
 

VALG TIL 
FORMANDSPOSTERNE OG 
HOVEDBESTRYRELSEN  
/ MØD KANDIDATERNEValg i foreningen

Både formandsposterne og 
pladserne i hovedbestyrelsen 
skal besættes, når Skoleleder-
foreningen holder repræsen-
tantskabsmøde den 28. okto-
ber.

De nuværende seks medlemmer 

af hovedbestyrelsen blev valgt 

på et virtuelt repræsentant-

skabsmøde i foråret 2020. Og 

alle seks pladser er nu på valg 

ligesom formands- og næstfor-

mandsposten. 

Claus Hjortdal og Dorte Andreas 

har i denne omgang været valgt 

for en overgangsperiode som 

henholdsvis formand og næst-

formand. Senest blev de nemlig 

genvalgt på et ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde i ja-

nuar 2021 som følge af beslut-

ningen om fremover at flytte 

det ordinære repræsentant-

skabsmøde til 4. kvartal. 

Det er muligt at stille op som 

kandidat helt frem til dagen for 

repræsentantskabsmødet, men 

de kandidater, der allerede har 

meldt sig, bliver præsenteret på 

de følgende sider.

↪



VALG TIL FORMANDSPOSTERNE VALG TIL FORMANDSPOSTERNE

CLAUS HJORTDAL
Nuværende stilling: 
Formand for Skolelederforeningen

Tillidshverv: 
•  Talsperson for FH-Lederforum med 40.000 ledere 2019 –
•  Formand for FTF’s Lederråd 2015-2019
•  Formand for Regeringens Inklusionseftersyn 2015-2016
•  Bestyrelsesmedlem i UNICEF Danmark 2020
•  Medlem af diverse advisory boards på undervisningsområdet

Link til profil på sociale medier: 
Facebook: www.facebook.com/claus.hjortdal/
LinkedIn: www.linkedin.com/in/claus-hjortdal/
Twitter: www.twitter.com/claushjortdal

Hvad er du især optaget af ?
Jeg er optaget af den proces, som undervisningsministeren har 
indbudt os til. Sammen med ministeren, forligskredsen og de øv-
rige parter omkring folkeskolen skal vi sammen se på, om der lø-
bende skal ske justeringer i Folkeskoleloven. Jeg er sammen med 
Gordon Ørskov, DLF, og Thomas Gyldal, KL, blevet bedt om at 
sidde i styregruppen af ministeren. 

Vi har brug for mere selvbestemmelse på skolerne. Vi ønsker i 
højere grad, at skolernes ledelser sammen med bestyrelsen, ele-
verne og personalet er de centrale i forhold til indsatser, kvalitet 
og skoleudvikling. Det skal ske i dialog med forvaltning og byråd. 
Vi har brug for at få gennemanalyseret specialundervisningsom-
rådet og set på inklusion samt økonomi. Vi skal se på indholdet i 
skolen, og på hvilke evalueringsmetoder vi benytter.

Derfor vil jeg inddrage alle medlemstyper i foreningen så me-
get som muligt. Det er helt afgørende, at vi kan se os selv i ud-
spillene samt opleve, at vi er blevet taget med på råd.

Hvad vil du arbejde for?
Jeg vil arbejde for, at det skal være attraktivt at blive eller være 
skoleleder. Vi skal sikre, at der er gode ansøgere til jobbene, og 
at vi holder hånden over de nyudnævnte ledere. Vi skal bruge 
Skolelederundersøgelsen til at forbedre forholdene. Vi skal også 
arbejde for, at lønnen er attraktiv.

Jeg vil fortsætte arbejdet med at få det centrale og det decen-
trale led i foreningen til at spille sammen til gavn for hver enkelt 
skoleleder. Mottoet ”Tæt på dig og skolen” er helt centralt, hvis 
vi skal udvikle foreningen. 

Hvad vil du kunne bidrage med som formand? 
Jeg er stærk på det strategiske og analytiske område. Samtidig 
har jeg en stor erfaring, som jeg kan udnytte i de drøftelser og 
forhandlinger, vi deltager i. Jeg har et enormt stort netværk på 
rigtig mange niveauer i og omkring skolen. Endelig er jeg i skarp 
medietræning, hvor DR, TV2 og de øvrige medier sørger for, at 
jeg er i form. 

