arbejdstiden skal bruges og hvornår, har været helt
centralt i forhandlingerne, forklarer Nana Wesley Hansen, hvis
primære forskningsområde er overenskomster og kollektivt
samarbejde i den offentlige sektor.
– KL oplevede i 2013, at de vandt et større ledelsesrum til
skolelederne, som fik flere håndtag til at bestemme, hvordan
arbejdstiden skal tilrettelægges på skolerne. Det har været me
get afgørende for dem, at det ikke forfaldt med en ny aftale.
Det er da heller ikke sket, vurderer hun:
– En overenskomst påvirker altid ledelsesrummet, men vi er
ikke tilbage ved de arbejdstidsregler, skolelederne arbej
dede under før konflikten. Den nye aftale lægger
dog vægt på at styrke samarbejdet om ar
bejdstiden både med tillidsrepræsentan
ten og de enkelte lærere.

OM A2

Med den nye arbejdstidsaftale er skolelederne blevet tydeligere forpligtet til at sikre lærerne rimelig forberedelsestid, men ledelsesrummet er stort set intakt, mener forsker i offentlige overenskomster.

EJDET

Ekspert: Ledelsesrummet
er bevaret med ny aftale

s@gt på SoMe

Hvorfor skrev du det?
Vi har spurgt rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense
Kommune, Susanne Crawley Larsen (R), hvad der fik hende til at
skrive et opslag om skoleledernes indsats under corona.
Opslaget er blevet delt mange gange – blandt andet på Skole
lederforeningens Facebookside, hvor det fik rigtig mange likes.

Hvad fik dig til at skrive opslaget?
– Jeg havde et behov for at takke Odenses skoleledere for deres store
indsats under hele coronaåret, hvor de gang på gang har åbnet op og
lukket ned – hver gang på forskellige måder. De har gennem et år skullet
forholde sig til skiftende retningslinjer i et krydsfelt mellem forældre,
medarbejdere, børn og forvaltning. Jeg synes, at de har gjort det flot.

Hvorfor var det vigtigt for dig at dele budskabet?
– Forældre, politikere og medarbejdere må gerne vide, at en lille gruppe
mennesker (skolelederne) har knoklet og fået det meste til at give mening.

Hvorfor tror du, at det har fået så mange reaktioner?
– Nu er det vel ikke så underligt, at skoleledere har liket et opslag, der roser
dem, men jeg tror da også, at opslaget gjorde det tydeligt for andre, at
skolelederne har stået i spidsen for en stor og svær opgave, og at de har
løst den godt.

Følg med og deltag i dialogen på
vores sociale medier. Det giver dig
overblik over aktiviteter, arrangementer og kurser, og du kan holde
dig opdateret om de seneste politiske
udmeldinger fra din forening.

Facebook > Skolelederforeningen
Twitter > #skolelederOrg
LinkedIN > Skolelederforeningen
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Vi har
spurgt

Af Maja Plesner | Foto André Andersen

SÅDAN KAN DU
SKABE FORANDRINGER:

gå
gå
gå
gå

småt
bredt
hurtigt
igen

I N T E RV I E W

Coronakrisen har bevist, at
skoler kan ændre praksis med
rekordfart. Men skal det lykkes
at skabe mere langsigtede forandringer, kræver det et fælles
sprog og en systematik, som
mange skoler mangler, mener
forfatter og foredragsholder
Henrik Dresbøll. Med afsæt i videnskaben har han udviklet en
metode til at arbejde systematisk med at skabe forandringer
gennem adfærdsledelse.

24
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De fleste af os kan godt ændre
adfærd, når vi enten bliver tvunget til det,
belønnet tilstrækkeligt for det, eller hvis risi
koen ved at lade være er stor nok. Det har
ikke mindst det seneste års tid med nedluk
ning af landet og konstante tilpasninger til
skiftende coronarestriktioner bevist.
Langt sværere er det at ændre adfærd, når
vi skal gøre det mere eller mindre frivilligt,
og gevinsten ikke er lige om hjørnet. Det er
uanset, om vi vil holde fast i et ambitiøst lø
beprogram eller kvitte smøgerne. Vi kommer
måske meget godt fra start, men hvis vi får
slået et for stort brød op eller møder forhin
dringer på vejen, taber de fleste af os interes
sen og ender med at opgive ævred.
Problematikken er menneskelig og vel
kendt, og alligevel er den ofte overraskende
overset, når arbejdspladser igangsætter
større forandringsprocesser, oplever Henrik
Dresbøll, der er forfatter, foredragsholder og
direktør i rådgiverbureauet WeLearn A/S.
Han mener endda, at det manglende fokus
på adfærd er hovedårsagen, når det ikke lyk

kes at skabe varige forandringer trods selv de
bedste intentioner.
Med afsæt i organisationsstudier og ad
færdsvidenskab har han derfor udviklet en
metode til at arbejde systematisk med ad
færdsledelse – et supplement til forandrings
ledelse, hvor de adfærdsændringer, der skal
føre til forandringen, er i centrum. Metoden
har han beskrevet i bogen ”Få det til at ske –
fra intention til handling”. Bogen er en trinfor-trin guide til at blive adfærdsleder og om
fatter både teori, konkrete eksempler og
praktiske værktøjer.
Hvad dækker begrebet adfærdsledelse over?
– Adfærdsledelse er en ledelsesdisciplin, der
tilbyder skoler og andre organisationer en
evidensbaseret, metodisk og systematisk til
gang til at arbejde med forandringer i prak
sis. Det kan være alt fra forandring i forbin
delse med implementering af et nyt
it-system, indførelse af en bedre samarbejds
kultur eller en politik for digital mobning, el
ler det kan være i arbejdet med professio

Om

Henrik Dresbøll

nelle læringsfællesskaber. Forandringer,
hvor der i virkeligheden er en myriade af
små forandringer, der skal ske, for at det kan
lykkes. Og det forudsætter, at man zoomer
ind på det, jeg kalder mikroniveauet i foran
dringen – det vil sige de mikrohandlinger,
som man kan koge forandringen ned til. Og
når jeg siger mikro, så er det virkelig helt
dernede, hvor vi måske starter med at ind
føre fem minutters spørgerunde på hvert an
det mandagsmøde som noget nyt. Det er jo
også en del af at starte en forandring.
– Nøglen er, at vores overbevisninger for
mes gennem handling i form af små foran
drings- og adfærdseksperimenter. Det er der
for også i mikrohandlingerne, at den enkelte
oplever meningen i det professionelle læ
ringsfællesskab. Så den største hemmelighed
i alt det her er, at man har modet til at tro
på, at mikro er stort nok, og at man gennem
summen af for eksempel tre–fire mikrohand
linger relateret til at lave et professionelt læ
ringsfællesskab kan høste de forbedringer
over tid, som man forventer.

I bogen præsenteres, som noget centralt, fire
’adfærdsnøgler’. Hvad går det ud på?
– Helt konkret har jeg kigget på organisati
onsstudierne for at finde ud af, hvad der skal
til for at lykkes med forandringer, og jeg har
blandt andet fulgt et metastudie fra McKin
sey, hvor de har kigget på forandringer i stør
relse large og ekstra large – for eksempel at
indføre en mere agil kultur eller et nyt intra
net og så videre. Og de kommer frem til tre
ting, som kendetegner organisationer, der
lykkes rigtig godt med deres forandringer.
Det har jeg omsat til fire adfærdsnøgler: Gå
småt, gå bredt, gå hurtigt og gå igen.
– Gå småt henviser til, at organisationerne
starter i det små. Det kan godt være, de har
et kæmpe univers, de kan lancere, men de
lancerer kun en lillebitte bid af det ad gan
gen. Gå bredt betyder, at man kommer ud
bredt til dem, der både vil og kan forandre
sig, fordi de kan se, at det er attraktivt for
dem, og at de opnår nogle fordele ved at gå
med i den nye retning. Så er der det med at
gøre det hurtigt. Kongstanken i adfærdsfor

• Henrik Dresbøll er uddannet
cand. mag i kognitiv semiotik fra
Aarhus Universitet. I 2011 var
han medstifter af et af Danmarks første adfærdsbureauer
og er i dag direktør for rådgiverbureauet WeLearn A/S. Han har
arbejdet med kommunikation,
læring og adfærdsændring gennem mere end 15 år. Hans fokus
ligger på, hvordan vi med afsæt
i den menneskelige faktor kan
forme og fremme den ønskede
adfærd.
• Henrik Dresbøll ejer et rådgivningsfirma, der arbejder med at
udvikle og implementere nye tilgange til datadreven læring og
adfærdskampagner i det private
såvel som det offentlige.
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ADFÆRDSHJULET: FORHINDRINGSLAGET
De fire adfærdsnøgler samt
forhindringerne for at bruge
dem, bliver belyst mere konkret i Adfærdshjulet, som viser,
hvordan man bruger dem i
praksis.
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Vi har
spurgt

DE FIRE ADFÆRDSNØGLER
TIL AT FÅ FORANDRINGER TIL AT SKE

• Gå småt (ved at gøre ny adfærd indlysende)
• Gå bredt (ved at gøre ny adfærd attraktiv)
• Gå hurtigt (ved at gøre ny adfærd let)
• Gå igen (ved at gøre ny adfærd givende)

ADFÆRDSLEDERENS
ROLLE
Adfærdslederens rolle er ifølge
Henrik Dresbøll at være:
• Videnskabsmand og finde ud af,
hvad der virker
• Designer og skabe optimale
kontekster, der kan hjælpe
brugerne med at ændre adfærd
gennem mikrohandlinger
• Facilitator og sørge for, at de
aktiviteter, folk udfører, giver
mening

LÆS MERE
... i Henrik Dresbølls bog ”Få det til
at ske – fra intention til handling”
er udgivet på forlaget Dafolo i
november 2020. Bogen henvender
sig til alle, der arbejder med
forandringsledelse og
implementering i både den
offentlige og private sektor og
giver en samlet introduktion til
adfærdsledelse. Den fungerer
samtidig som en håndbog, der
giver dig og dit team et fælles
sprog for, hvordan I bryder
forandringer ned i adfærd.

HØR MERE
... i podcastserien
ADFÆRDSLEDELSE PÅ LYD på
Spotify

FØLG MED
... i LinkedIn-gruppen
FÅ DET TIL AT SKE

andring er normalt, at man tror, man skal
øge pres, motivation og vilje hos medarbej
derne ved at lave en masse hype omkring alt
det nye, der skal til at ske. Men meget forsk
ning peger på det modsatte – at man skal
fjerne pres og gøre forandringen let, så folk
nærmest glider ind i den og for eksempel si
ger: Hov, det var da en god måde at holde et
møde på! Det fjerde trin, jeg peger på, er va
nerne – det er det, jeg kalder at gå igen. Det
handler om, at vi i organisationer er enormt
dårlige til at belønne gentagelse. I foran
dringsiveren er ledere rigtig glade, når de får
de ansatte til at gå med på det nye. Men hvis
de efter to–tre måneder glemmer at se og be
lønne de ændringer, der er sket, hvordan
kan de så forvente, at folk bliver ved med at
gentage det? Så det med at belønne at gen
tage adfærd er vigtigt.
– De fire nøgler befinder sig på organisati
onsplanet. Men ændringer i adfærd sker jo
på individplanet, så der gik jeg over til ad
færdsvidenskaben for at se, om man kan se
de her fire nøgler spejlet nogen steder. Og
der fandt jeg frem til fire greb, der svarer til,
hvad individet skal opleve, for at forandrin
gerne kommer til at ske. Nemlig, at det er
indlysende, at det er attraktivt, at det er let
at udføre, og at det er givende.
Hvordan adskiller adfærdsledelse sig fra andre former for forandringsledelse?
– Traditionel forandringsledelse har en mere
lineær opfattelse af forandringer kombineret
med, at gevinsterne ved forandringer knytter
sig til organisationen og ikke den enkelte
person. Adfærdslederen derimod arbejder
ud fra den opfattelse, at forandringer er
komplekse og uforudsigelige, og derfor må vi
arbejde med gentagelser og gøre betingel
serne for forandringerne optimale for den
enkelte. Adfærdslederen bliver på den måde
et supplement til forandringslederen og pro
jektlederen, der kommer ind som the mis
sing link.
Folkeskolen har det seneste års tid bevist, at
den er i stand til at forandre sig nærmest radikalt på kort tid. Hvorfor mener du, at adfærdsledelse er interessant for skoleledere?
– Skolerne har i høj grad vist under corona,
at de kan indføre forandringer hurtigt. Der

er nok aldrig før blevet eksperimenteret så
meget med undervisningsmetodikker, pro
cesser, kanaler og platforme som gennem
det seneste års tid. Så forandringsmusklen er
blevet trænet, men det har været ydre sty
rede forandringer. Når hverdagen kommer
tilbage, kommer hele forandringspresset
igen, men det er i højere grad indre styrede
forandringer. Og de undersøgelser, vi har la
vet i forbindelse med arbejdet med Få det til
at ske-metodikken på skoler, viser, at selvom
det faktisk er en af de kontekster, der er flest
forandringer i, er der ikke en selvstændig
praksis for at tale om forandringer. 95 % af
det, der foregår i skolen, er drift, og derfor
mangler der tid, et fælles sprog og en syste
matik i forhold til forandringer. Hvis du ser
på forretningsverdenen, er der mange ste
der, hvor man har projektledere, kommuni
kationsrådgivere og forandringsledere til at
drive forandringsprojekter. Alle de normale
stabsfunktioner findes ikke på en skole, sam
tidig med at de er udsat for et kæmpe pres
udefra til at forandre sig.
– Oveni det sker der i de her år en professi
onalisering af skoleledelserne. Jeg ved, at det
for eksempel nogle steder er en forventning,
at skoleledere har taget en MBA. Så der kom
mer mere og mere fokus på det at lede og
styre professionelle læringsfællesskaber.
Hvad er dine bedste råd til skoleledere, der
gerne vil i gang med adfærdsledelse?
– Bliv bevidst om adfærdens rolle i forandrin
gen og forstå, at det er motoren i det hele.
Tag en aktiv beslutning i ledergruppen om,
at I bevidst vil arbejde systematisk med for
andringer på skolen gennem adfærdsledelse.
Og så husk, at det kun er som fællesskab,
hvor vi reflekterer over vores handlinger og
sætter dem i system, at vi kan blive klogere
på, hvad der virker.
Maja Plesner er freelancejournalist

LÆS OGSÅ

... hvordan Tarup
Skole har ladet
sig inspirere af
metoden
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Fora n d r in g
Af Maja Plesner

| Foto Hung Tien Vu

Det er vigtigt,
at vi ikke kun
skal noget med
børnene, vi skal
også noget med
hinanden
Kathrine Vestergaard Dahl,
skoleleder
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Mikrohandlinger
skal gøre Tarup Skole
		 til en bedre
			arbejdsplads
Gennem adfærdsledelse
og mikrohandlinger
har Tarup Skole
fået en systematik i
deres arbejde med
forandringer, som de har
manglet. Systematikken
hjælper dem med at
holde snuden i sporet,
skaber tryghed i forhold
til det, der skal ske, og
gør kommunikationen
om forandringerne mere
tydelig.
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Fora n d r in g

TARUP SKOLES DOGME
I ARBEJDET
MED FORANDRINGER:

• Det skal være tillidsbaseret
• Synligt, gennemsigtigt
• Professionelt
• Fokus på læring
• Fokus på relationer
• Forankret i data

Fremtiden er lige
om hjørnet, og de
mennesker, der er i
den, er de vigtigste
Kathrine Vestergaard Dahl
skoleleder

