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Gyldendal Grundskole

 @gyldendal_grundskole

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

Kom godt 
fra start 
med Vitello 
i 0. klasse
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ISO 12100 og ISO 20607:2019 (Cert. Maskinsikkerhed.dk) .       Godkendt . eduard.dk . info@eduard.dk . +45 26438790

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

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

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

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

– af undervisere til undervisere

mailto:peter@eduard.dk
mailto:info@eduard.dk


 Det er ikke svært at forstå, at der et ønske om mere frihed i 
folkeskolen. I Skolelederforeningen har vi i adskillige år slået på tromme 
for, at skoleledelserne skal have mere frihed. Vi har argumenteret for, at 
mere styring og flere dokumentationskrav ikke er vejen til mere kvalitet. 

Nu bliver der også fra politisk side udtrykt et ønske om at give folkesko-
lerne mere frihed. I sin nytårstale lovede statsminister Mette Frederiksen, 
at alle landets folkeskoler bliver sat fri fra regler på linje med folkeskolerne 
i Holbæk Kommune og Esbjerg Kommune, der er omfattet af frikommune-
forsøget. 

Jeg burde måske være glad for den udmelding, men når jeg alligevel ikke 
har hænderne helt oppe over hovedet, skyldes det flere ting.

For det første er det ærgerligt, at politikerne ikke væbner sig med tålmo-
dighed og afventer erfaringer fra Holbæk og Esbjerg, før alle landets andre 
kommuner skal følge efter. De to kommuner er endnu ikke så langt, at de 
resterende kommuner vil kunne høste deres erfaringer fra frihedsforsøget.

For det andet skal politikerne gøre sig klar, hvilke krav sådan en omvælt-
ning stiller til dem. De skal være klar til at give skolelederne den nødven-
dige opbakning, når friheden bliver sendt i anvendelse. Politikerne skal 
med andre ord også ville bakke op, hvis skoleledere ud fra pædagogiske 
overvejelser og hensyn vælger for eksempel at dele klasser op i drenge og 
piger eller stiller krav til elevernes påklædning.  

For det tredje mener jeg ikke, at vi har brug for 1.200 nye friskoler. Med 
den frihed, statsministeren vil give folkeskolerne, minder det om de ret-
ningslinjer, som friskolerne har. 

Vi har derimod brug for en basisskole, der er nogenlunde ens. En folke-
skole, hvor vi forener friheden i et ophæng til en fælles skole.     

For det fjerde vil jeg betegne det som et eksperiment at sætte alle folke-
skoler fri. Det vil være et modeksperiment til skolereformen i 2013, hvor 
der blev indført stram styring. Men vi har ikke brug for eksperimenter. 
Hver gang vi indtager yderpositioner, går der ikke lang tid, før vi møder en 
modreaktion. Og så går det hele i stå. 

Ingen tvivl om, at folkeskolen har brug for mere frihed. Det mener jeg 
stadig, men jeg tror på, at den frihed, som folkeskolerne har brug for, skal 
komme gennem samarbejder som “Sammen om skolen”, hvor fagperso-
ner og politiker i fællesskab drøfter udfordringer og finder løsninger på 
nye tiltag, der kan udvikle folkeskolen som den fælles basisskole for alle, 
som den skal være. 

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen
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Udfordringen

Sygefraværet har været 
stigende fra 2017 til 2020 
i Odense Kommunes 
Børn- og Ungeforvaltning.  
Gennemsnitsfraværet lå i 2017 på 
11,8 sygedage per medarbejder 
om året, og det var dermed i 
forvejen højere end kommunens 
målsætning på 11,2 dage. I 2020 
nåede det helt op på 13,4 dage. 
Særligt langtidssygefraværet var 
stigende.

Det har de gjort

Odense Kommune har søsat 
et projekt, der skal nedbringe 
sygefraværet. Projektet har gået 
ud på både at gennemføre en 
behovsafdækning samt udvikle 
og implementere forebyggende 
indsatser. 

De forebyggende indsatser 
har blandt andet indeholdt 
struktureret ledelsessparring og 
halvårlige sygefraværsanalyser 
til arbejdspladser, som enten har 
højt sygefravær eller har ønsket 
at nedbringe sygefraværet. For 
eksempel har flere arbejdspladser 
arbejdet med systematisk 
opfølgning på hyppigt sygefravær 
via forebyggende samtaler. 
Medarbejdere med mere end 
seks sygefraværsdage inden for 
et halvt år er blevet indkaldt til 
en forebyggende samtale med 
nærmeste leder. 

Seks folkeskoler har deltaget i 
projektet, og kommunen har fået 
en bevilling på 1,33 millioner kroner 
fra Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering (STAR) til 
projektet.

Det har de opnået

På de seks skoler, som har deltaget 
i projektet, er det gennemsnitlige 
sygefravær per medarbejder faldet 
fra 13,6 dage i 2019 til 11,5 dage 
i 2021. Til sammenligning er det 
gennemsnitlige sygefravær på alle 
Odense Kommunes 33 folkeskoler 
faldet fra 12,7 til 12,1 dage i samme 
periode. 