DORTE TORP ANDREAS
Nuværende stilling: 
Næstformand i Skolelederforeningen

Tillidshverv: 
•  Næstformand i Skolelederforeningen
•  Tidligere lokalformand i Skolelederforeningen i Odense

Link til profil på sociale medier: 
Twitter: Dorte Andreas (@DraDorte) / Twitter 
LinkedIn: Dorte Andreas | LinkedIn 
Facebook: https://www.facebook.com/dorte.andreas

Hvad er du især optaget af ?
Jeg er optaget af at skabe bedre vilkår for alle ledere i den danske 
folkeskole! Jeg er optaget af at styrke sammenhængskraften og sam-
arbejdet med vores lokale afdelinger af Skolelederforeningen, da jeg 
tror på, at en stærk lokalforening vil medvirke til en samlet stærk 
forening. En stærk forening betyder indflydelse både lokalt og cen-
tralt. Indflydelse betyder større mulighed for positivt at påvirke og 
forandre vilkårene for god skoleledelse. 

Jeg er optaget af folkeskolen! Vi står over for igen at skulle ændre 
folkeskolen, og Skolelederforeningen er inviteret med helt ind i ma-
skinrummet. Det skal vi udnytte, og det skal vi være sammen om. 
Jeg er optaget af, at vi som skoleledere oplever et større ledelsesrum 
og en større mulighed for selvbestemmelse til at sætte retning og 
indhold for vores skoler. Det er os, der er tæt på, der ved, hvad der 
giver mening for eleverne. Jeg er optaget af dialog og tillid fremfor 
bureaukrati og kontrol.

Jeg er optaget af inklusion og økonomi! Der er både pædagogiske, 
økonomiske og etiske aspekter, som er væsentlige, og som betyder 
meget både for eleven/eleverne og for den enkelte skoleleders ledel-
sesrum og handlemuligheder.

Hvad vil du gerne arbejde for?
•  Bedre arbejdsmiljø og vilkår for skolelederne for eksempel øget 

mulighed for netværk, sparring og videndeling, større ledelsesrum 
og bedre prioritering af de opgaver, vi skal løse 

•  Mindre styring, mere mening og mere selvbestemmelse
•  Indflydelse – lokalt og centralt

Hvad vil du kunne bidrage med som næstformand? 
Som næstformand vil jeg ud over min erfaring som skoleleder, tidli-
gere formand for Skolelederforeningen i Odense samt fem år som 
næstformand i hovedforeningen fortsat kunne bidrage til at skabe 
sammenhængskraft i Skolelederforeningen og medvirke til at sætte 
skoleledelse på dagsordenen. Jeg vil være en stærk stemme i den 
skolepolitiske debat og i arbejdet med at sætte fokus på alle skolele-
deres arbejdsmiljø og vilkår. Jeg har igennem årene opbygget et 
stort netværk og har kontakter både lokalt og centralt, der kan med-
virke til, at skoledernes interesser og dagsordener bliver fremmet og 
får betydning i den skolepolitiske debat. ›



VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

LARS AABERG
Nuværende stilling: 
Skoleleder på Skolen på Strandboulevarden i København

Tillidshverv: 
•  Medlem af bestyrelsen i Skolelederforeningen i København
•  Medlem af Kræftens Bekæmpelses forebyggelsesudvalg
•  Medlem af repræsentantskabet for Fonden for Entreprenørskab
•  Medlem af udvalget for børn og unge i Det Kriminalpræventive Råd

Link til profil på sociale medier: 
Twitter: https://twitter.com/lars_aaberg1 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lars-aaberg 

Hvad er du især optaget af ?
LIGE NU – efter halvanden års pandemi – er jeg særligt optaget af 
at finde ud af, hvordan vi som skoleledelser bedst håndterer den 
nuværende coronasituation og tiden efter corona. De fleste sko-
leledelser har arbejdet i samtlige weekender og ferier, siden Dan-
mark lukkede ned den 11. marts 2020. Sammen skal vi finde en 
coronastrategi, som vi kan håndtere, og som kan gå hånd i hånd 
med de store opgaver, der kommer i et år med kommunalvalg og 
varslede reformer på vores område.