Når vi skal formidle
det videre til
medarbejderne,
skal vi huske, at
det måske er første
eller anden gang,
de hører det
Christin Wichmann
souschef
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Da coronapandemien kom
galopperende ind over landet i marts 2020
og i løbet af kort tid vendte op og ned på ver
den, som vi kendte den, var Tarup Skole i
Odense allerede midt i en forandringspro
ces, der blandt andet handlede om at skabe
en ny grundfortælling for skolen.
Den tog af gode grunde en afstikker, da
den nye hverdag med krav om konstante til
pasninger til regeringens skiftende udmel
dinger om corona pressede på. Men i dag
bruger skolen blandt andet erfaringer fra
coronakrisen til at komme videre i proces
sen. Den har siden udviklet sig og omfatter i
dag også flere konkrete forandringer, der er
nødvendige at indføre i den kommende tid.
Ikke mindst i forbindelse med den nye ar
bejdstidsaftale, A20.
Til at styre processen får skolen hjælp af
Henrik Dresbøll, forfatter, foredragsholder
og direktør i virksomheden WeLearn A/S.
Han er ekspert i adfærdsledelse (læs også ar
tikel side 24), hvor fokus er på, at forandrin
ger skabes gennem ændring af adfærd. I den
indledende fase har han blandt andet bistået
Tarup Skole med at gennemføre en analyse
af samspillet mellem skolens udfordringer,
erfaringer og muligheder.
Kathrine Vestergaard Dahl, skoleleder på
Tarup Skole, forklarer:
– En af udfordringerne hos os er, at vi væk
ster helt vildt med elever og derfor har brug
for mere plads. Men vi kan ikke få flere kva
dratmeter, så vi er nødt til at arbejde intelli
gent med de kvadratmeter, vi har. Det er den
ene del. Så er der vores erfaringer fra coro
natiden. Vi har lavet en lille spørgeskemaun
dersøgelse med to meget praktiske spørgs
mål i forhold til, hvordan medarbejderne
bedst kunne se sig selv arbejde i fremtiden i
forhold til onlineundervisning. Tilbagemel
dingerne er meget forskellige – lige fra, at der
mangler nærvær, og relationerne ikke er på
plads, til at det er mere effektivt og mere
fleksibelt. Så vi ser på, om vi på en eller an
den måde kan skabe mere fysisk plads ved at
drage fordel af den erfaring. Som det tredje
ved vi, at vi skal sørge for, at A20 bliver im

plementeret og skal virke fra 1. august. Afta
len betyder blandt andet en større frisæt
telse af den enkelte medarbejders mulighed
for at planlægge sit eget arbejdsliv. Hvordan
får vi det bedste ud af det?
På baggrund af analysen har ledelsen iden
tificeret tre spor i forandringerne: Professio
nelle læringsfællesskaber som det ene, det
digitale møde som det andet og det fysiske
miljø som det tredje.
Større systematik
Arbejdet med adfærdsledelse har hjulpet Ta
rup Skole med at sætte fokus på det, der er
vigtigt i forandringerne, og med at få skabt
en systematik i arbejdet.
– Vi har identificeret, at vi er på vej ind i en
ny virkelighed, og vi kigger derfor på, hvor
dan vi får skabt en arbejdsplads, som taler
ind i 2021 med de behov, der nu måtte være
for at kunne mødes, arbejde sammen, for
dybe sig, være formelle og uformelle, have
mulighed for at arbejde hjemme, at være på
arbejdspladsen og så videre.
– Vi har formuleret et dogme, som tager ud
gangspunkt i, at fremtiden er lige om hjørnet,
og de mennesker, der er i den, er de vigtigste.
Derfor bliver vi nødt til at arbejde tillidsbase
ret, synligt, gennemsigtigt og professionelt
med fokus på både læring og relationer samt
på, at de erfaringer, vi gør os, forankres i data.
Det handler om at få skåret helt ind til benet:
Hvad er det, vi vil, hvorfor vi vil det? Og også
at finde ud af, hvilke gevinster vi kan se ved
det, og hvilke forhindringer vi kan forudse,
der møder os undervejs, siger Kathrine Ve
stergaard Dahl og tilføjer:
– Vi er vant til at arbejde strategisk med
forandringer, men vi har i højere grad fået
snuden i sporet med systematikken og fået et
fælles sprog for forandringer.
Systematikken har også hjulpet med at
stille skarpt på vigtigheden af at skabe psyko
logisk tryghed for alle, for som Kathrine Ve
stergaard Dahl siger:
– Når forandringens vinde blæser, kan man
mærke, at det giver et sug i maven på alle,
uanset hvilket niveau de befinder sig på.

– Derfor handler det om at være ekstremt
tydelig i kommunikationen med medarbej
derne. Det er noget med at sige, at ”når vi
gør det her, så gør er det på baggrund af det
og det. Der er ikke noget, der er tilfældigt.
Men der er noget, vi skal øve os i, og det skal
vi gøre sammen, fordi vi gerne vil have en or
ganisation, hvor vi lærer sammen gennem
vores handlinger, og hvor der er plads til at
begå fejl.”
Christin Wichmann, skolens souschef, til
føjer:
– Vi taler rigtig meget om tingene i ledel
sen, men når vi skal formidle det videre til
medarbejderne, skal vi huske, at det måske
er første eller anden gang, de hører det. Så
måske skal detaljegraden være en lille smule
større, end vi lige tænker. Det har været rig
tig rart at blive mindet om i den her proces.
Første mikrohandlinger
Henrik Dresbølls metode går blandt andet
ud på at dele selv store forandringsprocesser
op i mikrohandlinger – små ændringer, som
kan fungere som eksperimenter, skolen kan
lære af. På Tarup Skole har de for nylig
igangsat deres første mikrohandling:
– Vi har set på, om alle har brug for deres
eget skrivebord og hver deres forberedelses
plads på skolen. Er det det, den her skole
kalder på, når medarbejderne samtidig itale
sætter, at de har brug for nogle andre ting ef
ter corona, og der er nogle nye muligheder
til stede i den arbejdstidsaftale, der kom
mer? På den baggrund er vi blevet enige om,
at de første mikrohandlinger skal ske i det fy
siske miljø omkring lærere og pædagogers
forberedelsespladser, siger Kathrine Vester
gaard Dahl.
Christin Wichmann:
– Vi har lige nu to teams i indskolingen,
hvor lærerne har siddet sammen i ét forbere
delseslokale, og pædagogerne har siddet et
andet sted. De har efterspurgt at sidde sam
men i teams, både lærere og pædagoger, så
den første mikrohandling er, at det nu kom
mer til at ske.
Medarbejderne får også forskellige fysiske

I de kommende to numre af Plenum vender
vi tilbage til Tarup Skole og følger op på,
hvordan det går med forandringsprocessen,
efterhånden som den skrider frem.
rammer. I det ene rum vil de for eksempel
ikke få hvert sit skrivebord, der vil i stedet
være fleksible pladser, mødefaciliteter og et
loungeområde.
– Det er jo også et forsøg på at indsamle
noget data, inden vi bare tapetserer hele sko
len med sofaer, påpeger Kathrine Vester
gaard Dahl, der også vil bruge erfaringerne
til at kigge på, hvordan det vil se ud, hvis de
nye rammer bliver bredt ud til hele skolen.
Mikrohandlingen skal vare indtil sommer
ferien og være evalueret inden 1. august.
– Det er ikke, fordi vi skal være færdige
med projektet 1. august, men vi skal lave
nogle prøvehandlinger, som gør, at vi har no
get data at træffe nogle kvalificerede beslut
ninger ud fra.
Når teori og praksis mødes
Både Kathrine Vestergaard Dahl og Christin
Wichmann glæder sig over, at forandrings
processen i kraft af arbejdet med adfærdsle

delse er forankret i solid teori, selvom det
også kan være en udfordring.
– Der er en fælles klangbund i forhold til
det, Henrik præsenterer for os på det teoreti
ske plan, og det, vi har bedrevet, selvom vi
nok ikke helt er rundet af det samme. Vi ta
ler måske ikke altid helt samme sprog i sko
len, og vi har en anden hverdagspraktik,
men det er sundt for begge parter, at de to
verdener mødes. Vi vil gerne have det teore
tiske blik og insistere på, at vi sammen i le
delsen bevæger os rundt i helikopterperspek
tivet og får drøftet ikke bare, hvordan en elev
kommer fra A til B, men også hvordan vi som
organisation udvikler os. Det er vigtigt, at vi
ikke kun skal noget med børnene, vi skal
også noget med hinanden. Når det lykkes
med kerneopgaven, er det jo også, fordi det
lykkes i organisationen.
Maja Plesner er freelancejournalist
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EN SKOLE MED
FRISK LUFT ER IK
LÆNGERE
BARE E
IKKE
LÆNGERE
DRØMEN DRØM
BARE
140.000 elever blev undervist i Adapteo
skoler i 2020. Temmelig godt gået, hvis
du spørger os.
Vi opretter hurtigt klima smarte skolebygninger.
Tilpasset til dine behov, og ikke mindst opført på
ingen tid.
Læs mere på Adapteo.dk

KKE
EN

Ba l a n ce ku n st
Af Lene Ravn Holst | Illustration Otto Dickmeiss
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Det gælder om
at finde balancen
mellem nærhed
og afstand
Som leder kan det være svært at finde den rette dosis handlekraft og beslutningsevne uden at tage over og ’fikse’ problemerne
for medarbejderne, især når det handler om inklusionsudfordringen. Det er en af konklusionerne fra en omfattende undersøgelse
blandt dagtilbuds- og skoleledere, som Clavis Erhvervspsykologi
har lavet i samarbejde med Herning Kommune.
LENE RAVN HOLST,
konsulent hos Clavis,
beskriver her de
svære situationer, som
undersøgelsen viste,
og giver bud på, hvad
man som leder skal
være opmærksom på
for at finde balancen.

I samfundet generelt og i mange lederes
egen selvforståelse hersker der en opfattelse
af, at man som leder skal udvise handle- og
beslutningskraft – på organisationens vegne,
på egne vegne og på sine medarbejderes
vegne. Og med det nuværende stærke politi
ske fokus på, at flere børn og unge skal inklu
deres i vores almene skoler, ja, så er der ikke
mindre bud efter ledelser, der træffer beslut
ninger og udviser handling.
Men hvordan finder man som leder den
rette dosis handlekraft og beslutningsevne –
uden at tage over og ’fikse’ problemerne for
medarbejderne?
Balancen i både at være tæt på og at
holde en tilpas afstand
Det handler blandt andet om at kunne balan
cere og navigere i både at være tæt på sine
medarbejdere og have en tilpas afstand til
dem. At du som leder er tilpas tæt på dine
medarbejdere, så du kender deres virkelig
hed, og du kender børnene, og samtidig at du
holder en så tilpas afstand til den enkelte
medarbejder, til situationen og til din organi
sation, at du har udsyn til at kunne vurdere,
om I er på rette vej.
Det er her på den tilpasse afstand, at du

som leder kan få øje på, om der måske har
været lidt for mange konklusioner a la: ”Det
er en helt særlig situation, vi har i 4. b lige
nu, som gør, at vi desværre må indstille Emil
til et specialtilbud”, eller om I lidt for mange
gange har sagt til hinanden i ledelsesteamet:
”Jamen her hos os visiterer vi kun de børn,
som virkelig har brug for det”. Det er her på
den tilpasse afstand, at I skal opdage, om de
mange enkeltstående beslutninger i hverda
gen samlet set har lavet en forskydning i,
hvad man egentlig skal kunne som barn for
at være en del af gruppens eller klassens fæl
lesskab hos jer.
Men det kan være svært at finde den rette
balance mellem at være tæt på og holde en
tilpas afstand – netop når vi taler om inklusi
onsudfordringen. Dét er en af konklusio
nerne fra den omfattende undersøgelse
blandt dagtilbuds- og skoleledere, som Clavis
Erhvervspsykologi har lavet i samarbejde
med Herning Kommune.
Lærerne og pædagogerne står med en så
kompleks og til tider ukontrollerbar opgave,
at der kan være en stærk stemme og et
stærkt behov fra medarbejderne om, at man
som ledelse er synlig og tilgængelig for spar
ring. En stærk stemme og behov for, at le
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Om
undersøgelsen
derne netop kommer tæt på medarbejdernes
praksis. Mange af de interviewede ledere vil
gerne imødekomme dette behov – og det
sker ved, at lederen altid har sin dør stående
åben ind til kontoret.
Fikser-ledelse
En udfordring ved tilgængeligheden og den
åbne dør er, at man bevidst eller ubevidst
ofte kommer til at løse eller tage over på pro
blemet for medarbejderne. Når medarbej
derne står i dørkarmen fyldt op af frustratio
ner og magtesløshed, så kan der være et
meget stærkt træk i, at man som leder gerne
vil ’befri’ medarbejderne fra den ubehagelige
følelse, de står i. For eksempel følelsen af
ikke at slå til, når man er løbet tør for gode
ideer til at få Emil som individ og 4. b som
fællesskab til at fungere på én gang. Og befri
elsen sker så at sige ved, at lederen karikeret
siger: ”Jeg kan godt se, at det er rigtig svært
at stå i. Kom ind – så skal jeg fikse det for
dig”. Man kommer for tæt på, man ’fikser’
det lige.
Der kommer bare desværre for sjældent
gode løsninger på inklusionsudfordringerne,
når de primært besluttes fra ledelsens kon
tor. Og endnu vigtigere bidrager den slags
løsninger ikke til, at medarbejderne opbyg
ger deres egen faglige kapacitet til fremtidige
lignende situationer.
Kom væk fra handletrang – uden at miste
ledelsesmæssig handlekraft
Som leder skal du turde tøve, og du skal
turde ikke-beslutte. For en stund. Det hand
ler om at turde blive i tvivlen, det komplekse
og det bøvlede sammen med medarbejderne
lidt længere for derved at få medarbejderne
til at (gen)opdage deres viden og kompeten
cer og få sat dem i spil i den konkrete udfor
dring. Men hvordan kan man tøjle handle
kraften for en stund, så den ikke kommer til
udtryk som ’det fikser jeg’?
Helt konkret kan det handle om at give et
andet svar, når medarbejderne kommer og
spørger: ”Har du lige 5 min?” I stedet for
uden tøven at svare bekræftende kan snak
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ken med fordel skydes til et senere tidspunkt
på dagen eller allerhelst til dagen efter frem
for her og nu i den åbne dør.
Det er sjældent gunstigt for beslutningen
om det ’næste gode skridt’ at tage snakken
umiddelbart efter en vanskelig situation med
et barn eller en børnegruppe. Lige dér, hvor
medarbejderne ofte har mentalt hævede
skuldre, og hvor deres blik for egen viden og
kompetencer kan være forsvundet for en
stund, er sjældent stedet, hvor der kan findes
nye veje at gå. Men når du som leder skyder
en kile af ikke-handling og ikke-beslutning
ind i forløbet, så når frustrationerne og mag
tesløsheden ofte at dæmpe sig en anelse, og
kompetencerne og overblikket vender som
oftest tilbage. Både hos medarbejderen og
hos dig selv. Du får bedre mulighed for at ba
lancere klogt og være i en tilpas afstand af si
tuation og organisation.
Og når skuldrene er sænket en anelse, skal
du som leder i snakken med medarbejderen
være mere lyttende og spørgende end hand
lende. Du skal gennem spørgsmål hjælpe
medarbejderne til at aktivere deres viden, er
faring og kompetencer. Spørgsmål, der ud
fordrer de fastlåste fortællinger om: ”Det bli
ver aldrig godt…”og ”Han gør altid sådan
her…”. Du skal hjælpe medarbejderne med at
få øje på sprækkerne, hvor ’aldrig’ og ’altid’
ikke gælder, og hvorfra medarbejderne kan
få øje på nye handlemuligheder.
De interviewede ledere i undersøgelsen fra
Herning er meget bevidste om, at de skaber
mere holdbare løsninger på inklusionsudfor
dringerne, når medarbejderne er med til at
finde løsningerne, frem for at lederne selv
løser problemet. Ikke desto mindre kan det
være svært at slippe trangen til handling.
Det er derfor et fortløbende arbejde som
leder at dosere handlekraften klogt i forhold
til dét, opgaven kalder på. At have en op
mærksomhed på, at din egen trang til hand
ling ikke på paradoksal vis kommer til at sætte
medarbejdernes handlekraft ud af spil.
Lene Ravn Holst er konsulent
hos Clavis Erhvervspsykologi

I forbindelse med et treårigt udviklingsforløb i Herning Kommune i 2020-2022 har Clavis Erhvervspsykologi gennemført en
omfattende undersøgelse af,
hvad det kalder på af ledelse i
dagtilbud, skoler og specialtilbud, når Herning Kommune skal
løfte sin ambition og strategi om
at skabe ’Meningsfulde fællesskaber’ for alle børn og unge.
Undersøgelsen omfatter 45 kvalitative interviews med alle ledelsesteams på dagtilbuds- og
skoleområdet i kommunen.

CENTRALE RESULTATER
FRA UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen viste, at man som
skoleledelse skal kunne navigere
i en lang række paradoksale krav:
•	Støtte og udfordre: Som leder
skal du støtte medarbejderne i
dét, de gør, og samtidig udfordre de selvsamme medarbejdere, hvis deres pædagogiske
tilgang ikke flugter med den
retning, der er sat for skolen.
•	Gå foran og sætte retning og
holde sig i baggrunden: Som
leder skal du på den ene side
gå foran og være tydelig og
insisterende på skolens retning
og samtidig kunne træde tilbage og holde dig i baggrunden og give plads til, at medarbejdernes viden, erfaring og
kompetencer kan komme i spil
i den faglige og didaktiske
’oversættelse’.
•	Skabe høj kvalitet og implementere besparelser: Som leder skal du imødekomme et
krav om at skabe højere kvalitet i kerneopgaven og samtidig imødekomme et krav om
at kunne gøre netop dét for
færre midler.

Hvor kommer
maden fra?
Landmændene lægger gerne græs og marker til udeundervisning
– eller tager imod jer online. Book gratis gårdbesøg på skole.lf.dk

i

fore n ingens
foku s
Af Marie Begtrup

Planlægning og procedurer skal
nedbringe antallet af vikartimer
En ny pjece giver skoleledere inspiration til håndtering af vikartimer. Målet er at nedbringe behovet
for vikardækning og styrke kvaliteten af den undervisning, som vikarer leverer.
KL, Skolelederforeningen,
Børne- og Kulturchefforeningen og Skole og
Forældre har sammen en ambition om at
mindske antallet af vikartimer og samtidig
styrke kvaliteten i den uundgåelige anven
delse af vikarer. Derfor er de gået sammen
om at iværksætte forsøgsprojekter i dette og
næste skoleår.
– Fra politisk side og fra forældresiden har
der været meget fokus på brug af vikarer og
en forståelse af, at der bliver brugt for mange
vikarer i folkeskolen, og at de ikke er dygtige
nok, fortæller Claus Hjortdal, formand for
Skolelederforeningen.
– Men i stedet for at politikerne
kommer med en løsning,
vil vi hellere selv. Vi me
ner ikke, at vi bruger
flere vikarer, end der er
brug for, for det er der
ganske enkelt ikke råd til.
Men vi vil gerne gøre no
get ved forståelsen om
kring vikarer og være med
til at finde andre måder at
gribe det an på og gøre det
mere rationelt, siger Claus
Hjortdal.
Midlet er videndeling og
dialog om organisering og
planlægning af skoledagen, og parterne har
udgivet en pjece målrettet skoleledelsen vel
vidende, at skoleledelsen ikke skal stå alene
med ansvaret.
– Det er vigtigt, at forvaltningerne sætter
fokus på arbejdet med at håndtere vikardæk
ningen og giver rammer, der understøtter
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gode lokale løsningerne. Også skolebestyrel
serne har en vigtig rolle med at udforme
principper for vikararbejdet, siger Claus
Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.
Fælles forståelse af vikartimer
Pjecen er inddelt i fire temaer: kultur og
kommunikation, planlægning, procedurer og
aftaler samt kvalitet i vikardækning. Inden
for hvert tema byder pjecen på råd og forslag
til håndtering af vikardækning, ligesom der
opstilles nogle refleksionsspørgsmål. For
Claus Hjortdal er det vigtigt at få gang i dialo
gen om, hvad en vikartime er.
– Vi bliver nødt til at have en fæl
les forståelse af, hvornår der er tale
om vikardækning, og hvornår der
ikke er. Det er klart, at antallet af vi
kartimer bliver højere, hvis al un
dervisning, der ikke bliver vareta
get af den faste lærer, tæller som
en vikartime, siger Claus Hjortdal
og uddyber:
– Det er gammeldags tænkning
af skolen. I vores optik er der stor
forskel på, om en time bliver va
retaget af en student, der har
sabbatår, eller at en lærer tager
over for en anden. Det sidste bør
ikke fylde i statistikken over vikartimer.

gør. Han har i sit daglige virke især haft fokus
på planlægningen af det såkaldte kendte fra
vær som lejrskoler, kurser, efteruddannelse
og 6. ferieuge:
– 6. ferieuge fylder rigtigt meget. Jeg har
100 lærere, og hvis de vælger at holde 6. fe
rieuge, betyder det, at der i gennemsnit er 2
½ lærer afsted hver uge, fortæller Andreas
Elkjær.
I Espergærde har Andreas Elkjær priorite
ret at have en leder, som har fokus på vikar
dækning, fleksskemaer med mere, og det gør
en forskel.
– På den måde er det lykkedes langt hen ad
vejen at omlægge undervisningen i stedet for
at bruge vikarer. Det betyder, at det er lærer
uddannede kræfter, der kender eleverne,
som tager undervisningen for en anden kol
lega, siger Andreas Elkjær, der samtidigt un
derstreger, at vikarer ikke kan undværes:
– Der vil altid være brug for vikarer i et el
ler andet omfang til at dække ind for akut
sygdom. I forhold til vikarerne er det vores
opgave at klæde dem godt på og teame dem
op med erfarne lærere, så de ikke står alene
med en uoverkommelig undervisningsop
gave. Og ikke mindst skal vi være gode til at
skille os af med dem, som det viser sig er
bedre tjent med at lave noget andet, siger An
dreas Elkjær.

Skolelederes erfaring med vikardækning
En række skoleledere har været med i pro
cessen til at kvalificere indholdet i pjecen. En
af dem er Andreas Elkjær, der er skoleleder
for Espergærde skoledistrikt og lokalformand
for Skolelederforeningens afdeling i Helsin

Lokale prøvehandlinger
Planen er i den kommende tid at følge op på
pjecen med en række lokale prøvehandlin
ger, som skal gøre det lettere for skolerne at
arbejde med nogle af de værktøjer, der præ
senteres i materialet.

i
foreningens
foku s

SEXCHIKANE BLANDT
SKOLELEDERE AFDÆKKES
Lokale vilkårsundersøgelser skal
være med til at vise, om sexchikane er
et generelt problem for skoleledere.
Når lokalforeningerne denne gang
sender midtvejsundersøgelser ud som en del af
Skolelederforeningens vilkårsundersøgelse, er
der kommet ekstra spørgsmål med. Efter den se
nestes tids debat om sexisme bliver der nu også
spurgt til, om skoleledere bliver udsat for sexchi
kane på arbejdspladsen – fra overordnede ledere,
personalet, forældre eller elever.
Alle svarer anonymt på spørgeskemaet, og har
man haft oplevelser af den karakter, opfordres
man til at henvende sig til sin egen leder eller
lokalformand, forklarer sekretariatschef i Skole
lederforeningen Jannick Stærmose Mortensen.
– Målet med spørgsmålet er at afdække, om sex
chikane er et generelt problem blandt skolele
dere. Når undersøgelsen er anonym, kan vi og
lokalforeningen ikke reagere på det, men vi op
fordrer kraftig til, at man i så fald selv bringer det
videre.
Endnu ikke et generelt problem
Indtil videre er det kun få lokale foreninger, der
har sendt en midtvejsundersøgelse ud. Og der har
undersøgelserne ikke vist, at der er et generelt
problem med sexchikane.
Spørgsmål om sexchikane er ikke de eneste nye
i den seneste undersøgelse. Der bliver også spurgt
til, hvordan coronakrisen er blevet oplevet.

Jannick Stærmose Mortensen, ny sekretariatschef i Skolelederforeningen, bliver her budt velkommen
af næstformand Dorte Andreas og formand Claus Hjortdal.

Ny sekretariatschef i
Skolelederforeningen
Stor viden, stort netværk og stor arbejdsiver.
Sådan beskriver Skolelederforeningens
formand foreningens nye sekretariatschef,
Jannick Stærmose Mortensen, der tiltrådte
stillingen 1. maj.
I et stærkt ansøgerfelt til stillingen som sekre
tariatschef valgte et enigt ansættelsesudvalg at pege på
Jannick Stærmose Mortensen, der de seneste fire år har
beklædt stillingen som politisk konsulent i Skolelederfor
eningen.
– Vi kender i forvejen Jannicks store arbejdsindsats og
er ikke i tvivl om, at han både har kompetencerne og per
sonlighed til at løfte opgaven som chef hos os, siger Claus
Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.
Med i bagagen har Jannick Stærmose Mortensen også
en solid erfaring som skoleleder fra forskellige størrelser
af skoler. Både som leder og konsulent har han arbejdet
med projektstyring, samarbejde og interessevaretagelse
på alle niveauer såvel kommunalt som nationalt. Derud
over spænder hans kompetencer også over ledelsesspar
ring, rådgivning og undervisning af ledere i ledelsesfag
lige emner.
– Jeg brænder for folkeskolen og for skoleledernes vil
kår. Som sekretariatschef er mit fokus på organisations
udvikling og på at binde niveauer sammen. Det betyder,
at jeg har et skarpt øje på bestyrelseskurserne, og på
hvordan lokalforeningernes arbejde har sammenhæng
med hovedforeningen, siger Jannick Stærmose Morten
sen.
Jannick Stærmose Mortensen afløser Katrine Thomsen,
der nu er skolechef i Frederiksberg Kommune.
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Af Malene Mølgaard | Foto Jacob Nielsen

Vi går
tæt på

Alt er meningen
DR Pigekorets chefdirigent, Philip Faber, leder ud
fra systemer, stringens og at turde slippe på det
rigtige tidspunkt. Når han arbejder med koret under
de ugentlige prøver, forsøger de sammen at opnå
perfektion, men under koncerterne giver han slip. Her
er mantraet, at fejl kan opstå, og ligegyldigt hvad der
sker, så er det meningen.
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Selvom det er
ubehageligt, så har
jeg en vigtig
opgave i at træde i
karakter og slå
ned på fejl, der
ikke retter sig selv
Philip Faber, chefdirigent

›
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Vi går
tæt på

H

vis du nogensinde er til en koncert med DR
Pigekoret og ser Philip Faber stå foran og di
rigere, så skal du ønske dig, at han går væk.
Ikke fordi han ikke er dygtig, eller at koret
ikke har brug for en leder. Men når Philip
Faber dirigerer, kan han tage sig selv i at
tænke: Hvorfor står jeg her?
– Så smiler jeg til dem og holder op med at
dirigere. Og så går jeg. Musikken fortsætter,
og alt det ansvar, jeg tog for dem med en
sang, de har sunget 10.000 gange, det bliver
de nødt til selv at tage. Så sker der det, at pi
gerne rykker en lille smule tættere sammen.
De begynder at lytte mere til hinanden og
kommunikere med hinanden og med publi
kum. Og i mange tilfælde lyder det faktisk
bedre, røber DR Pigekorets chefdirigent gen
nem syv år.
Hele vinteren har koret været sendt hjem
på grund af coronanedlukning, og han sid
der i en halvtom DR-bygning iført en mørke
brun polo T-shirt og ternet habitjakke samt
sit skarptskårne fuldskæg og sideskilning.
– Som dirigent kommer man nemt til at
tro, at man har æren for det hele. Men man
bliver nødt til at reflektere over, hvornår er
der brug for mig, og hvornår er jeg overho
vedet ikke vigtig? Har de overhovedet brug
for, at jeg står der og danser ballet med ar
mene? spørger Philip Faber, som selv har
været igennem de overvejelser.
– For man kan godt stå inde i midten og di
rigere det hele og bade sig i velklang og føle,
at det er en selv, der laver musikken, men
det er det jo overhovedet ikke, erkender den
populære dirigent, der blev landskendt i den
brede befolkning som TV-vært for først mor
gensang og siden fællessang under corona
nedlukningen.
Alt er meningen
At han kan undværes, sættes på spidsen
hvert efterår, når DR Pigekoret giver mørke
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koncert, hvor alt lyset i koncertsalen slukkes,
og der er bælgravende mørkt.
– Jeg synes, det er så angstprovokerende.
Jeg elsker det, og jeg hader det, fordi jeg bli
ver så skidenervøs. Pigerne kan kun synge de
fem kvarter i komplet mørke på deres hu
kommelse, på tillid til hinanden, tillid til sig
selv og tillid fra mig. Og på lyden og fornem
melsen af hinanden og hinandens åndedrag
og musikalitet, siger Philip Faber og sam
menligner det med humlebien, som i virke
ligheden ikke burde kunne flyve.
– Det er noget af det, som bare fungerer og
er en nedarvet kultur fra sanger til sanger,
som intet har med mig at gøre. Det er alt det
gode ved at være i et godt team. Hvis jeg be
gynder at pille ved det og sige: ”Hey, det er
faktisk ret svært, skulle vi ikke lige øve det?”
Så begynder det at falde fra hinanden.
DR Pigekoret har et motto, der lyder: Alt
er meningen! Det råber de højt i kor hver
gang, lige inden de går på scenen.
– Vi bruger al vores energi på at rette og
kultivere og få forfinet musikken, så vi kom
mer så tæt på perfekt, som vi overhovedet
kan. Men på et eller andet tidspunk bliver vi
nødt til at give slip. Så ligegyldigt hvad der
sker derinde, så er det meningen. Hvis man
rammer en forkert tone, så var det menin
gen, det skulle lyde sådan. Der er jo ikke no
get at gøre ved det. Hvis man går over i den
forkerte side af scenen eller synger forkert,
så er det ligegyldigt, for det er meningen.
Alle opfører sig, som om det var meningen.
At bruge energien på at være skamfuld eller
skamme hinanden ud, eller at jeg kigger surt
på en, der har lavet en fejl – klassisk dirigent
opførsel, og det har også taget lang tid for
mig at slippe af med – så ødelægger man
bare det næste, der kommer, for musikken
fortsætter jo. Hvis der går noget galt, så er
det fint, og vi er sammen om det og går vi
dere, forklarer Philip Faber.
Derfor laver han under prøverne jævnligt
øvelser med pigerne, hvor han giver dem
åndssvage opgaver, som de skal udføre med
tro på sig selv og en form for værdighed, så
de kan gennemføre under mottoet ”Alt er
meningen.”
Disciplin og god stemning
DR Pigekoret har et meget højt produktions
niveau og laver 40 produktioner – det vil sige
indspilninger, optrædener og koncerter – om
året. Det er rigtig mange, ikke mindst for et
amatørkor, hvor sangerne typisk har skole,
fritidsjob og kærester ved siden af samtidig
med kravet om at lære nye noder hele tiden. ›

Om:

PHILIP FABER

• Uddannet
komponist fra Det
Kongelige Danske
Musikkonservatorium
og kandidat i
kordirektion
fra Kungliga
Musikhögskolan i
Stockholm.
• Siden 2013 har han
været chefdirigent for
DR Pigekoret.
• Modtog i 2017 DR’s
Sprogpris for sit store
formidlingstalent,
et formfuldendt
sprog, et usædvanligt
overskud på scenen
og en smilende og
appellerende mimik.
• I foråret 2020 havde
han TV-programmet
”Morgensang med
Philip Faber” og lavede
sammen med Mads
Stephensen ”Fællessang
– hver for sig” hver
fredag.

›
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Vi går
tæt på
Derfor blev Philip Faber oprigtigt overrasket,
da han så TV-dokumentaren om DR Pigeko
ret og hørte, hvordan pigerne beskrev ham
som sjov, og at der altid er god stemning.
– Det er interessant … For der er altid
stille, når jeg giver en besked. Der er kæmpe
stor respekt for mig – og jeg har også stor re
spekt for dem. Men der er enormt stort fo
kus og det, man i gamle dage ville kalde me
get høj grad af disciplin, forklarer han stadig
forundret.
– Men det gjorde mig megaglad, siger han
med et smil, der når helt op bag de runde
brilleglas.
– Fordi indeni mig er der 500 forskellige
systemer. Der er virkelig mange regler, og
der er ikke nogen, der overhovedet er i tvivl
om, hvad jeg forventer af dem i forskellige si
tuationer – om det er en prøve eller koncert,
når de er derhjemme eller i pauserne, før
koncerten eller efter koncerten. Og det er
enormt rigidt, enormt firkantet og enormt
hierarkisk. Men det er jo bare et tegn på, at
jo tydeligere man er, jo mere frihed kan det
give inden for rammerne. Og det er det,

Den adfærd jeg
ikke påtaler, den
autoriserer jeg
Philip Faber, chefdirigent
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pigerne giver udtryk for, konkluderer chef
dirigenten og tilføjer:
– Tydelighed kan føles som strenghed,
men det er det overhovedet ikke. Hvis du
spørger Jesper Juhl, den store familie- og
børneekspert, som jeg dyrker megameget, så
siger han, at tydelighed er kærlighed. Det er
jeg totalt enig med ham i, og det gælder i alle
former for ledelse og kommunikation.
En flink fyr
I virkeligheden ville han hellere være blød,
hyggelig og arbejde i en flad struktur.
– For syv år siden, da jeg startede med DR
Pigekoret, der tænkte jeg, at jeg ville have en
kultur, der bygger på tillid, og hvor der er
god stemning, og vi har det sjovt. Så jeg tro
ede, det var nok, at jeg kunne mine ting og
var en flink fyr. Men det ramlede om ørerne
på mig, siger chefdirigenten.
Som noget af det første fjernede Philip
Faber den tidligere korbestyrelse blandt san
gerne, som var et levn fra gamle dage, der
opførte sig, som om de havde arbejdsgive
ransvar.
– Der var piger, som var tøjdamer, og de
måtte gå rundt og rette på de andres tøj og
sige: ”Din nederdel er for kort!” Eller sige til
en koncert: ”Du må ikke have de smykker
på, de er for prangende!” fortæller han ho
vedrystende og konstaterer:
– Verdens dårligste ide! Det synes jeg ikke
emmer af ligeværd.
Ligeledes gav det store forstyrrelser, at
pigerne gik ud for at tisse undervejs i prø
verne.
– Det var bare en kultur, der var der, som
jeg overtog. Nogle gange var det som at sidde
og forsøge at holde fokus midt på hovedba
negården i myldretiden. Jeg var ved at blive
idiot over det!
Med hjælp fra en sportspsykolog lavede
han en slagplan og indførte en regel om, at
kun hvis man er rask nok og i stand til at
blive siddende på sin stol under hele prøven,
må man møde op. Det betød også, at han var
nødt til at sige til dem, der rejste sig under
vejs, at så var de ikke i en tilstand, hvor de
kunne komme til prøverne, og så skulle de
faktisk melde sig syge.
– Jeg kan love for, det var svært for mig de
første 50 gange. Men den adfærd, jeg ikke
påtaler, den autoriserer jeg, og så er jeg selv
med til at undergrave den kultur, jeg gerne
vil skabe, siger Faber, som derfor tvang sig
selv til at gribe ind over for uønsket opførsel
– hver gang.
– Jeg har lovet mig selv, at selvom det er