Hvad vil du gerne arbejde for?
Jeg vil arbejde for at få lyset til at skinne endnu mere på folkesko-
len, så folkeskolen altid vil være det naturlige valg. Jeg vil skabe 
en endnu bedre folkeskole med bedre ledelsesvilkår og mindre 
styring, for jeg tror på, at det vil give elever og personale en 
bedre skoledag. Jeg trives med at gå forrest og sætte retning, og 
jeg tager gerne kampen op med dem, der forsøger at ændre vo-
res arbejdsplads til det værre. Jeg er optimistisk i min tilgang til 
opgaver og udfordringer og ser muligheder frem for begrænsnin-
ger. Jeg tror på fællesskaber, og jeg tror på, at vi som skoleledere 
skal være rollemodeller og gøre en forskel for det vigtigste fælles-
skab i Danmark: den danske folkeskole.

Hvad vil kunne bidrage med i HB?
Som et erfarent hovedbestyrelsesmedlem og med et solidt net-
værk kan jeg bringe os endnu tættere på et godt samarbejde med 
alle vores vigtige samarbejdspartnere i og omkring folkeskolen. 
Jeg har erfaringer med at samarbejde med alt fra Sex & Samfund 
til Kræftens Bekæmpelse og er rigtig glad for at medtage alle rele-
vante perspektiver i en forbedring af folkeskolen.
En stemme på mig er en stemme på:
•  En positiv og fremadrettet tilgang til skoleledelse
•  Ærlighed, fight og højt energiniveau
•  En person, som er solidt funderet med en bred faglig baggrund 

og et supersundt og stærkt netværk 

MOGENS BRAG
Nuværende stilling: 
Afdelingsleder, Strandby skole, Frederikshavn Kommune

Tillidshverv: 

•  Hovedbestyrelsesmedlem i Skolelederforeningen og TR
•  Formand på Frederikshavn/Læsø Skolelederforening

Link til profil på sociale medier: 
Facebook: https://www.facebook.com/mogens.brag

Hvad er du især optaget af ?
Jeg mener, Skolelederforeningen står helt centralt i udviklingen 
af den danske folkeskole. Derfor er bestyrelsens arbejde et vig-
tigt bidrag til folkeskolens meningsdannere og beslutningsta-
gere, og derfor prioriterer jeg arbejdet i hovedbestyrelsen meget 
højt.
I det arbejde forsøger jeg at spille en mellemleders perspektiv 
ind i debatten og i øvrigt bidrage med den øvrige politiske erfa-
ring, jeg har. Det er min opfattelse, at vi i hovedbestyrelsen kva-
lificerer debatten om folkeskolen og er med til at sikre, at udvik-
lingen går den rigtige vej.

Hvad vil du gerne arbejde for?
Hovedbestyrelsens rolle i medier og i det politiske er ofte præget 
af en præcis og konstruktiv facon. Faglige og saglige synspunkter 
kendetegner foreningen. Det har givet indflydelse og har medvir-
ket til, at foreningen har udviklet sig til at blive en central aktør i 
skolespørgsmål. Det er vigtigt, at den kommende hovedbesty-
relse fastholder og gerne udbygger denne position.
•  Jeg vil arbejde for, at vores fagforening via saglighed og integri-

tet udbygger den politiske position, foreningen har arbejdet sig 
til

•  Jeg vil sikre, at mellemlederens stemme bliver hørt i hovedbe-
styrelsen og i det politiske arbejde i øvrigt

•  Jeg vil have et skarpt fokus på ledernes løn og arbejdsvilkår

Hvad vil kunne bidrage med i HB?
Med mig i hovedbestyrelsen vil I få:
 •  En værdiorienteret og kommunikerende leder
•  En mellemleders perspektiv på hovedbestyrelsesarbejdet
•  Et konstruktivt og indflydelsesorienteret bestyrelsesmedlem 
•  Et hovedbestyrelsesmedlem med politisk indsigt og erfaring (12 

år i byråd – heraf 8 år som udvalgsformand) 



VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

LISE AMMITZBØLL LA COUR
Nuværende stilling: 
Skoleleder på Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg Kommune

Tillidshverv: 
•  Formand for Skolelederforeningen på Frederiksberg

Link til profil på sociale medier: 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lise-ammitzb%C3%B8ll-la-cour-
5a67bb89/

Hvad er du især optaget af ?
Som skoleleder har jeg visioner for fremtidens skole. Gennem Sko-
lelederforeningen ønsker jeg at være med til at formidle visio-
nerne for fremtidens skole. Folkeskolen er igen i orkanens øje, og 
mange inden for det politiske landskab vil noget med os. Vi skal 
derfor påvirke såvel den politiske som den folkelige opfattelse og 
tiltro til folkeskolens kvalitet og udvikling.