ubehageligt, så har jeg en vigtig opgave i at
træde i karakter og at slå ned på fejl, der ikke
retter sig selv og bliver en torn i øjet. Det har
været superfrustrerende, og jeg følte, at jeg
var streng, sur og dum. Det er meget svært
for mig, fordi jeg dybest set gerne vil have, at
vi er ligeværdige begavede mennesker, som
er her, fordi musikken er vigtigere end noget
andet.
Philip Faber har skullet igennem en lang
og sej udviklingsproces for at nå tilbage til
det udgangspunkt. Al modgang og flabethed,
rod og uro har han skridt for skridt analyse
ret og fundet en løsning på.
– Jeg har lavet systemer for alt i prøveforlø
bet for at gøre det tydeligt for pigerne: Hvad
forventer jeg af jer? Hvad er jeres rolle, og
hvad er min rolle. Hvad skal I blande jer
udenom, hvad skal I engagere jer i, hvor har
jeg brug for jer, og hvor skal I bare høre ef
ter, hvad der bliver sagt. Det føltes enormt
strengt og rigidt, men det sætter dem faktisk
fri, siger han.
Tjekliste og tidsspilde
– Der var for eksempel en kultur, når jeg
’slog af ’, som det hedder i prøverne, når jeg
stoppede musikken for at give en besked, en
instruktion eller ændre noget, hvor der altid
var 10 piger, der havde hånden oppe. Den
der håndsoprækningskultur … Det er det vil
deste tidsspilde! Sådan kan man slet ikke ar
bejde i kollektiv med én leder og 55 sangere.
Man ville jo aldrig nå nogen vegne, sukker
han.
Derfor lavede han en tjekliste, som pi
gerne skulle gennemgå inde i deres hoveder,
inden de rakte hånden op.
Første punkt er: Prøv igen!
De næste tre punkter handler om, at hvis
en tone er svær at finde, kan man prøve at
huske den fra en takt, man lige har sunget.
Eller måske er der nogen i egen eller de an
dre stemmegrupper, man kan lytte til og
læne sig op ad.
Det sidste lyder: Er det relevant for hele
gruppen lige nu?
– Og nu står jeg med en kultur, der er foku
seret og disciplineret, men hvor pigerne si
ger, at vi hygger os, og jeg er sød og sjov.
Hvis du vidste, hvor meget tid jeg har sparet,
siger Philip Faber, der er far til en dreng på
tre år og derfor ikke har bevæget sig ind på
Aula og alle fællesbeskederne endnu.
– Holy fuck, jeg ved, jeg får et føl på tværs,
når vi får skoleintra engang! griner han.
Malene Mølgaard er freelancejournalist
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Tag g o dt im o d
os der u de !
Overalt på landets læreruddannelser er
eksamenssæsonen over os. Professionsbachelorpro
jektet skal forsvares, det sidste undervisningsfag skal
afsluttes, og jobjagten sættes i gang, før en tiltrængt
sommerferie venter. Efter ferien står vi klar på sko
lerne – med kaffekoppen i hånden, nøglebundtet i
lommen og sommerfugle i maven. Tunge teorier i ryg
sækken og store forventninger. Men mange af os, der
om lidt bliver jeres nye kolleger, har også en knude i
maven af bekymring. Er jeg klar til livet som lærer?
Kan jeg slå til?
Det seneste år har været udfordrende på mange må
der – også for os som lærerstuderende. En uddan
nelse, der bør fyldes af diskussioner og refleksioner i
mødet med holdkammerater og dygtige undervisere,
blev sat under pres af virtuel undervisning. Praktik
kerne, et højdepunkt i uddannelsen, har langt fra væ
ret den samme over en skærm. Vi har ikke kunnet for
dybe os i det vigtige relationsarbejde, og vi har ikke
kunnet grave dybt i den teoretiske værktøjskasse for at
vurdere den bedste måde at håndtere, at Sarah og
Muhammed skændes over en knækket blyant, mens
Peter kravler i vinduet, Alma igen har fundet sit høre
værn frem, fordi støjniveauet er for højt, og Linus
spejder efter os for at få hjælp til matematikopgaven.
Det sidste år har vi mødt vores medstuderende og
vores undervisere for lidt. Og vi har – ikke mindst –
mødt folkeskolen, eleverne, forældrene, vores kom
mende kolleger og jer for lidt. Det er imidlertid ikke et
nyt problem. Pandemien har tværtimod blot forstør
ret flere velkendte udfordringer i læreruddannelsen.
Praksischokket er for stort. Timetallet for lavt. En
tredjedel af mine medstuderende falder fra i løbet af
uddannelsen. For os, der bliver færdige og er nyud
dannede, overvejer hver fjerde at forlade folkeskolen.

Skolen skal spille en langt større rolle som aktiv me
duddanner af fremtidens lærere. Det kræver bedre,
flere og længere praktikker på læreruddannelsen.
Praktikker, hvor vi alle møder uddannede praktiklæ
rere. Det kræver investeringer i læreruddannelsen til
højere undervisningstimetal og en styrkelse af vores
grundfaglighed. Og det kræver, at læreruddannelsen
ses i direkte samspil med tiden som nyuddannet og vi
dereuddannelsen i løbet af hele vores lærerliv.
Nu er det tid til at udnytte, at pandemiens tåge for
alvor er begyndt at lette, og vi kan se nogle ting i et
nyt og klarere lys. I Danmark er vi de dårligste i Nor
den til at tage godt imod nyuddannede lærere. For at
fastholde og tiltrække flere dygtige nye lærere er vi
nødt til at indføre systematiske mentor- og induktions
forløb.
Som skoleledere spiller I en meget stor rolle for os
som lærerstuderende og kommende lærere. Derfor
har jeg en appel til jer: Tag ekstra godt imod jeres nye
kolleger i år. Kast jer over os med praktiske informati
oner og forståelse for, hvis ”praksischokket” i mødet
med skolens virkelighed er ekstra stort i år. Men kast
jer samtidig ind i debatten om vigtigheden af en ny,
national model for modtagelse af nyuddannede læ
rere. Pres på i forvaltningen og ban vejen for, at flere
kommuner etablerer gode induktionsordninger. Vi
ved, at en god mentorordning, nedsat timetal og an
dre tiltag er med til at få flere af os til at blive i lærer
jobbet. Vi glæder os til at møde jer derude – og vi hå
ber på jeres støtte til at sikre den bedst mulige over
gang, når vi går fra at være lærerstuderende til at blive
de dygtige, engagerede og reflekterede lærere, som
eleverne fortjener.
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undersøgelser og analyser

Mange elever har svært
ved at koncentrere sig,
når der er uro og larm
Formandskabet for Rådet for Børns
Læring og Danske Skoleelever har
med hjælp fra Epinion undersøgt,
hvordan eleverne oplever hverdagen i
folkeskolen.
Undersøgelsen viser blandt andet, at:
•T
 o ud af tre elever har svært ved at
koncentrere sig, når der er uro og
larm i klassen.
• Lidt over halvdelen af eleverne
oplever, at der er elever i klassen,
som skaber dårlig stemning for de
andre.
• Flere end tre ud af 10 elever mener,
at de elever, der skaber støj og uro i
klassen, ikke bør være der.
• Lidt under halvdelen vil helst i
gruppe med nogen på samme
faglige niveau, og det er tydeligere,
jo højere faglig selvtillid eleven har.

Flest klagesager om
massivt fravær
Elever uden skolegang præger igen
årsrapporten fra Klagenævnet for
Specialundervisning. Det er især
forældre til børn med autisme, som
klager over, at skoletilbuddet ikke
imødekommer barnets behov, men der
også børn med ADHD og socioemotionelle vanskeligheder iblandt, skriver
Folkeskolen.dk.
Af de 180 sager, som nævnet tog
stilling til på folkeskoleområdet i 2020,
handler 25 om elever, som ikke var i
skole. I halvdelen af tilfældene havde
eleven en forstyrrelse inden for
autisme, og i 10 sager var det børn
med ADHD eller socioemotionelle
vanskeligheder, som ikke kom i skole.
Samlet set modtog klagenævnet færre
sager i 2020 end i 2019.

Samtidig er der indikationer på, at
gruppearbejde ofte ikke fungerer, da
hver fjerde føler sig presset til at lave
opgaven – mens hver femte ikke føler,
at de har noget at bidrage med.

Antallet af lange
skoledage er skåret ned
Tal fra Undervisningsministeriet viser,
at færre elever havde lange skoledage
i 2020 sammenlignet med 2018.
Tallene baserer sig på data fra uge 43 i
2020 og viser, at især færre elever i
indskoling og på mellemtrinnet
oplever skoledage, der strækker sig
langt ud på eftermiddagen, mens de
ældste elever har lidt flere lange skoledage, skriver Skoleliv.dk
I 2019 blev der indgået en politisk
aftale, som en justering af folkeskolereformen, der blandt andet gav
mulighed for at afkorte skoledagen i
indskolingen og øge skolernes frihed
til at tilrettelægge skoledagene. En
mulighed var at afkorte den understøttende undervisning på 4.-9.
klassetrin for i stedet at tilrettelægge
andre aktiviteter som eksempelvis
to-lærerordninger. Den nye kortlægning viser, at der særligt i udskolingen
er sket en stigning i skolernes brug af
den mulighed.
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Børn fra udsatte
boligområder går på
segmenterede skoler
Børn fra udsatte boligområder er i høj
grad koncentreret på skoler med
mange elever fra dårligt stillede hjem.
De bedre stillede forældre fravælger i
stigende grad skolerne. Det fremgår af
en rapport fra Institut for Menneskerettigheder, der har undersøgt
udviklingen i segregering i grundskoler
for børn fra udsatte boligområder, der
som oftest har etnisk minoritetsbaggrund og kommer fra hjem med få
socioøkonomiske resurser.
En konsekvens af segregering i skolen
er, at børn i mindre grad mødes på
tværs af kulturelle forskelle og sociale
skel. Og det kan mindske den fælles
forståelse og demokratiske sammenhængskraft, som folkeskolen ellers har
til formål at styrke.

Stor forskel på lærernes
sygefravær fra kommune
til kommune

21,2

ELEVER
Så mange var der i
gennemsnit i hver
folkeskoleklasse i 2020.
De seneste fire år har
klassekvotienten været
faldende. I 2017 var der i
gennemsnit 21,6 elever per
klasse.
Kilde: Danmarks Statistik

Stor forskel på lærernes sygefravær fra
kommune til kommune. I en ny analyse
af sygefraværet fra 2017 til 2019 for
kommunalt ansatte kommer lærerne
ind på en tredjeplads med en stigning
på 1,2 %. Samlet set steg sygefraværet
for alle kommunalt ansatte med 3,7 % i
perioden, viser analysen fra Indenrigs
og Boligministeriets Benchmarkingenhed. Selvom sygefraværet blandt
lærerne ”kun” er steget med 1,2 % på
landsplan, så er der stor forskel på
udviklingen i de forskellige kommuner.
I 14 kommuner er sygefraværet blandt
lærerne faldet med mindst 10 %, mens
sygefraværet i 28 kommuner omvendt
er steget med mindst 10 %.
Sygefravær styrtdykkede under
corona
Så kom corona, og så skete der noget.
Sammenligner man lærernes sygefravær på landsplan i januar 2020 med
januar 2021, er fraværet halveret. I
januar 2020 var fraværsprocenten 1,2
og i januar 2021 var den faldet til 0,6
%, viser et træk fra Kommunernes og
Regionernes Løndatakontor (KRL).

Jeg håber virkelig de har gjort sig
umage med rekrutteringen
Min skole har lige ansat tre nye lærere og vist
også en ny leder. Jeg håber virkelig, at de har
gjort sig umage og ofret det, der skal til, på en
professionel rekruttering.
På Lærerjob.dk finder de i hvert fald alle de
bedst kvalificerede og uddannede kandidater
– og faktisk rammer de også mange, der slet
ikke søger job, men bare lige kigger.

Prisen for at rekruttere den rigtige person i første
forsøg er faktisk overraskende lav. Og så slipper
man nemlig for at betale dyre lærepenge ...
Jeg glæder mig!

TEMA

TILBAGE PÅ SKOLEBÆNKEN

Af Joel Goodstein |

Skolelederne oplever, at kommunerne gerne vil
have, at de uddanner sig, og det har stor betydning,
at ledere har taget en lederuddannelse, siger ekspert. Men i mange tilfælde er det svært for lederne
at finde tiden til selv at indtage skolebænken, når
en travl hverdag på skolerne skal hænge sammen.

Det betaler sig
at finde tiden til
efteruddannelse

Jannick Stærmose Mortensen
Sekretariatschef i
Skolelederforeningen

Peter Sørensen
Ph.d. og adjunkt
Syddansk Universitet.

Dorte Andreas
Næstformand i
Skolelederforeningen
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Når man spørger skoleledere
om deres muligheder for kompetenceudvik
ling – som Skolelederforeningen gør i sine vil
kårsundersøgelser – er der markant forskel
på vurderingen af muligheder og vilkår for
kompetenceudvikling. 62 % af de adspurgte
svarer i den seneste undersøgelse, at de har
gode muligheder for kompetenceudvikling,
mens 39 % svarer, at de har gode vilkår for
kompetenceudvikling. 50 % svarer, at de har
gode muligheder for efteruddannelse.
– Vi udlægger svarene på den måde, at et
flertal af skoleledere får ja, når de beder om
at komme på efter- og videreuddannelse,
men realiteten er, at de selv skal finde tiden
til uddannelse ved siden af alle deres andre
daglige opgaver. Nogen oplever måske også,
at de selv får opgaven med at skaffe finansie
ring til en uddannelse eller et kursus. De vil
kår afskrækker uden tvivl nogen, og tidspres
set får måske andre til at opgive undervejs.
Hvis man alligevel holder ved, er det ofte
med dårlig samvittighed, fordi kolleger må
løbe stærkere, eller der er opgaver, som ikke
bliver løst, siger Jannick Stærmose Morten
sen, sekretariatschef i Skolelederforeningen.
Han tilføjer, at vilkårene kan variere fra
kommune til kommune og fra skole til skole,
men at det generelle billede er utilfredsstil
lende.
– Skolelederne oplever, at systemet gerne
vil have, at de uddanner sig, men at de i
mange tilfælde bliver overladt til sig selv, når
en travl hverdag på skolerne skal hænge
sammen med en krævende uddannelse. Det

Diplom i
skoleledelse
Diplom i skoleledelse er en
specialisering af diplomuddannelsen i ledelse med vægt på
en praksisnær læring, som tager mest muligt udgangspunkt
i de daglige ledelsesopgaver i
skolen.
Uddannelsen giver de studerende værktøjer til at arbejde
med ledelse og pædagogisk
udvikling i skolen på både det
strategiske, organisatoriske og
personlige niveau.

Målgruppe
Diplom i skoleledelse er rettet
mod opgaver som skoleleder,
afdelingsleder, teamleder eller
andre ledelsesfunktioner i skolen.

Opbygning
er forklaringen på, at de svarer så forskelligt
på muligheder og vilkår, siger Jannick Stær
mose Mortensen.
Efteruddannelse betaler sig
Cirka 80 % af medlemmerne af Skoleleder
foreningen har en diplomuddannelse i le
delse. I 2018 blev den nye diplomuddannelse
i skoleledelse etableret. Uddannelsen udby
des på professionshøjskolerne og er en spe
cialisering af diplomuddannelsen i ledelse
med vægt på en praksisnær læring, som ta
ger mest muligt udgangspunkt i de daglige
ledelsesopgaver i skolen.
Både for arbejdspladsen og for den enkelte
skoleleder giver det værdi, at en skoleleder
tager en lederuddannelse, fortæller Peter Sø
rensen, ph.d. og adjunkt ved Syddansk Uni
versitet.
I sin ph.d.-afhandling ”Developing Lea
dership Behaviour” fulgte han 127 offentlige
ledere fra fem kommuner undervejs i deres
diplomuddannelse i ledelse. Ud over at
spørge de studerende bad han også deres
chefer, medarbejdere og sidestillede kolleger
om at vurdere, hvordan uddannelsen påvir
kede ledernes adfærd.
– Konklusionen er sat på meget kort formel,
at efteruddannelse har en positiv effekt på de
tre undersøgte typer lederadfærd: opgaveori
entering, relationsorientering, forandringsori
entering. Det gælder både, når man spørger
de studerende, altså lederne selv, men også
deres chefer, medarbejdere og kolleger. Den
største positive effekt ses, når det gælder op

gaveorientering, hvilket formodentlig hænger
sammen med, at disse ledelsesopgaver ligger
tættest på de fag-faglige og pædagogiske pro
blemstillinger, som man har med fra lærerger
ningen, siger Peter Sørensen.
Vekselvirkning mellem teori og praksis
Hans forskning viser også, at en vigtig forud
sætning for en vellykket lederuddannelse er
muligheden for en løbende vekselvirkning
mellem teori og praksis, og at man kan over
føre til praksis, hvad man lærer på uddannel
sen – også kaldet transfer.
– Ikke alene skal der være en vekselvirk
ning mellem det, du lærer på uddannelsen,
og dine daglige opgaver, men det skal også
ske hurtigst muligt, nærmest i en glidende
overgang, så du er i gang med at bruge din
læring dagen efter på skolen hvis muligt, si
ger Peter Sørensen.
– Som leder skal man helst gå i dialog og
kunne begejstre og motivere for at skabe re
sultater og nødvendige forandringer, og det
kan man uddanne sig til at blive dygtigere til,
forudsat at der er mulighed for transfer, når
man skal skabe engagement blandt medar
bejdere, siger Peter Sørensen om den disci
plin, som nogle gange kaldes ”autentisk le
derskab”.
En anden vigtig forudsætning for at om
sætte en lederuddannelse i daglig praksis er,
at der er plads til at begå fejl.
– Det er svært at skabe transfer af læring til
praksis i en nulfejlskultur. Der skal være mu
lighed for at prøve sig frem og blive klogere, ›

Uddannelsen har i alt seks moduler, heraf to valgmoduler og
et afgangsprojekt er rettet
specifikt mod skoleledelse.
Hele diplomuddannelsen svarer til i alt 60 ECTS.
OBLIGATORISKE MODULER
(samlet 30 ECTS)
•O
 rganisation, udvikling og
samskabelse (10 ECTS)
•L
 edelse af medarbejdere og
faglig udvikling (10 ECTS)
•D
 et personlige lederskab og
forandring (10 ECTS)
TO VALGFRIE MODULER
(samlet 15 ECTS)
•P
 ædagogisk, didaktisk og
datainformeret ledelse (10
ECTS)
• Skoleledelse (5 ECTS)
AFGANGSPROJEKT
(15 ECTS)

Diplomuddannelsen i ledelse/
diplom i skoleledelse udbydes
af alle professionshøjskoler.

›
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Forsøg med lokalt netværk
En anden måde at holde sig løbende opda
teret er ved at være med i et netværk. Skole
lederforeningen går efter sommerferien i
gang med etableringen af et netværk for
mellemledere på Fyn i et projekt, som bliver
kaldt ”Ord til handling”. Her er tanken, at
netværkene skal understøtte videns- og erfa
ringsdeling, men også en forpligtende ind
sats for at omsætte viden til handling.
– Den måske største udfordring ved efterog videreuddannelse er at omsætte læring
til handling. Der går hurtigt travl hverdag i
den, når man er tilbage på kontoret. Med
det nye netværk håber vi at skabe en fremti
dig model for, hvordan skoleledere forplig
ter hinanden til at dele viden og hjælpe hin
anden til at omsætte den i praksis på deres
skoler, siger Dorte Andreas.
Joel Goodstein er freelancejournalist
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| Foto Hung Tien Vu

Behov for løbende efteruddannelse
Skolelederes efter- og videreuddannelse skal
som udgangspunkt aftales lokalt – på skoler
og i kommuner, forklarer næstformand i
Skolelederforeningen, Dorte Andreas.
– Efteruddannelse og vilkårene herfor bør
aftales med nærmeste leder som led i en ud
viklingsplan, herunder hvordan den pågæl
dende leder kan aflastes under uddannel
sen. Når kommunerne i deres stillingsopslag
direkte efterspørger skoleledere med di
plomuddannelse, bør kommunerne i langt
højere grad understøtte denne type efterud
dannelse med de nødvendige resurser, siger
Dorte Andreas og gør opmærksom på, at ef
teruddannelse er andet end diplomuddan
nelsen. Af Skolelederforeningens medlem
mer har 15-18 % en masteruddannelse.
– Vi efterlyser nogle diplom-plus-moduler,
hvor skoleledere, som allerede har diplom
uddannelsen, kan videreuddanne sig, for ud
viklingen står jo ikke stille, selvom man har
et eksamensbevis. Skoleverdenen mødes
hele tiden af nye krav. Det handler blandt an
det om dataunderstøttet ledelse, kommuni
kation og inklusion, hvor vores egne kurser
hurtigt bliver fyldt op, fordi der er et stort be
hov for ny viden blandt lederne. Vi kan også
se, at kravene til skolerne om at kunne kom
munikere med omverdenen er øget. Her kan
der også være et behov for kurser og efterud
dannelse i kommunikation, siger Dorte An
dreas.

Af Joel Goodstein

selvom der selvfølgelig er en grænse for,
hvor meget det må gå ud over elever og kol
leger. Heldigvis er der ofte plads til afprøv
ning og refleksion i folkeskolen – måske
mere end i private virksomheder, siger Pe
ter Sørensen.

J e g blive r
fo r h åbe n tl i g
s pare t fo r
at be gå
fe jlt age ls e r
Som lærer vil Mark Frødstrup gerne
vise, at det kan være en god oplevelse
at gå i skole for alle elever. Som leder
er der mulighed for at arbejde med det
mål på en hel skole – ikke kun i den enkelte klasse.

Mark Frødstrups egen skole
tid var ikke et eksempel til efterfølgelse.
– Min skolegang var enormt kedelig og
ikke særlig orienteret mod drenge med
krudt i røven. Jeg er blevet lærer for at
gøre en forskel for børn og unge. Min kæp
hest er, at alle elever skal have deltagemu
ligheder. Som kommende leder vil jeg
gerne være med til at vise, at det kan blive
en god oplevelse at gå i skole for alle børn.
Som skoleleder er der mulighed for at ar
bejde i en større skala end den enkelte
klasse, siger Mark Frødstrup om baggrun
den for sit Lærer til leder-forløb på VIA
University College.
Til daglig arbejder han på Stjernevejsko
len i Hedensted. Han er 31 år, uddannet
lærer i 2014 og blev af sin tidligere leder
opfordret til at søge ind på lederforløbet. I
maj 2021 forventer han at afslutte det tre
årige uddannelsesforløb, som omfatter en
række af diplomuddannelsens fag i le
delse, foruden særlige moduler rettet mod
ledelsesopgaver i skolen.
– Jeg vil gerne bruge uddannelsen til at
styrke mine kompetencer i pædagogisk le
delse, kulturudvikling og skabelse af nye
læringsmiljøer. Men ud over teorien er
samspillet med de andre studerende me

Mark Frødstrup er ansvarlig
for kommunens idrætstalentklasser og har også særligt
ansvar for 7.-9.-klasserne på
Stjernevejskolen i Hedensted,
herunder afgangsprøver. Han
afslutter Lærer til leder-forløbet i foråret 2021.

get vigtigt for mig. Vi spejler os i hinanden
som kommende ledere, siger han.
Modulet ”Skoleledelse” retter sig specifikt
mod juridiske og økonomiske ledelsesopga
ver.
– Som lærere har vi nogle blinde pletter,
når det gælder økonomistyring, personalesa
ger, eksamener på særlige vilkår og hele det
sagsapparat med dokumentation og journali
sering, som kræves i lederrollen, der er un
derlagt formelle styringskæder. Hvilket råde
rum har man egentlig som leder? Netop den
del af uddannelsen har været lidt af en øjen
åbner. Jeg tror, det vil være svært at indtage
en lederstilling uden den mere formelle vi
den. Man bliver forhåbentlig sparet for at
begå fejltagelser, som kan få konsekvenser
for både dig selv og andre, siger Mark
Frødstrup.
Modstridende dagsordener
Han vil bruge sit afgangsprojekt på uddan
nelsen til at udvikle specialpædagogiske
værktøjer, så elever med særlige udfordrin
ger får bedre skoleforløb og i højere grad
undgår segregering fra de almindelige un
dervisningsforløb.
– Som leder kan man opleve krydspres
mellem pædagogiske hensyn, jura og øko
nomi. Nogle gange er man nødt til at give læ
rere modstand, fordi der er andre vigtige
hensyn eller formalia, og her er man som le
der nødt til at finde ud af, hvordan man navi
gerer i modstridende dagsordener. Der er en
risiko for, at man som leder bliver tillagt an
svaret for alle problemer. Men man kan og
skal ikke bære skylden for alle problemer på
sine skuldre. Så slider man hurtigt sig selv
op. Hvis medarbejderne ikke med det
samme kobler sig på din agenda, er det vig
tigt at finde ud af, hvordan I kommer videre,
og hvordan du kan omsætte modstand eller
skepsis konstruktivt, så du alligevel får ført
dine pædagogiske visioner ud i livet, siger
Mark Frødstrup.
Joel Goodstein er freelancejournalist
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TEMA

Ud d a n n e lse n læ re r
m ig at hå ndte re
m a n g e nye
u d fo rd r inge r

Af Joel Goodstein

I kraft af diplomuddannelsen i skoleledelse har Signe
Bladt Pedersen for alvor
fået øjnene op for kompleksiteten i denne type lederjob. Det har ikke afskrækket
hende – tværtimod.
Signe Bladt Pedersen har arbej
det som lærer siden 2006. I årenes løb er læ
rergerningen blevet suppleret af forskellige
tillidsposter: skolebestyrelse, arbejdsmiljøre
præsentant og TR-suppleant.
I dag har hun forladt klasseværelset, og si
den 2018 har hun været i gang med diplom
uddannelsen i ledelse på VIA University Col
lege. Da hun arbejder fuldtid som konstitue
ret viceskoleleder på Stensballeskolen i Hor
sens, kan hun skabe den nødvendige vekslen
mellem teori og praksis under sin lederud
dannelse. Ud over tre moduler med mere ge
nerelle ledelsesværktøjer har hun undervejs
i diplomuddannelsen gennemført to modu
ler, som er særlig rettet mod skoleledelse:
”Pædagogisk, didaktisk og datainformeret le
delse” og ”Skoleledelse”. I alle moduler an
vendes cases fra egen skole, så man opnår
en meget praksisnær læring.
– Vi anvender teorien på de daglige opga
ver, som alligevel skal løses, og forhåbentlig
betyder det, at man løser opgaverne på en
mere kvalificeret måde, fordi man bliver
tvunget til at reflektere over, hvordan opga
ven skal løses, og om der er bedre alternati
ver. Som lærer kommer man med viden og
holdninger til pædagogik og didaktik, men
der er jo en række ledelsesopgaver, hvor læ
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rerbaggrunden ikke er tilstrækkelig, for ek
sempel når det gælder jura og økonomisty
ring. Anvendelse af data på organisationsni
veau er også meget relevant som leder, men
heller ikke en disciplin, man kommer med
som lærer, siger Signe Bladt Pedersen.
Udvikling og fordybelse
Et eksempel på vekselvirkningen mellem ud
dannelse og praksis er i hendes tilfælde et
udviklingsarbejde om udskoling, som hun er
afdelingsleder for.
– Jeg har brugt uddannelsen til at holde
gang i en forandringsproces i forhold til ud
skolingen. Den slags opgaver kan have god
energi i starten, men kræver en vedholdende
indsats af alle involverede. Særligt i en coro
natid, hvor man går meget i drift, er det eks
tra svært at holde fast i større udviklingspro
jekter, som omfatter både lærere og elever.
Her har jeg med uddannelsen fået motiva
tion og redskaber til at gøre status på de op
nåede resultater, og hvad processen kalder
på fremadrettet og at skabe de nødvendige
fordybelsesperioder for at afklare, hvad der
kræves af mig for at holde gang i processen,
siger Signe Bladt Pedersen.
Hun har også fået viden og værktøjer til
bedre at håndtere personalesager.

– Tidligere har jeg været meget afhængig af
HR-assistance, men nu er jeg mere med i
processen og har en større viden om rettig
heder og pligter, hvilket er vigtigt, når der er
noget på spil for en medarbejder, siger hun
videre.
Kommunikation og meningsskabelse
Uddannelsen har tydeliggjort, at ledelse be
står af mange forskellige opgaver – lige fra
strategi og overordnet planlægning til helt
lavpraktiske dag-til-dag-opgaver.
– Det er blevet klart, hvor mange forskel
lige niveauer man arbejder på som skolele
der – fra alvorlige menneskelige problemstil
linger til rent praktiske gøremål. Man skal
operere i en kommunal og politisk kontekst,
men også håndtere hverdagsproblemer i for
hold til elever, forældre og medarbejdere.
Man bliver nogle gange bragt i konflikt med
sig selv og bliver måske nødt til at implemen
tere ting, som går imod ens egen overbevis
ning, siger Signe Bladt Pedersen og fortsæt
ter:
– Samtidig skal du kunne sætte retningen
for en hel skole og nogle gange tage beslut
ninger, som ikke alle er enige i. Ledelse er
langt henad vejen lig med kommunikation
og meningsskabelse, og derfor bliver man
udfordret hver dag. Men jeg synes, at di
plomuddannelsen giver redskaber til at
håndtere mange af de udfordringer, man
møder som skoleleder.

Signe Bladt Pedersen er afdelingsleder og konstitueret
viceskoleleder på Stensballeskolen i Horsens.
Siden 2018 har hun været i
gang med diplomuddannelsen i skoleledelse, som hun
forventer at afslutte i 2021.

Udfordret på tid
Hun oplever dog, at det i perioder har kne
bet med tid til både et fuldtidsjob, familie og
en diplomuddannelse.
– Jeg har faktisk ikke altid fået læst alt det,
vi skulle. Sådan er det i en hverdag med job
og familie. Så kommer der ting ind fra højre
og venstre, man bliver nødt til også at bruge
tid på. Men jeg har en aftale med mit ledelse
steam, som også synes, det er vigtigt, at jeg
tager uddannelsen, og derfor er der også en
forståelse for, at jeg nogle gange tager tid ud
til opgaver på uddannelsen. Men alle de dag
lige opgaver ligger og venter bagefter. Dem
er der ikke andre, som klarer, siger hun.
På længere sigt, når det rigtige job melder
sig, er planen, at hun vil søge en stilling som
skoleleder.
– Men foreløbig skal jeg afslutte diplomud
dannelsen, og så må vi se, hvad der sker. Ud
dannelsen har gjort det tydeligere for mig,
hvor komplekst jobbet som skoleleder egent
lig er. Men det har ikke afskrækket mig.
Tværtimod. Ledelse er blevet mere spæn
dende, og uddannelsen bekræfter mig i, at
det er den vej, jeg skal, siger Signe Bladt Pe
dersen.
Joel Goodstein er freelancejournalist
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Skoleledere skal bruge
kontrolforanstaltninger
med omtanke
Et er at have retten på sin side. Noget andet er, om det er
fornuftigt at anvende den. Jura i skoleledelse er ikke en sort-hvidabstraktion, men saglige skøn, der skal håndteres i konteksten.
Det at være en god leder handler om at kunne håndtere juraen
elegant. Undervisere på VIA University College, juristerne Andreas
Rix og Lone Pagh, beskriver her kontrolforanstaltninger, og hvad
du som skoleleder skal være opmærksom på.

kon tro l
Af Andreas Rix og Lone Pagh | Foto Asger Sessingø/Ritzau Scanpix

Da Tårnby Kommunes kommu
nalbestyrelse i 2014 indførte stempelure, så
de 450 skolelærere skulle stemple ind, når
de mødte på skolen, og ud, når de forlod
den, lød kritikken, at det mindede om fa
briksarbejdere i 1950’erne.
Kommunens intentioner var – hvilket
fulgte lov 409 – at lærerne havde pligt til at
tilbringe deres arbejdstid på skolen, og med
terminalerne til at tidsstemple indførtes en
slags rapporteringspligt, der af lærerne blev
tolket som kontrol og mistænkeliggørelse.
Som arbejdsgiver havde kommunalbesty
relsen ledelsesretten til at gennemtvinge be
slutningen, om end den var kortvarig, da kri
tikken medførte, at det i stedet for stem
pelure blev op til de enkelte skoleledere at
indføre procedurer for udmøntningen af ar
bejdstidsreglerne i medfør af lov 409.
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Historien er en illustration af, hvordan le
delsesretten kan håndteres: Mellem kommu
nalbestyrelsen som arbejdsgiver og siden –
med hjemmel i folkeskoleloven – en delege
ring til skolelederen i forhold til at lede den
administrative og pædagogiske hverdag på
skolen.
Implementeringen af arbejdstidsreglerne
skabte uro på skoleområdet, og ledelsesret
ten blev trukket skarpt op som en tydelig
præmis, der gjorde op med ”privatpraktise
rende lærere”.
Juraen som medspiller
Som undervisere på valgmodulet Skolele
delse på VIA University College tematiserer
vi ledelsesretten: Ikke i den tayloristiske ud
gave, som i eksemplet med stempelurene,
men som en præmis for den formelle leder.

LONE PAGH
Lektor i VIA University
College, hvor hun
underviser på
diplomuddannelsen
i ledelse, herunder
modulet Skoleledelse.
Lone er uddannet jurist
og journalist.

ANDREAS RIX
Adjunkt på VIA
University College, hvor
han udover at undervise
i modulet Skoleledelse
på diplomuddannelsen
i ledelse er underviser
i forvaltningsret og
juridisk metode.
Andreas er uddannet
jurist og violinist.