Jeg ønsker at bidrage til, at vi undgår politisk detailstyring på 
folkeskoleområdet. Vi, der er tættest på skolen, skal være dem, 
der træffer beslutninger om, hvordan vi bedst styrker udviklingen 
af kvalitet, brug af resurser og forvaltning af rammer på den en-
kelte skole. 

Hvad vil du gerne arbejde for?
Frihed til læring og frihed til ledelse under hensyntagen til fælles-
skabet bør være grundstenen i det arbejde, vi som professionelle 
ledere i den danske folkeskole står på. Jeg vil kæmpe for, at ledel-
seskraften styrkes, og at den lokale skoleledelses handlerum udvi-
des.

Ledelsesteamet er det kraftrum, hvorfra god skoleledelse bedri-
ves. Samarbejdet mellem alle dele af skoleledelsen; den strategi-
ske ledelse, pædagogiske ledelse, fritidsledelse og administrativ le-
delse skal være stærk. Lederuddannelse, kompetenceudvikling og 
netværkssamarbejde skal være en del af såvel den enkelte leder og 
lederteamets rygrad. Det skal være med til at forme det inspire-
rende, udviklende og fagprofessionelle arbejdsmiljø, vi som skole-
ledere har brug for at være en del af i en stormfuld tid med mange 
krav og udfordringer. 

Hvad vil kunne bidrage med i HB?
De kommende år byder på store udfordringer, hvad angår rekrut-
tering af nye lærere og pædagoger. Som skoleledere og i særdeles-
hed som Skolelederforening bærer vi nøglen til den gode historie 
om folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads med fleksible ram-
mer: Her kan lærere udfolde og udvikle deres profession og være 
en del af den vigtige og meningsfulde opgave, det er at danne og 
uddanne børn og unge til at navigere i morgendagen. Denne op-
gave vil jeg være med til at løfte gennem et politisk og strategisk 
vedholdende arbejde og analytisk blik og ligeledes bidrage til 
dette arbejde med min formidlingsmæssige gennemslagskraft. 

LOTTE LA COUR
Nuværende stilling: 
Skoleleder på Randersgades Skole

Tillidshverv:  
•  Lokalformand i Gribskov, 2015-2021
•  Hovedbestyrelsesmedlem i Skolelederforeningen siden 2020

Link til profil på sociale medier: 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lotte-la-cour-50577521/

Hvad er du især optaget af ?
Jeg er optaget af at skabe den bedst mulige folkeskole for ele-
verne. Det kræver, at vi som skoleledelse har mulighed for at 
skabe gode rammer for netop eleverne på vores skole med de lo-
kale, størrelsesmæssige og organisatoriske forskelligheder, lan-
dets skoler har. Det kræver ledere, der har gode arbejdsvilkår i 
et job, der hele tiden ændrer sig, og frihed til at lede skolen i 
samarbejde med medarbejdere, forældre og lokalsamfund. Vi 
skal som forening være skarpe på definitionen af skoleledelse, så 
vi ikke taber retning mod målet i en meget kompleks hverdag, 
men holder fast i vores faglighed.

Hvad vil du arbejde for?
Den tid, jeg har siddet i HB, har været præget af maksimalt pres 
på skoleledelserne under corona, og det har kun understreget, 
at vi fortsat både skal arbejde for folkeskolen politisk, men også 
har fået sat ledelsesvilkår på dagsordenen, både for distriktsle-
dere, skoleledere og mellemledere. Vi skal turde sige højt, at vi 
ved, hvad der skal til for at give plads og gode vilkår for ledelse. 
Vi skal samarbejde, men også fortsat skærpe vores kommunika-
tion om folkeskolen som de fagpersoner, vi er. Vi skal styrke vo-
res lokale bestyrelser og formænd endnu mere, så det store ar-
bejde afspejler sig helt ude ved medlemmerne.