Ledelsesretten blev i 2013 fra KL’s side om
talt som ”skolelederne skal have ledelsesret
ten tilbage” – som om den nogensinde havde
været taget fra dem. Det er vores oplevelse,
at fronterne fra urolighederne efter imple
menteringen af skolereformen stadig sætter
ledelsesretten i en skyggediskurs og ofte ikke
medreflekteres i hverdagens beslutninger.
For eksempel giver de studerende ved mo
dulets start udtryk for, at de har vanskeligt
ved at få juraen ordentligt ind under huden
og dermed rigtigt ned i værktøjskassen, men
ved modulets afslutning var evalueringen, at
juraen anvendt med klogskab i langt højere
grad opfattes som en medspiller, der sikrer
ordentlighed og retssikkerhed for både le
delse og medarbejdere.
Det er i tråd med vores tilgang til ledelses
retten – og især dens grænser – at ved at
medreflektere den i hverdagens beslutninger
kan den understøtte saglig ledelse. Et af ho
vedmålene for vores undervisning i Skolele
delse er således at skabe bevidsthed og kom
petence i forhold til både mulighederne og
grænserne for ledelsesretten i en skoleledel
sessammenhæng. Det at være en god leder
handler om at kunne håndtere juraen ele
gant og balancere mellem legalitet og legiti
mitet. Jura er heller ikke i skoleledelse en
sort-hvid-abstraktion, men en kontekstuel
praksis ud fra det personlige, men saglige
skøn, der skal håndteres i en samfundskon
tekst og ofte med vekslende intensitet. Der
for er saglighedsdimensionen væsentlig for
grænsen for udøvelse af det personlige skøn.
Et af ledelsesrettens kodificerede områder,
der er indrammet af retspraksis, er lederens
adgang til at iværksætte kontrolforanstaltnin
ger. Hvor stempelurene mindede om en ud
død industritilgang til kontrol af medarbej
derne, men dog tydelig, så er mulighederne
for at overvåge medarbejderne i dag mere
sofistikerede og ofte mere skjulte.
Hvilken plads har
kontrolforanstaltninger i nutidens
skoleledelse?
Et fremtrædende element i skolelederens le
delsesret er retten til at føre kontrol med den
ansattes arbejde. I praksis vil dette ofte inde
bære en form for tidsregistrering og kontrol
af arbejdsfravær. Den saglige begrundelse for
disse kontrolformer vil normalt være hensy
net til arbejdstidens effektivitet og – i forlæn

gelse heraf – at kunne dokumentere eventu
elle uberettigede forsømmelser af den daglige
arbejdstid. Som det fremgår af eksemplet fra
Tårnby Kommune, er det imidlertid én ting
at have retten til at udøve kontrol på sin side.
Noget andet er, om – og hvornår – det er for
nuftigt at anvende denne ret.
Vi har som undervisere været i dialog med
flere af vore studerende på diplomuddannel
sen i Skoleledelse – både erfarne og nye sko
leledere. En tematik, der går igen, er medar
bejdere, der har udfordringer med opgave
løsningen, og hvor der sættes ind med obser
vationer af undervisningen for at understøtte
og afklare. Observationerne ledsages typisk
af opfølgende samtaler, for eksempel på
ugentlige møder, hvor der tales om medar
bejderens arbejdsgang. Fælles for indsat
serne har været ledernes opgave med at imø
degå medarbejdernes oplevelse af at blive
kontrolleret og overvåget, så opmærksomhe

den rettes mod den mere konstruktive inten
tion om, at medarbejderne rent faktisk ud
vikler sig på området.
Uanset hvilket middel der påtænkes an
vendt, stilles der dog generelle krav til den
lovlige anvendelse af kontrolforanstaltninger.
Det følger af den kommunale aftale om kon
trolforanstaltninger fra 2015, der oplister
nogle specifikke retningslinjer for iværksæt
telse af kontrolforanstaltninger over for den
ansatte.

Mange forskellige kontrolmuligheder
Der findes i almindelighed en lang række for
skellige kontrolmuligheder: Logning af inter
netbrug, tv-overvågning (snæver adgang),
adgang til arbejdsrelaterede mails og sms’er
med videre. Flere af disse foranstaltninger
vil typisk være endnu mere i spil, når ar
bejdsredskaber som for eksempel telefon,
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Det afgørende for udøvelsen af
ledelsesretten i almindelighed
og lovligheden af anvendelse
af kontrolforanstaltninger i
særdeleshed er det saglige
hensyn
Andreas Rix, jurist og adjunkt

kon tro l

tablet, computer stilles til rådighed af ar
bejdsgiveren. Noget andet er, hvis medarbej
dere anvender egne arbejdsredskaber, hvil
ket giver udfordringer med hensyn til
arbejdsgiverens kontrol med arbejdsgiverre
laterede oplysninger, der befinder sig på
medarbejderens hardware. Det stiller i alle
tilfælde særlige krav til udformningen af ret
ningslinjerne i personalehåndbogen. Pro
blemstillingen behandles ikke yderligere her.
Kontrolforanstaltninger skal ifølge kontrol
aftalen være sagligt begrundet i driftsmæs
sige hensyn og have et fornuftigt formål; de
må ikke være krænkende over for medarbej
derne. De må heller ikke forvolde tab for
medarbejderne eller påføre dem nævnevær
dige ulemper. Medarbejderne har også krav
på at blive underrettet om nye kontrolforan
staltninger inden en angiven frist, medmin
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dre formålet forspildes herved, eller der er
tvingende driftsmæssige grunde til hinder
herfor. Kontrolaftalen kan ses som resultatet
af en afvejning af modsatrettede hensyn: På
den ene side arbejdsgiverens berettigede ind
greb i dele af medarbejdernes private sfære
ud fra en saglig ledelsesinteresse. På den an
den side hensynet til medarbejderens integri
tetsinteresse ved at etablere et værn mod
uhensigtsmæssig brug af kontrolforanstalt
ninger, der overskrider de saglige hensyn.
Mange kommer nemt til at forbinde kon
trolforanstaltninger med mere håndfaste me
toder. Det kan for eksempel være visitation
af medarbejdere, generel overvågning via ka
meraer og så videre. Hertil bemærkes, at me
toderne kan siges at være bestemt af bran
chen. Hvilke kontrolmidler der sagligt kan
tages i brug – og med hvilken intensitet – af
hænger således både af branchen, det kon
krete behov og formål med kontrollen. Hvad
der er en saglig kontrolforanstaltning i en
branche, kan være et usagligt indgreb i en
anden branche og kontekst.
Anvendelsen af kontrolforanstaltninger på
arbejdspladsen vil typisk forudsætte en kon
kret vurdering af behovet ud fra en såkaldt
proportionalitetsbetragtning. Det indebærer,
at midlet ikke må være mere vidtgående end
nødvendigt for at tilgodese formålet med for
anstaltningen. Den kommunale kontrolaftale
kan siges at være et udtryk for denne tilgang.
Spørgsmålet er nu, om der er andre eg
nede kontrolforanstaltninger (end tidsregi
strering og registrering af arbejdsfravær),
der kan anvendes i en skoleledelsessammen
hæng på et sagligt grundlag.
Ledelse-tæt-på – et janushoved?
Ledelse-tæt-på er på den ene side tænkt som
et tiltag, hvor skolelederen gennem blandt
andet observation af undervisningen anlæg
ger et udviklingsperspektiv med henblik på

at influere hensigtsmæssigt på opgaveløsnin
gen. Det velkendte fokus er på at understøtte
og vise interesse for medarbejderne samt di
daktisk refleksion og dialog om faglig prak
sis. Normalt er det en positiv begivenhed for
lærere at opleve, at ledelsen selv kan erfare,
hvad deres medarbejdere står med i det dag
lige. Ledelsens iagttagelser giver desuden et
godt udgangspunkt for de efterfølgende
teamudviklingssamtaler.
Det kan dog på den anden side ikke ude
lukkes, at Ledelse-tæt-på efter omstændighe
derne også kan antage karakter af en kon
trolmekanisme. Dette afhænger af, hvad der
er årsag til observationen. Er der for eksem
pel skærpet opmærksomhed og ledelses
mæssig bekymring udløst af klager over
medarbejderadfærd eller kvaliteten af det
pædagogiske arbejde? Problemet vil i så
danne tilfælde typisk relatere sig til en med
arbejders eventuelle uegnethed og samar
bejdsvanskeligheder, der både kan vedrøre
manglende evne og manglende vilje i forhol
det til kollegerne, ledelsen, eleverne eller
forældrene.
Set ud fra den optik vil det oprindelige ud
gangspunkt om støtte og interesse for medar
bejderne ændre karakter og have flere lig
hedstræk med egentlig overvågning og kon
trol. Hvis en medarbejder oplever vanskelig
heder i forbindelse med opgaveløsningen, er
der i og for sig intet galt i at følge medarbej
deren tæt i en periode. Efter omstændighe
derne kan der indlægges ugentlige opfølg
nings- og statussamtaler med henblik på at få
kortlagt problemets omfang og karakter.
Dette vil nogle opleve som kontrol og over
vågning. Og det er det vel også i sagens natur.
Det afgørende for udøvelsen af ledelsesret
ten i almindelighed og lovligheden af anven
delse af kontrolforanstaltninger i særdeles
hed er det saglige hensyn, så målet med for
anstaltningen opnås, uden at medarbejderen
påføres nævneværdige ulemper og risikerer
integritetskrænkelse.
Nøglekravene er derfor saglighed og pro
portionalitet, hvilket er godt at skrive sig bag
øret.
Hvis man som skoleleder ser sig selv stå i
spændingsfeltet mellem det personlige og
det professionelle lederskab, vil man skulle
forholde sig til det deraf fødte ledelsesdi
lemma. Det kalder på handling, og det for
ventes, at man i medfør af sin magtkompe
tence har modet til at træffe de nødvendige
beslutninger.
Andreas Rix og Lone Pagh
er jurister og undervisere
på valgmodulet Skoleledelse på
VIA University College

Hjælp eleverne
tilbage i klassefællesskabet
Få et gratis trivselsforløb. TRIV NU
er et interaktivt
onlineunivers til
mellemtrinnet og
udskolingen.
Eleverne skal hjælpes tilbage
til klassefællesskabet og en
hverdag med smil og overskud.
Psykiatrifonden har sammen
med 300 lærer og 8000 elever
udviklet et 15 lektioners trivselsforløb, som er gennemtestet, let at forberede og har
påviselig effekt.
Du kan også booke en gratis
opstartsworkshop til lærerne,
så de hurtigt er klædt på til at
starte forløbet.

Få adgang på
TRIVNU.dk, nemt
og hurtigt gennem
Uni-login.

L i ge st i llin g
Af Marie Begtrup | Illustration Shutterstock
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AF ALLE LEDERE I
FOLKESKOLEN

KVINDER

Mænd

Kvinder
tager over i
ledelserne
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LEDERE I
FOLKESKOLEN

Kvinder

Forskellen mellem kvindelige og mandlige skoleledere
bliver mindre og mindre –
både når vi taler om antal
og om løn. Det viser tal fra
Kommunerne og Regionernes Løndatakontor (KRL).

Antal mænd og kvinder
Alle ledere i folkeskolen fordelt på køn
UDVIKLING OVER 10 ÅR
60%

SIDEN

2017

50%

40%

HAR DER VÆRET FLERE
KVINDER END MÆND
I LEDENDE STILLINGER
I FOLKESKOLEN
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Kilde: Kommunerne og Regionernes Løndatakontor

Kønsfordelingen for ledere i folkeskolen set over en 10-årig peri
ode viser en klar tendens til, at der bliver flere og flere kvinder
på lederposterne. Af de øverste skoleledere er der nu stort set
lige mange kvinder og mænd, og af mellemledere er der nu flere
kvinder end mænd. Samlet set er der i 2021 flere kvinder end
mænd i ledende stillinger i folkeskolen.
En forklaring kan være, at det er en konsekvens af, at der er
flere kvinder end mænd i den primære rekrutteringsgruppe,
som er lærere i folkeskolen. Men forhandlingschef i Skoleleder
forening Peter Cort, peger også på en anden tendens:
– Vi har set en udvilking i, hvilke typer af mellemleder stillin
ger, det er, der bliver slået op. Tidligere var det ofte stillinger
med meget administration, hvor det nu ofte er stærke pædago
gisk faglige profiler, der bliver efterspurgt, hvilket lidt karikeret
sagt kan taler mere til kvinder, forklarer Peter Cort.

Øverste ledere i folkeskolen fordelt på køn
UDVIKLING OVER 10 ÅR
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Mellemledere i folkeskolen fordelt på køn
UDVIKLING OVER 10 ÅR
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Hvordan ser det
ud hos jer?
Vil du gerne vide,
hvordan det ser ud
lokalt, kan du foreslå
bestyrelsen i din
lokale afdeling af
Skolelederforeningen
at kigge i de lokale
lønoversigter.
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Kilde: Kommunerne og Regionernes Løndatakontor
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Lønforskelle
Alle kvindelige skolelederes procentvise
løn af alle mandelige skolelederes
UDVIKLING OVER 10 ÅR
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Lønmæssigt ligger kvindelige ledere
gennemsnitligt lavere end mæn
dene – mest udtalt på øverste leder
niveau. I 2021 fik kvindelige øverste
ledere i gennemsnit 95,75 % af
mænds løn, hvorimod kvindelige
mellemledere i 2021 fik 99,56 % af
mandlige mellemlederes løn.
En mulig forklaring på dette kan
være ancieniteten, hvor mandlige
ledere gennemsnitligt har højere
ancienitet – dette er især udtalt for
øverste ledere.
– Man skal også huske, at vi ikke har
en ensartet løndannelse på tværs af
kommuner, hvilket også kan være
en forklaring, siger Peter Cort.

KVINDERS LØN
SVARER TIL

96,4%

2019

AF MÆNDS FOR
ALLE LEDERE I FOLKESKOLEN

Kvindelige mellemlederes procentvise
løn af mandelige mellemlederes
UDVIKLING OVER 10 ÅR
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Kvindelige øverste lederes procentvise
løn af mandelige øverste lederes
UDVIKLING OVER 10 ÅR
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MiniMAT er en helt ny
digital matematikprøve til
de mindste elever
- et stærkt værktøj til dig som ønsker at vurdere dine elevers
færdigheder i matematik i 0. klasse eller starten af 1. klasse.
Med MiniMAT får du en vurdering
af den matematiske viden og de
færdigheder, som de fleste elever
begynder at opnå og udvikle i
børnehaveklassen.

ED
NYH

!

Prøven er opbygget så den
afprøver de vejledende
færdigheds- og vidensmål,
der indgår i Fælles Mål for
børnehaveklassen.

Fokus på fire hovedområder:
•
Tal
•
Antal
•
Figurer og mønstre
•
Sprog og tankegang.
Prøven er konstrueret under hensyntagen til, at eleverne
skal have en god oplevelse med prøven og ikke møde for
mange opgaver af for høj sværhedsgrad. I prøven anvendes
der flest opgaver til at differentiere i den lave ende af de
matematiske færdigheder.

Kontakt os i dag og hør mere om MiniMAT

Hogrefe Psykologisk Forlag A/S
Kongevejen 155
2830 Virum
Tlf. +45 35 38 16 55
info@hogrefe.dk

nyt job & karriere
Af Helle Kjærulf | Foto Privat

PETER MIK AEL ANDREASEN
54 år, skoleleder på
Skødstrup Skole,
Aarhus Kommune,
fra 1. februar.

Skødstrup Skole, som er en af landets største
skoler, kan jeg sagtens se som en organisation,
der kan inspirere andre
Efter mange år som kommunalchef på børne- og
familieområdet og senest som direktør i henholdsvis Fredericia
og Jammerbugt Kommune traf Peter Mikael Andreasen et valg:
Han ville tilbage til folkeskolen og tæt på praksis.
Det er han så kommet. Peter Mikael Andreasen er nu godt
placeret i lederstolen på Skødstrup Skole. Med 1.335 elever er
det Aarhus Kommunes største skole og desuden en af landets
største skoler. Han kører storsmilende på arbejdet og ligeså
hjem.
– Jeg er landet det sted, jeg skal være. Jeg har prøvet alt det,
man kan tænke sig i en karriere, og jeg har fundet ud af, at
mine kompetencer og jeg selv fungerer bedst tæt på praksis,
tæt på børn og tæt på medarbejdere.
Peter Mikael Andreasen fortæller, at han bliver leder for en
stor organisation med en masse medarbejdere og med mulig
hed for at bedrive nærværende ledelse, en stilling solidt place
ret mellem drift og strategi.
Han synes ikke, at man kan snakke om slutstilling, når man
er 54 år.
– Men ingen tvivl om, at det er sådan, jeg har det. Det er her,
jeg rigtig gerne vil være. Opgaverne er sindssygt spændende og
lige så komplekse og udfordrende for mig som skoleleder, som
det var at være direktør. Det er bare på en anden måde. Her er
du tæt på, og der er direkte afregning ved kasse et. Du kan se
det omsat hos børnene, når du er en del af skolefællesskabet,
siger Peter Mikael Andreasen.
Han pointerer, at den vigtigste opgave for en skole er, at bør
nene får læring og oplever at være en del af et fællesskab.
– Vi snakker meget om børnenes trivsel, og det er virkelig
vigtigt, men jeg ser ikke trivsel som en modsætning til det at
være inde i fuldt skema eller en del af en normal skoledag. For
jeg ved, at alle medarbejdere på alle skoler gør alt, hvad de
overhovedet kan, for at børnene trives og har det godt i de fæl
leskaber og situationer, de er i.
Peter Mikael Andreasen ved også, at efter 15 år væk fra skole
lederjobbet er der mange ting, han skal genlære. Til gengæld
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har han en stor erfaring i samarbejde med PPR, socialforvalt
ningen og andre skoler i politisk perspektiv. Og det tiltrak ham,
at jobbet ikke kun handler om drift, men også om strategisk
udvikling på skolen i samarbejde med bestyrelse og personale.
– Skødstrup Skole, som er en af landets største skoler, kan
jeg sagtens se som en organisation, der kan inspirere andre, si
ger den nye skoleleder, der har et årligt skolebudget på 63 mil
lioner kroner.
– Ting tager tid, og jeg kommer ikke med færdige løsninger.
Jeg kommer med input til, hvordan vi sammen kan gøre det
endnu bedre. Og jeg har altid tusind ideer. Men de bliver ikke
til noget, hvis ikke forældre, lærere og pædagoger kan se, at
ideerne giver mening i deres hverdag.
Han er godt klar over, at han ikke kommer til at kende alle
børnene.
– Men børnene vil komme til at kende til mig i en eller anden
grad. Der er fem pædagogiske ledere til at tage sig af rollen som
skoleledere tæt på. Jeg er leder for ledere og skal samtidig være
en autentisk leder for personalet og bestyrelsen. Jeg bliver nok
en lidt atypisk øverste skoleleder, da jeg ikke altid vil nå at
komme rundt på gangene, men i stedet tilstræber en anden
form for synlighed, for eksempel ved at tage aktiv del i imple
menteringen af prioriterede initiativer og komplekse sager. Jeg
skal være tydelig via den retning, vi på skolen kommunikerer
og går til opgaverne på. Men det handler ikke om, at jeg fravæl
ger at være tæt på medarbejdere eller elever, nærmere tværti
mod, siger Peter Mikael Andreasen.
Helle Kjærulf er freelancejournalist

SKØDSTRUP SKOLE er med sine cirka 1.335 elever den største
skole i Aarhus Kommune og blandt landets allerstørste skoler på
én matrikel. Der er 150 pædagogiske medarbejdere.
Skoleledelsen består af en skoleleder, en administrativ leder og
fem pædagogiske afdelingsledere, heraf er de to også viceskole
ledere.

SKRIV TIL OS, hvis du vil
fortælle os om dit jobskifte,
nyskabende former for skole
ledelse, karrieremuligheder
eller udnævnelser
mb@skolelederne.org

Skoleledere indstillede
naturfagslærere og vandt
Både i Løkken og Kokkedal
sidder stolte skoleledere, der
har indstillet deres naturfagslærere til den pris, som de nu har
vundet. Novo Nordisk Fondens
Naturfagslærerpris 2021 er i
den vestlige del af landet gået
til Niels Staun, Løkken Skole. Prisen i den
østlige del af landet fik lærertrioen Ole
Andersen, Sophia Bardenfleth og
Cathrine Ottosen, Kokkedal Skole.
Skoleleder Arne Dørup Jensen, Løkken
Skole, fortæller, at som en lille skole
betyder det rigtig meget at modtage
prisen.
– Når man arbejder med at lave en
attraktiv naturfaglig profil, som forhåbentlig kan lokke flere børn væk fra de
store skoler og ud til os, er det god
branding at vise, at vi på skolen har ansat
en prisvinder i naturfag, siger han.
På Kokkedal Skole har de i omkring 13 år
arbejdet med at udvikle science-talenter.
Et stærkt science-miljø tiltrækker gode
lærere, der er med til at udvikle hinanden
fagligt, lyder det fra skoleleder Kirsten
Birkving, Kokkedal Skole. Med prisen
følger 200.000 kr. til udvikling af skolens
naturfaglige undervisning.
Kilde: Novonordiskfonden.dk

[]
PS
Find dit nye job på
skolelederjob.dk

Skoleledere
i forsøg med
teknologi-forståelse
Ny lederuddannelse
i Aalborg
En målrettet lederuddannelse for
skoleledere ser nu dagens lys i
Aalborg Kommune. Professionel
Læringsledelse hedder initiativet, som har til formål at styrke
skoleledernes forudsætninger
for at kunne træffe de rigtige
ledelsesmæssige beslutninger,
der succesfuldt kan løfte
elevernes faglige niveau og
trivsel. Initiativet er støttet af A.
P. Møller Fonden og skal blandt
andet hjælpe skoleledelserne til
at kunne analysere deres egen
skole og planlægge indsatser,
hvor behovet er størst.

Skoleledere skal formidle, at
teknologiforståelse bidrager til
almen dannelse og til den
fremtidssikring, folkeskolen skal
give eleverne. Det fortæller
blandt andet skoleleder René
Arnold på Sofiendalskolen i
Aalborg, som sammen med den
øvrige ledelse har stillet sig i
spidsen for at afprøve teknologiforståelse i undervisningen
som led i Børne- og Undervisningsministeriets forsøg med
teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.
Skolen gennemfører forsøget
på tredje år som selvstændigt
fag på mellemtrinnet.
Kilde: Emu.dk

Kilde: Kommunen.dk

44-49
TIMER

Så meget vurderer cirka halvdelen af
Skolelederforeningens medlemmer, at de
arbejder om ugen.
Kilde: Skolelederforeningens vilkårsundersøgelse
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F ri vi llig
Af Signe Bjerre | Foto Maj Carboni

Inger Brøndsted er tidligere skoleleder og nu frivillig i Forældrerådgivningen.

64

plenum | maj 2021

DET SØGER
FORÆLDRENE
RÅDGIVNING

I rådgivningen
holder vi os
fagligt i gang

OM

31%
RINGER

Tidligere skoleledere har valgt at kaste sig over arbejdet som frivillige forældrerådgivere. For dem er det en stor tilfredsstillelse at kunne
hjælpe andre og bruge de erfaringer, de har fra deres mange år inden
for skoleområdet.
De kunne have valgt at læne sig
tilbage i sofaen og nyde deres pensionisttil
værelse. Men i stedet sidder de to gange om
måneden klar ved telefonen og bruger deres
tid på at rådgive forældre.
– Jeg tror, alle mennesker har et behov for
at være til nytte og gavn. Man vil gerne gøre
noget, der giver mening. Og her gør vi virke
lig en stor forskel, siger Birgitte Sonsby, der
er pensioneret skoleleder og frivillig rådgiver
i Forældrerådgivningen.
De forældre, der ringer ind til Forældre
rådgivningen, er ofte bekymret for deres
barns trivsel i skolen. Mange føler sig magtes
løse over for systemet og oplever, at kommu
nikationen med barnets skole er gået i hård
knude. Her er det en stor fordel, at rådgi
verne har arbejdet inden for skoleområdet i
mange år.
– Som skoleleder har man erfaring med at
se problemerne fra mange perspektiver. Og
det tænker jeg er et af de stærkeste kort, vi
har som rådgivere. Vi har både prøvet at stå
med medarbejdere, der har været fortviv
lede, teams, der har været udfordrede, og
forældre, der har været frustrerede. Vi er
vant til at få enderne til at nå sammen, uden
det ender i et blodbad, siger Birgitte Sonsby.

De svære samtaler
Erfaringen gør rådgiverne særligt kompe
tente til at lytte og guide forældrene. Også
selvom de ikke længere er aktive på arbejds
markedet.
– Nogle gange kan man godt spørge sig
selv, om man er blevet for rusten, og om vo
res viden stadig kan bruges. Men det er jo
ikke så meget det, vi ved, der er vigtigt. Det,
der er vigtigt, er, at vi er nogle gamle rotter,
der kender systemet indefra og er gode til at
kommunikere, siger forældrerådgiver og
pensioneret skoleleder Inger Brøndsted.
Arbejdet som frivillig rådgiver i Forældre
rådgivningen indebærer to vagter om måne
den. Hver vagt består af fire timer, hvor man
rådgiver forældre over telefonen, chat eller
mail – enten hjemmefra eller i callcenteret
hos foreningen Skole og Forældre i Køben
havn. Og ifølge leder og koordinater af For
ældrerådgivningen, Rikke Alice Bille, gør de
frivillige rådgivere en kæmpe forskel for de
mere end 1.500 forældre, der hvert år ringer
ind til Forældrerådgivningen.
– Vores rådgivere har den viden og erfa
ring, der skal til for at hjælpe forældrene til
at hjælpe deres børn. De er dygtige til at
have de svære samtaler med forældrene i

omkring problemer med
kommunikation og
samarbejde med skolen.
Oftest er det samarbejdet
med skolelederen, der giver
problemer, og i langt de
fleste tilfælde går det ud
over barnets skolegang.

24%
RINGER

på grund af sociale
problemer i skolen.

12%
RINGER

grundet
skilsmisseproblemer. Her er
der sket en markant stigning
de seneste år. De fleste af
disse henvendelser handler
om skolens samarbejde og
kommunikation med
skilsmisseforældre.
Kilde: Forældrerådgivningen
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F ri vi llig

Som leder har man
ikke den samme
tid til at lytte til
forældrene
Inger Brøndsted, frivillig rådgiver
svære situationer og er medvirkende til, at
Forældrerådgivningen er blevet så stor en
succes, siger Rikke Alice Bille.
Tid til at være rummelig
Selvom de pensionerede skoleledere trækker
på deres mange års erfaring inden for skole
området, er de dog enige om, at der er stor
forskel på at være skoleleder og frivillig rådgi
ver.
– Som leder har man ikke den samme tid
til at lytte til forældrene, som man har som
rådgiver. Der er meget mere ro på. Nu har vi
tid til at være rummelige. Som min mand
sagde, da han havde overhørt et par samta
ler: ”Man kan sandelig godt høre, at du er
kommet om på den anden side af skrivebor
det”, siger Inger Brøndsted og griner.
Samtidig er der ikke længere noget bag
land, de skal tage hensyn til.
– Man kan jo godt føle et vist pres i hverda
gen for at tage alle i ed, når man er skolele
der. Også medarbejderne. Det er man som
forældrerådgiver i sin gode ret til at out
source. På den måde er det her en ren luk
susopgave, siger Birgitte Sonsby.
Mere end rådgivning
Men det, at de pensionerede skoleledere nu
har tid til både at lytte og være rummelige, er
ikke ensbetydende med, at de curler foræl
drene, understreger de. Når de taler med de
forældre, der ringer ind til Forældrerådgiv
ningen, forsøger de ofte at stille modspørgs
mål til forældrene for at turde skubbe dem i
retningen mod en dialog med skolen fremfor
at tilspidse en konflikt.
– Egentlig er det forkert at kalde det rådgiv
ning. For i virkeligheden skal forældrene jo
selv finde deres løsninger. Hvis man tror, at
man skal rådgive, har man ikke sluppet sit
job som skoleleder. Når en forælder for ek
sempel ringer og spørger mig, om jeg synes,
de skal klage over en lærer, vender jeg
spørgsmålet tilbage mod dem selv og spørger
dem: Hvordan vil du klage, hvis du beslutter
dig for at klage? siger Inger Brøndsted.
Birgitte Sonsby forklarer, at det handler
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om at lytte, men også om at hjælpe foræl
drene med selv at finde en konstruktiv vej.
– Nogle gange kan man efter en samtale
tænke, at man har været både i øst og vest.
Men hvis jeg spørger, om forælderen har
kunnet bruge samtalen til noget, og hun sva
rer, at nu ved hun, hvad hun vil gøre, er det
en enorm glæde.
Ofte er manglende dialog med skolen årsa
gen til mange af de problemer, forældrene
ringer ind med til Forældrerådgivningen. Og
de ser en stigende tendens til, at en stor del
kommunikationen i dag foregår på Aula.
– Jeg tænker tit, at hvis de pågældende skole
ledere havde brugt 10 minutter på at lytte til
nogle af de forældre, der ringer herind, så
havde problemet aldrig vokset sig så stort. Tit
er det nogle små problemstillinger, der kunne
have været løst, hvis man lige havde kigget hin
anden i øjnene, siger Inger Brøndsted.
Et stærkt fællesskab
Glæden ved at kunne hjælpe både forældre
og børn er en drivkraft for forældrerådgi
verne. Men det stærke fællesskab og den fag
lige sparring med de andre frivillige rådgi
vere er også en stor del af motivationen.
– For mig betyder fællesskabet med de an
dre skoleledere i rådgivningen meget. Det er
dejligt at holde sig fagligt i gang og forfri
skende at mødes med de andre forældreråd
givere og få nogle nye input, siger Inger
Brøndsted.
Hos Forældrerådgivningen kommer alle
nye rådgivere på et introkursus og et intro
forløb. Derudover er der løbende kurser i for
eksempel samtaleteknik, og samtidig er der
to årlige kurser med overnatning, hvor der
er oplæg og diskussion om aktuelle temaer.
– Jeg synes, man udvikler sig og lærer noget
hele tiden som forældrerådgiver. Både i forhold
til at kunne spørge og i forhold til at kunne lytte
og reflektere. Det er på alle måder berigende
og lærerigt, siger Birgitte Sonsby.
Signe Bjerre er freelancejournalist
og har skrevet artiklen
for Forældrerådgivningen

Om

Forældrerådgivningen
• Forældrerådgivningen er en uvildig rådgivning, hvor forældre, der
oplever vanskeligheder i forhold
til et barns skolegang, kan få
anonym rådgivning via telefon,
chat eller mail.
• Rådgiverne ved Forældrerådgivningen er frivillige, der gennem
en årrække har beskæftiget sig
med børn, familier og samarbejdet mellem skole og hjem. Ofte
som skoleleder eller som ansat
ved en kommunes Pædagogiske
Psykologiske Rådgivning (PPR).
• Rådgivningen er en del af foreningen Skole og Forældre og er
et tilbud til alle skolebørns forældre uanset skoleform.
• Telefonen har åbent alle hverdage mellem kl. 10-14.
• Tilbuddet har eksisteret siden
2006 og er finansieret af Undervisningsministeriet.

Skolernes
Forårsmotionsdag
Uge 18 til 25
Kroppen
i naturen
Bolde
i luften
Krop og
Klima
Skills
Teamwork
og tagfat
Forårsmotionsdagen gennemføres af Dansk Skoleidræt i samarbejde med DIF og DGI.
Initiativet er finansieret af BUVM, som led i en politisk aftale om at understøtte et fagligt
løft og trivslen frem mod sommeren 2021.

anmeld elser
LEDELSE AF UNGE

Karen Christina Spuur og Anne
Essenbæk Toftbjerg
Dansk Psykologisk Forlag
184 sider, 280 kroner

Hvordan kan man som leder tage imod unge mennesker, når de
starter i deres første job? Det forsøger Karen Christina Spuur og
Anne Essenbæk Toftbjerg at svare på i deres nye bog, ”Ledelse
af unge – tiltræk og fasthold med nærværende ledelse”.
Bogen handler om, hvordan ledere skal tænke anderledes, når
det handler om at onboarde unge, nyuddannede og uerfarne
medarbejdere. Generationen af unge medarbejdere født i
90’erne omtales ofte som Den digitale generation, Generation Z
og af nogle som Curling-generationen.
De to forfattere – begge lektorer ved Cphbusiness i København – har deres viden og inspiration til bogen fra et forskningsprojekt om ledelse af unge foretaget af Cphbusiness, 2018.
Forfatterne har en mission om at konvertere myter til indsigt i
fakta og på den baggrund komme med bud på, hvordan ledelse
af unge kan mestres på måder, der yder den fornødne effekt for
alle parter.
Bogen tager læseren i hånden på hele ”rejsen” fra rekruttering, onboarding og fastholdelse af de unge. For det særlige
ved de unge er, at de flytter sig relativt hurtigt, hvis ikke de får
den fornødne faglige og personlige sparring. Derfor skal ledere
have et særligt fokus på at møde de unge i deres ønsker lige fra
det øjeblik, hvor de træder ind over dørtærsklen til deres nye
arbejdsplads.
Karen Christina Spuur og Anne Essenbæk Toftbjerg beskriver
de unges ambitioner og dermed også deres forventninger til
deres nye arbejdsplads. De unge ønsker løbende feedback og
sparring fra en nærværende ledelse, som kan bidrage til deres
personlige udvikling. Det er i virkeligheden min egen generations fortjeneste, at kravene fra de unge arbejdstagere er blevet
skærpet. For ifølge forfatterne er det uddannelsessystemet,
der har arbejdet for at skabe en generation af unge mennesker,
der tager ansvar for egen læring. Meningsskabende rammer,
løbende feedback og anerkendelse er nøglen til trivsel for den
unge generation. Det kræver opbygning af fællesskaber og tæt
kontakt til en nærværende og kompetent leder.
Dialog mellem den unge og lederen skaber tydelighed i retning og målsætning. I bogen beskrives det, hvordan opmærksomhed på prioritering, timing og dosering gør det nemmere
at lede de unge arbejdstagere. Ledelsen skal tænke det som en
investering på den lange bane, for den nære ledersparring vil
øge de unge menneskers evne til at lede sig selv.
Forfatterne har med bogen her begået en meget læseværdig,
praksisorienteret og overskuelig ledelsesbog. Bogens kapitler
inddrager inspirerende referencer i rigt mål, konkrete visualiserede værktøjer og en stribe refleksionsspørgsmål. På den
måde leverer forfatterne et overflødighedshorn af praksisnære
redskaber, der er lige til at bruge i de daglige ledelsesopgaver.
Bogen er på 184 sider, men det er læsetiden værd. For nok
handler den om de unge; men bogen byder også på god inspiration i forhold til ledelse generelt. Og det kan erfarne såvel som
nye ledere altid have gavn af.