Hvad vil du kunne bidrage med i HB? 
Som nuværende HB-medlem har jeg både lært, hvad foreningen 
kan, men også været nysgerrig på, hvad vi gør. Med min erfaring 
vil jeg fortsat kunne tage nuancerne i vores forskellige ledelses-
vilkår uanset geografi, organisering og ledelsesrum med i debat-
ten – så foreningen afspejler ALLE medlemmer. Jeg synes, at vi 
har en stærk forening med en stærk profil. Arbejdet med at 
komme tæt på medlemmerne og at få en mere direkte dialog er 
jeg optaget af og vil holde fokus på sammen med formandskab, 
bestyrelse og et dygtigt sekretariat. 

›



TORBEN MØLLER NIELSEN
Nuværende stilling: 
Skoleleder på Lille Næstved Skole (6 matrikler og 1.900 elever)

Tillidshverv: 
•  Lokalformand i Næstved siden 2013
•  Hovedbestyrelsesmedlem siden 2018

Hvad er du især optaget af ?
Det ene ben, jeg er særligt optaget af, er, at Skolelederforeningen 
bevarer den unikke position som eksperter og meningsdannere i 
alle forhold vedrørende folkeskolen, som vi har etableret de se-
neste år. Denne position skal vi værne om og udbygge. Det gør vi 
som en faglig organisation, der har og tør have meninger om ud-
viklingen af skolen. 

Det andet ben handler selvfølgelig om løn og arbejdsvilkår. 
God ledelse er afgørende for folkeskolen, men de seneste par år 
med blandt andet Covid-19 har også presset vores medlemmer til 
det yderste i forhold til arbejdstid og ansvar. Vi skal som forening 
sikre, at der er sammenhæng mellem ledelseskapaciteten og le-
delsesopgaven. Og så skal vi naturligvis også fortsat sikre en løn, 
der afspejler vores reelle ansvar. 

Hvad vil du gerne arbejde for?
Det er fortsat centralt at arbejde for at sikre ordentlige vilkår og 
bedre løn. Vi skal være en attraktiv forening for alle ledere i fol-
keskolen – en forening, der både kan og vil favne mellemledere, 
øverste ledere, ledere på små skoler og ledere på store distrikts-
skoler.

Der er for tiden mange tegn på, at der kan være større ændrin-
ger på vej i Folkeskoleloven. Vi skal som forening være folkesko-
lens vagthund. Vi skal bevare og søge ny indflydelse på alle afgø-
rende beslutninger om folkeskolen, og i sidste ende skal vi være 
medvirkende til at skabe større frirum og større frihedsgrader til 
den enkelte skole.

Endelig skal vi i foreningsregi sikre en bevarelse og styrkelse af 
de lokale bestyrelser. Vi skal styrke netværksdannelsen på tværs 
af kommuner som løftestang både for den faglige sparring og for 
sparring om ledelsesvilkår. 

Hvad vil kunne bidrage med i HB?
Jeg har været skoleleder i over 15 år, og jeg har i alle årene været 
meget engageret fagpolitisk. Et engagement, jeg også fremover 
meget gerne vil bidrage med i hovedbestyrelsen.

Jeg håber, at I vil stemme på mit kandidatur endnu en gang, da 
jeg har så meget mere, jeg gerne vil bidrage med i hovedbestyrel-
sesarbejdet. 

PETER ABDALLAH FØLLE JENSEN
Nuværende stilling: 
Afdelingsleder, Distriktsskole Smørum

Tillidshverv: 
•  AMR (2009-2014), skolebestyrelsesmedlem (2019-2020)

Link til profil på sociale medier: 
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=527843068

Hvad er du især optaget af ?
Jeg er optaget af, at lederne i folkeskolen trives - og lykkes med 
kerneopgaven - nemlig at ”ville noget med nogen”. Det er helt af-
gørende for mig, at lederne oplever, at der er plads til eget ledel-
sesrum med de personlige værdier, man bedriver ledelse på bag-
grund af. Det optager mig især, at nye ledere i folkeskolen får 
den bedst mulige ”landing” i opgaven.

Hvad vil du gerne arbejde for?
Jeg vil gerne arbejde for, at ledere i folkeskolen får bedre mulig-
hed for at opbygge et stærkt netværk med andre ledere samt 
øget adgang til sparring. Derudover vil jeg arbejde for, at leder-
nes opgave også anerkendes i form af en revurdering af især af-
delingsledernes løn. 