MARIANNE UBBE
Konsulent i ledelsessparring, stresscoaching & teamudvikling
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MEDARBEJDERVITALISERENDE SAMTALER

Forfatter: Jan Tønnesvang, Sanne Schou
& Mette Marie Hansen.
Forlag: KLIM
136 sider, 149,95 kroner

Trænger jeres MUS – koncept til en opgradering, så læs med her.
Hvert år gennemføres MUS – samtaler. Samtaler som over årene kan blive
forudsigelige og nærme sig en rituel dans. En behagelig dans; men ikke nødvendigvis en værdiskabende dans.
Her kommer en bog, der kender betydningen af mennesket psykologi.
Forfatterne har udviklet et koncept, som anerkender og tydeliggør menneskets psykologiske behov og betydningen af at få de psykologiske behov til
at fungere i et samspil med organisationens behov.
I omfang er der tale om en ledelsesbog; men bogens funktionelle værdi
kommer først, når læseren tænker den som en guide. En guide som brugeren kan vende tilbage til i sin rejse med at udvikle den samtalekultur, læseren
er en del af.
Bogen introducerer begrebet medarbejdervitaliserende samtaler. Det
særlige ved disse samtaler er, at de tager udgangspunkt i modellen Vitaliseringskompasset. Dette kompas introducerer fire af menneskets grundlæggende psykologiske behov (mening, mestring, tilhør og autonomi), som
indbyrdes er forbundet med hinanden.
Kompassets kerne tager udgangspunkt i medarbejderens oplevelse af,
hvordan han/hun oplever sin trivsel. Trivslen afdækkes i forhold til, hvorvidt
arbejdet giver mening, hvordan medarbejderen oplever sine mestringsfærdigheder, sit tilhørsforhold til kollegaer og arbejdsplads og endelig hvorvidt
medarbejderen oplever tilstrækkelig autonomi til at udføre sit arbejde.
Vitaliseringskompasset er et navigationsværktøj. Et værktøj som skal sikre,
at lederen og medarbejderen får en dialog, der skaber engagement, mening,
relationer, trivsel og kvalificeret opgaveløsning.
Guiden tager brugeren af Vitaliseringskompasset i hånden på hele rejsen.
Til hvert emne i modellen er der hjælpende spørgsmål, som læseren kan lade
sig inspirere af og efterfølgende tilpasse sin aktuelle kontekst.
Forfatterne pointerer vigtigheden af at introducere Vitaliseringskompasset for medarbejderne inden samtalen således, at der er skabt tryghed og
forståelse for værktøjets funktionalitet og intention.
En medarbejdervitaliserende samtale mellem en leder og en medarbejder
er en asymmetrisk samtalesituation. Her har lederen et særligt ansvar for, at
samtalen sker på et etisk ansvarligt grundlag. På samme måde skal medarbejderen også være bevidst om, hvad der er relevant at dele i forhold til de
livsnære emner, kompasset åbner for.
Forfatterne foreslår 45 – 60 minutter sat af til samtalen. På det punkt tror
jeg, at forfatterne er ofre for en tidsoptimisme, som reelt kan underminere
intentionen bag samtalerne. Medarbejdervitaliserende samtaler bygger på et
helhedsperspektiv med spørgsmål forankret i en coachende stilart. Skal en
sådan samtale foretages og fungere som revitaliserende, så skal tidsrammen
også matche – så mit bud ville være 1½ time.
Bogen har til vitaliseringskompasset flere overbyggende værktøjer, som
pladsen her ikke tillader mig at komme nærmere ind på, så læs bogen og få
supplerende eller erstattende værktøjer til din værktøjskasse.
Forfatterne formår at transformere en teoretisk psykologiske dybde til
enkle værktøjer uden at gå på kompromis med den psykologiske faglighed,
det er en kunst.
Forfatterne har leveret et kunststykke. Nu er det op til brugerne at løfte
dette værk ind i praksis med respekt for egen og omgivelsernes integritet.

MARIANNE UBBE
Konsulent i ledelsessparring, stresscoaching & teamudvikling

Det er

DORTE ANDREAS
Næstformand, Skolelederforeningen

Red Barnets ambassadør, Mikkel Lomborg

Forfatter: Henrik Dresbøll
Forlag: Dafolo
356 sider, 310 kroner

Er du også optaget af, hvordan man får forandringer til reelt at ske?
Så skal du læse ”Få det til at ske” af Henrik Dresbøll. Jeg tror, at vi
er mange, der har haft de bedste intentioner om at skabe forandringer og få ting til at ske i vores organisation, men af en eller
anden grund er det ikke altid, at forandringerne er lykkedes helt,
som det var tænkt.
Henrik Dresbøll har en intention om at hjælpe ledere på vej
til at få det til at ske, og han har derfor i et lækkert og moderne
layout skrevet en teoretisk og praktisk håndbog om, hvordan man
gennem mikrohandlinger går fra intention til handling og lykkes
med det. For Henrik handler det om ændring af adfærd. I bogen introduceres blandt andet begrebet adfærdsleder. Et ledelsesniveau,
som vi efter min mening har forsømt at tænke ind, når vi strategisk har arbejdet med forandringer i organisationen. Vi har styr
på strategi og planlægning, men vi glemmer måske den vigtigste
del – den, der handler om, hvordan forandringsaktiviteterne fører
til ændring af den faktiske adfærd. Det får man gennem praktiske
handleanvisninger, og det har teoretiske velfunderede kapitler i
denne bog nogle bud på.
Bogen består af fem kapitler, som på en indbydende, levende
og hands on-måde beskriver problemet, mismatchet, teorien og
metoden samt få det til at ske-værktøjer. Det skinner igennem i
bogen, at Henrik Dresbøll til dagligt arbejder med kommunikation.
Der bliver leget med ordene på en måde, så det er lettere at huske
efterfølgende.
En praktisk, men teoretisk velfunderet energifyldt og meningsgivende bog, som jeg varmt kan anbefale alle travle ledere, der
gennem små mikrohandlinger kan få store forandringer til at ske.
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EN SJOV DAG MED
HØJ PULS OG TRIVSEL!
Med Venskabsløbet får alle skolens elever både
fællesskab og motion. Samtidig er eleverne med til
at samle penge ind til udsatte børn i Danmark og
resten af verden. Dét giver mening!
I kan løbe Venskabsløbet på skolernes motionsdag
fredag i uge 41 - eller I kan gøre det hvilken som
helst anden dag, som passer ind i jeres kalender.
Det er sjovt, og det er gratis for skolen at deltage.
Vi ønsker jer en fantastisk dag for en god sag!

TILMELD

din skole på venskabsløbet.dk
eller direkte via QR-koden
SCAN HER
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Vil du anmelde en bog?
Så ring til sekretariatet på tlf: 70 25 10 08
eller send en mail til skolelederne@skolelederne.org
Du kan vælge mellem bøgerne her på listen.

NY
på listen

NY
på listen

Anmeldelser honoreres med
to flasker vin samt bogen.

NY
på listen

NY
på listen

10 tanker om leg
Helle Marie Skovbjerg
Dafolo

Organisationer i en
overgangstid
Maya Drøschler
Dansk Psykologisk forlag

Datasans
Dorthe Staunæs, Helle Bjerg, mfl.
Nyt fra Samfundsvidenskaberne

Tilbage til arbejdet
Dennis Nørmark
Gyldendal

Sidemandsoplæring
Videndeling i praksis
Line Sander
Gyldendal

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

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

Skolefravær
At forstå og håndtere
skolefravær og skolevægring
Trude Havik
Dafolo

Sammenhængende ledelse,
indsatser og løsninger
Carsten Hornstrup og Jacob
Storch
Dafolo
Bære- og væredygtige rum i
skolen
En bog om rummets didaktik
Stine Clasen og Christina Baluna
Hostrup
Dafolo
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

70

plenum | maj 2021

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, Mestringsoplevelser
og transfer
Frans Ørsted Andersen, Lise
Mølgaard, Tine Wåst, Lisbet
Nørgaard
Dafolo

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
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

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

SKOLELEDERFORENINGENS KURSER

KURSUS

for nye ledere i folkeskolen
Tredages kursus for nye medlemmer med fokus på både basisviden om
ledelse af folkeskoler og på mellemlederens særlige udfordringer.
Målgruppe:
Ledere, der er begyndt i
deres første lederjob inden
for de sidste 12 måneder.
Tid:
13.-15. september 2021
Sted:
Sinatur Hotel Frederiksdal,
Kongens Lyngby
Pris:
4.995 kroner

Er du nyudnævnt leder i folkeskolen, og vil du gerne have en koncentreret indføring
i jobbet og samtidig mulighed for et nyt netværk, så er dette kursus noget for dig.
Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige deltageraktiviteter. En stor del
foregår i mindre grupper for at give mulighed for networking, da der ud over det ledel
sesfaglige fokus også bliver lagt vægt på erfaringsudveksling og kollegial sparring.
Vi kommer til at drøfte skolelederrollen indgående, herunder hvilke udfordringer
man møder som ny i jobbet, og hvilke forventninger folkeskolens mange interessenter
har til skoleledelsen.
Deltagernes egne erfaringer inddrages, når typiske cases sættes under lup, og skole
lederforeningens konsulenter stiller deres viden og erfaring til rådighed, når deltagerne
præsenterer problemstillinger fra deres dagligdag.
Tre aktive skoleledere vil ligeledes dele deres viden og personlige erfaringer med
deltagerne.

[]
SE PROGRAMMET OG TILMELD DIG:

www.skolelederforeningen.org/
kursusfornye

ER VI UP-TO-DATE?
Opdatér og

VIND
Nu er det tid til at opdatere dine medlemso plysninger på
‘Min Side’, så vi altid kan holde dig ajour og informeret.
Blandt alle opdateringer, frem til 1. juli, trækker vi lod om
3 gavekort á kr. 500 fra gavekortet.dk.

le dertanker

Er vi forberedt
til fremtiden?

D

er er to former for skole. Den, der forbereder børn til fremtiden. Og den, der
tillader voksne at leve komfortabelt i fortiden.
Jeg kender ikke baggrunden for ovenstående citat, og det er nok også kari
keret. Men når man arbejder i så solid en institution som folkeskolen, er det
værd ind imellem at spørge sig selv, om vi skal blive ved med at gøre det
samme eller begynde at gøre noget andet?
Om lidt begynder en ny årgang. Når de går ud af skolen i 2031, vil hovedparten af dem
uddanne sig til eller skabe jobs, som ikke eksisterer i 2021. Denne generation vil være lige
så fremmed over for det liv, vi lever her i 2021, som vi er over for det liv, vores bedsteforæl
dre levede i 1930’erne og 40’erne. Så om lidt, når de begynder, og vi skal planlægge næste
skoleår, bør vi da ikke fundere over, hvilke kompetencer samfundet efterspørger om 10
eller 20 år? Og hvilke kompetencer der er tale om?
Anne Skare Nielsen fra Future Navigator har udarbejdet en liste baseret på fem mega
trends, som sandsynligvis vil dominere fremtiden. Listen indeholder 10 kompetencer,
som nutidens børn skal beherske, hvis de både skal navigere i og være medskabere af frem
tiden.
Tre vigtige kompetencer er: dygtighed, proaktiv projekttankegang samt lære-aflære-genlære.
Dygtighed er primært forstået som det at forstå, arbejde med og have succes med en op
gave, som skaber selvtillid til at håndtere næste opgave. Vores børn kan regne med at leve
et liv i konstante forandringer og i høj grad af kompleksitet. De skal konstant lære sig nyt
for at kunne navigere i det aktuelle projekt, danne erfaringer og læring og tage den nød
vendige læring med sig videre til næste projekt. De skal begå sig kreativt og innovativt i
forsøget på at løse problemer, hvor løsningen ikke ligger lige for.
Jeg synes ud fra dette, at det bør være slut med at bruge mange dansktimer på sammen
hængende skrift og matematiktimer på uendelig repetition.
Fagene skal ikke tjene deres eget selvstændige formål. De skal medvirke til, at vores
elever lykkes med at blive innovative, entreprenante mennesker med tro på egne kompe
tencer og evnen til at tilegne sig ny læring, når der er behov for det. Det, børn lærer i
skolen, skal kunne bruges i virkeligheden. De har brug for succes, selvværd, selvtillid og at
føle sig som en uvurderlig del af et forpligtende fællesskab.
Innovation, design og entreprenørskab findes næsten kun som temauger i folkeskolen.
Min påstand er, at vi er mange skoleledere, der drømmer om noget andet. Lad innovationog entreprenørskabsundervisningen være bestemmende for, hvornår børnene skal lære
de grundlæggende kompetencer. Når man skal etablere sit eget cykelværksted, opstår be
hovet for at kunne regne byttepenge eller skrive en faktura automatisk.
Danmark har brug for motiverede, innovative børn og unge, der kan se muligheder, og
som har baggrundsforståelse, så de er i stand til at handle derefter. Det skal vi lære dem i
folkeskolen.

LEDERTANKER SKRIVES
PÅ SKIFT AF:

SARA KJERSGA ARD JOHANSEN
Distriktsskoleleder, Særslev
Hårslev Skolen
Midlertidig leder på Heldagsskolen
Sara Kjersgaard Johansen er især
optaget af, hvordan skolen kan være
medvirkende til at bryde den negative sociale arv og i den forbindelse
det troværdige, ærlige og ”ægte” forældresamarbejde.
Hun interesserer sig også for overgange. Både de store som fra dagtilbud til skole, men også alle de små
overgange, børnene oplever i løbet af
skoledagen. Og for samarbejdet mellem special- og almenområde.

BENJAMIN EJLERTSEN
Virksomhedsleder, Storebæltskolen

CHARLOTTE JUHL ANDERSEN
Skoleleder, Funder-Kragelund Skole

Sara Kjersgaard Johansen
JONAS FISKER
Afdelingsleder, Virum Skole
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Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl
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Spar på billånet, når du
skifter til en
klimavenlig bil RE

NTE
1,25%

De fleste af os vil gerne være med til at løse klimakrisen.
Som forbruger kan du vælge en bil, der reducerer CO2udslippet. Derfor gør vi det mere attraktivt at låne til en
Plug-in hybrid/elbil. Vælg et grønt billån, der er markant
billigere end et traditionelt billån.
Lån & Spar er ejet af bl.a. Skolelederforeningen. Er du
medlem, ejer du os. Derfor får du billigere finansiering,
bedre vilkår og en ejerkreds, der forlanger, at vi er med
til at tage ansvar for klimaet.
Giver det mening? Ring 3378 1992 og fortæl, hvad du
har brug for.
PS. Du kan selvfølgelig stadig få billån på fornuftige
betingelser til traditionel brændstofdrevet bil.

Skolelederne_210408_Grønt-billån_210x275.indd 1

til medlem
Skolelede mer af
rforeninge
n

Låneeksempel.
400.000 kr. til køb af Plug-in hybrid/elbil

Grønt billån med medlemsfordele · 4.074 kr./md. før skat
Løbetid 96 mdr./udbetaling 40.000 kr. (10%)
Bilens pris 400.000 kr. Lånebeløb 360.000 kr.
Rente 1,25% p.a. (var.) Debitorrente 1,26% p.a. (var.)
Samlede låneomkostninger · 372.000 kr. ÅOP: 2,10%
Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling · 391.083 kr.
Læs mere på: lsb.dk/groen-bil
Billån med medlemsfordele kræver almindelig kreditgodkendelse.
Du skal samle hele din privatøkonomi i Lån & Spar og være medlem
af Skolelederforeningen. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til
forsikring er ikke medregnet. Renten gælder ved oprettelse af nye billån
samt ved overførsel af billån fra andre banker/finansieringsselskaber.

07.04.2021 16.39

PROFESSIONEL SPARRING
Du får mulighed for professionel sparring med konsulenter, der har indsigt i og/eller mangeårig 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.

MØD DE
ANDRE
SKOLELEDERE

HURTIG
KONTAKT
Brug ved alle
henvendelser venligst:
Hovedtelefonen:
7025 1008 eller
Hovedmail:
skolelederne@
skolelederne.org

Følg med på
Facebook >
Skolelederforeningen

SEKRETARIATET ER ÅBENT
Mandag-torsdag: 9.00-15.00, fredag: 9.00-14.00.

Twitter >
#skolelederOrg

HOVEDBESTYRELSEN
Claus Hjortdal (formand)
Dorte Andreas (næstformand)
Mogens Brag
Lotte la Cour

Politisk ledelse
Claus Hjortdal
Formand
clhj@skolelederne.org
Dorte Andreas
Næstformand
dora@skolelederne.org

Daglig ledelse
Jannick S. Mortensen
Sekretariatschef
jamo@skolelederne.org

Administration
og Drift
Lone Skjold Henriksen
Administrativ medarbejder
lsh@skolelederne.org
Frederikke von Wieding
Studentermedhjælper
fvw@skolelederne.org
Sara Cadierno Pedersen
Studentermedhjælper
scp@skolelederne.org
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Peter Nellemann
Torben Møller Nielsen
Karen Rasmussen
Lars Aaberg

Politik og
Kommunikation

Medlemsrådgivning
og Forhandling

Marie Begtrup
Kommunikationskonsulent
mb@skolelederne.org

Peter Cort
Forhandlingschef
cort@skolelederne.org

Malene Lieberknecht
Kommunikationskonsulent
mali@skolelederne.org

Carsten Ancker
Konsulent
cava@skolelederne.org

Søren Teglskov
Konsulent
sote@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

LinkedIN >
Skolelederforeningen

Kom med på de
sociale medier!

...og vær med
i dialogen

KUN 99 KR.
PR. ELEV/LÆRER
INKL. ENTRÉ & TURPAS

FRAFAGLIGHED
KANON
TIL
DESIGN
OG FORNØJELSE I TIVOLI
NYHED!

HERMAN BANG OG REPORTAGEN

PH OG LYSET

Bliv klogere på Herman Bang og hans
scenisk formidlede reportage i forløbet,
hvor eleverne selv, på en sansemættet
tur ud i Tivoli, skal prøve kræfter
med genren.

Gennem en introduktion til Poul Henningsens værker i Tivoli får eleverne indblik
i hans liv og design. Ud fra kriterier om
form og funktion fremstilles skitser og evt.
små modeller af eget lampedesign.

UNDERVISNINGSFORLØB FOR 7.-10. KLASSE

UNDERVISNINGSFORLØB FOR 4.-10. KLASSE

Alle hverdage til og med d. 21. december

LÆS MERE HER WWW.TIVOLI.DK/SKOLER
Orienter jer også her om Tivolis Covid-19 tiltag

WWW.TIVOLI.DK/DA/PRAKTISK/SAADAN+BESOEGER+DU+TIVOLI