Hvad vil kunne bidrage med i HB?
I hovedbestyrelsen vil jeg kunne bidrage med solid erfaring fra 
skoleverdenen – jeg har erfaring fra mange forskellige skolefor-
mer som både lærer og vejleder gennem 20 år. Derudover vil jeg 
kunne bidrage med en helt ny leders perspektiv på de opgaver 
og udfordringer, især nye ledere står over for. Jeg tænker, det er 
afsindigt vigtigt, at nye ledere også får en stemme i hovedbesty-
relsen. 

VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN



MALENE NYENSTAD
Nuværende stilling: 
Skoleleder Hundested Skole

Tillidshverv: 
•  Formand for Skolelederforeningen i Halsnæs

Link til profil på sociale medier: 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/malene-nyenstad-
31869761/?originalSubdomain=dk 
Instagram: https://www.instagram.com/malenenyenstaddk/

Hvad er du især optaget af ?
Folkeskolen er vores samfunds allervigtigste fællesskabende og 
dannende institution. Den er et stykke vigtig infrastruktur, den 
spiller en afgørende rolle i lokalsamfundet, og den er et vigtigt 
møde for de børn, som kommer der. 

Det er afgørende, at politikere, forældre og resten af vores 
samfund får blik for, hvor vigtigt det er, at vi alle bakker op om 
vores folkeskole. Den skal være alle forældres førstevalg. 

Vi skal sammen fortælle om alle de fantastiske ting, der hver 
eneste dag foregår i folkeskolen, ligesom vi skal fortælle om det, 
som er svært at få til at lykkes. Og vi skal fortælle hvorfor.

Folkeskolen er ikke et projekt, ikke en fiks ide, og det er over-
hovedet ikke et forsøg. Folkeskolen er alvor – for de, der går der, 
for de, der arbejder der, for de, der har været der, og for de, der 
kommer til at være der. 

Hvad vil du gerne arbejde for?
En stærk folkeskole kræver stærke professionelle arbejdsfælles-
skaber, som kræver stærk ledelse, som kræver ordentlige ar-
bejdsvilkår. Det vil jeg arbejde for.

Ordentlige arbejdsvilkår er arbejdsforhold, som sikrer, at vi 
har mulighed for at løse vores opgaver, at vi har indflydelse på 
retning og mål, at vi har ordentlige lønforhold og et arbejdsliv, 
som vi kan trives i. Vi skal have en reel mulighed for at prioritere 
den pædagogiske ledelse og ledelsen af vores medarbejdere, for 
det er her, vi kan flytte noget, det er her, vi bygger fundamentet 
for en stærk folkeskole.

Skolelederforeningen er gennem de sidste år blevet en vigtig 
stemme i debatten om folkeskolen. Jeg vil arbejde for at sikre, at 
den stemme forbliver vigtig og endnu tydeligere.

Hvad vil kunne bidrage med i HB?
Jeg er handlekraftig og har politisk tæft. Jeg er visionær og har 
gode kommunikative evner. Jeg er i foreningens mediebank og 
har medieerfaring. Og så har jeg lyst til at gøre en forskel. 

›

KRISTIAN DISSING OLESEN
Nuværende stilling: 
Skoleleder på Vestre Skole samt konstitueret skoleleder på Gjessø Skole

Tillidshverv: 
•  Næstformand i Skolelederforeningen, Silkeborg 

Hvad er du især optaget af ?
Jeg er især optaget af at udforske de friere rammer, der lige nu gi-
ves til folkeskolen. Her skal vi som skolelederforening fortsat 
være i tæt dialog med ministeriet og udfordre dem. Det hænger 
ikke sammen at give frihed – og fastholde eller ligefrem skabe nyt 
og unødigt bureaukrati i forlængelse af det. Her skal Skoleleder-
foreningen være med til at ruste skoleledelserne til at styre igen-
nem processen med at lave god skole i samarbejde med forskel-
lige medspillere: medarbejdere, skolebestyrelser og 
skoleforvaltninger.

Hvad vil du gerne arbejde for?
Jeg oplever, at respekten for skoleledelsens arbejde er stigende. 
Det er blandt andet Skolelederforeningens fortjeneste, at skolele-
delsen fremstår troværdig og respekteret i medielandskabet. Job-
bet som skoleleder er godt og travlt. Vores arbejdsvilkår og betin-
gelser skal stå mål med det. Jeg vil gerne arbejde for, at de mere 
vide rammer, som folkeskolen nu får, kommer til at betyde fri-
hed under ansvar – og ikke frihed under unødig kontrol og bu-
reaukrati. Skolelederforeningens initiativ med ”40 fede forslag” 
var fantastisk. Jeg vil arbejde for, at vi bider os fast i de forslag og 
stadig presser på over for ministeriet, at de også bør udmøntes. 
Og at der kommer nye aktuelle forslag til … 

Hvad vil kunne bidrage med i HB?
Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg gerne bidrage med an-
svarlighed og loyalitet over for den fælles opgave. Her er det ikke 
altid lige netop ens egen ide, som er afgørende, men derimod 
fællesskabets mål. 

Jeg sætter pris på ærlig og åben kommunikation. Samtidig ser 
jeg mig selv som en humørfyldt igangsætter og teamspiller. Qua 
min baggrund i de frie skoler har jeg et nuanceret blik for de fri-
ere rammer, som vi får i folkeskolen lige nu. For mig har det altid 
været afgørende, at skoledøren står åben for alle børn, og at sko-
lens ledelse og medarbejdere ikke druknes i bureaukrati og de-
tailstyring. 

VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN



 

MØD KANDIDATERNE / VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN / MØD KANDIDATERNE /  MØD KANDIDATERNE / VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

CLAUS BREDAHL SØRENSEN 
Nuværende stilling: Skoleleder, Engesvang Skole, Ikast-Brande 
Kommune, 2008-

Tillidshverv: 
•  Medlem af skolelederforeningsbestyrelsen i Ikast-Brande Kommune 

siden 2010
•  Næstformand: 2015-2016, Formand 2016-

Link til profil på sociale medier: 
LinkedIn: linkedin.com/in/claus-bredahl-sørensen-2327a472 

Hvad er du især optaget af ?
God skoleledelse er for mig en bredviftet størrelse, der fordrer 
en skarp tunge, store ører, gode øjne og ikke mindst en sikker 
kontakt mellem hjerne, hjerte og mave. At agere i en sådan 
”kropslig balance” kræver gode arbejdsvilkår og stærke samar-
bejdspartnere. De seneste vilkårsundersøgelser afspejler tyde-
ligt, at vi både trives og udfordres i vores skolelederprofession. 
Udfordringerne er mange – det samme er mulighederne. Jeg er 
især optaget af, hvordan Skolelederforeningen fortsat kan yde sit 
optimale bidrag til at understøtte det gode skolelederliv ude på 
gulvet. 

Hvad vil du arbejde for?
Vi skal i den kommende tid kigge skarpt på de frihedsgrader, fol-
keskolen er blevet givet. Samtidig skal vi fortsætte med at itale-
sætte vigtigheden af mere reel selvbestemmelse. Det er derfor 
også af afgørende betydning, at der fastholdes en stærk politisk 
skolestemme både nationalt og kommunalt. Samtidig er vi nødt 
til at sætte endnu mere lys på inklusionsområdet – både i forhold 
til den støt voksende ledelsestid, der bruges på dette, men også i 
forhold til de vilkår, folkeskolen har til at lykkes med opgaven. 
”Folkeskolen. Vores. Hele livet.” – sådan skal det blive ved med 
at være!

Hvad vil du kunne bidrage med i HB?
”Jeg er simpelthen nødt til at prøve at stille op til hovedbestyrel-
sen på et tidspunkt.” Nogenlunde sådan har tankerne flere gange 
været, siden jeg blev lokalformand for skolelederne i Ikast-
Brande Kommune. Jeg er gennem mit tillidshverv kommet tæt-
tere på hovedforeningens arbejde og har lært en veldrevet for-
ening bedre at kende. I mine 14 år som skoleleder i Ikast-Brande 
har jeg siddet i diverse politiske styregrupper, deltaget i pilotpro-
jekter og generelt søgt indflydelse, hvor det har været muligt. 
Disse erfaringer vil jeg naturligvis bære med ind i hovedbestyrel-
sesarbejdet, hvis jeg vælges. 
Med tydelig kommunikation og stort personligt engagement som 
afsæt vil jeg bestræbe mig på at være et stærkt aktiv i hovedbe-
styrelsen og samtidig være et dedikeret bindeled mellem hoved-
foreningen og det regionale skolelederarbejde. 
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