Antallet af medarbejdere, som 
er til stede mere end 95 % af 
arbejdstiden, er desuden steget på 
de seks skoler, som har været med 
i projektet.

Projektet løber til marts i år. 
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Ved at arbejde systematisk med sygefraværet har 
skoleleder på Tingkærskolen, Bjarne Larsen, både 
sænket fraværet på skolen, opnået bedre muligheder for 
at hjælpe enkelte medarbejdere og fået en indsigt, der 
kan komme hele skolen til gode.

Af Camilla Qvistgaard Dyssel  |  Illustration Shutterstock  |  Foto Privat

- Kerneopgaven som skole er at under-
støtte elevernes læring og trivsel. Det kræver 
et godt voksenmiljø, hvor vi drager omsorg 
for hinanden. Jo flere, vi er på arbejde, jo 
bedre kan vi udføre opgaven, og jo flere 
kendte voksne, jo bedre fungerer hverdagen 
– især for de sårbare børn. Mange vikarer 
kan forstærke konflikterne, og så bliver det 
endnu hårdere for læreren at komme tilbage, 
siger han. 

Bjarne Larsen bad selv om, at Tingkærsko-
len skulle være med i det såkaldte STAR-pro-
jekt, som systematiserer samtaler mellem le-
dere og medarbejdere, der har meget fravær.

Det gjorde han, da han kunne se, at sko-
lens samlede fravær var steget. Tingkærsko-
len havde tre kræftramte, langtidssyge-
meldte medarbejdere, men det var ikke den 
eneste årsag til, at tallet var steget. Der var 
også syv medarbejdere med såkaldt “mel-
lemlangt fravær,” som Bjarne Larsen ifølge 
det nye system skulle have forebyggende 
samtaler med.

Data og åbne spørgsmål
Før systematikken blev indført på Tingkær-
skolen fik han ledersparring af projektleder 
Stine Sommer Sønnichsen.

- Hun stillede gode, udfordrende spørgs-
mål, for eksempel om, hvordan vi plejede at 
arbejde med vores fravær. Jeg måtte ind-
rømme, at vi ikke havde arbejdet særligt sy-
stematisk med det. 

 Utilfredsheden var udtalt, da 
Bjarne Larsen, skoleleder på Tingkærskolen i 
Odense, holdt den første af en runde af sam-
taler med medarbejdere, som havde haft 
mere end seks sygedage det seneste halve år. 

I januar 2021 blev skolen en del af et pro-
jekt under Odense Kommune, som har til 
hensigt at nedbringe sygefraværet. Og her 
var samtalerne med medarbejderne et af 
grebene. 

Medarbejderen syntes ikke, det var rime-
ligt, at hun skulle stå skoleret, fordi hun 
havde været sygemeldt.

- Hun sagde, at hun så sig selv som en or-
dentlig lærer, der passede sit arbejde, og det 
er jeg fuldstændig enig i, at hun er. Det for-
talte jeg hende og understregede, at menin-
gen med samtalen ikke var at være efter 
hende. Det handlede 100 % om at finde ud 
af, om der var noget, jeg kunne gøre for at 
hjælpe hende, fortæller Bjarne Larsen.

Det lykkedes ham at berolige medarbejde-
ren og få en frugtbar samtale, for han var 
forberedt på situationen.

- Jeg tænkte fra starten, at det bliver den 
helt store opgave: Hvordan vil det blive taget 
imod? Vil medarbejderne tænke: “Må vi nu 
ikke være syge,”? fortæller han.

For kerneopgavens skyld
Men med udgangspunkt i kerneopgaven er 
det indlysende, at man skal arbejde med fra-
været, mener han:

Ægte interesse 
for medarbejderens 
trivsel har 
sænket fraværet

Bjarne Larsen
Skoleleder på Tingkærskolen
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Vi holdt de 1-5-10-samtaler, vi skal, og så 
gjorde vi faktisk ikke så meget mere, fortæl-
ler Bjarne Larsen.

Forud for samtalerne fik han viden om, 
hvordan han kan trække mere detaljerede 
data om sygefraværet, end han hidtil har 
kunnet, og han blev undervist i spørgeteknik 
og redskaber til samtalen. 

Metoden lægger både op til åbne spørgs-
mål og såkaldte skalaspørgsmål. Nogle med-
arbejdere synes for eksempel, at det er nem-
mere at placere deres velbefindende på en 
skala fra 1 til 10 end at beskrive det med ord. 

Et andet redskab er kontrolcirklen, som 
sætter fokus på, hvilke vilkår medarbejderen 
selv har kontrol over, hvilke vilkår skolelede-
ren kan påvirke, og hvilke der er givne og 
kommer ovenfra. 

- Jeg er ikke sikker på, det var gået så godt 
uden den hjælp, vi fik, siger Bjarne Larsen.

For at sikre opbakning til projektet blev 
MED-udvalget inddraget og var med til at be-
slutte retningslinjerne: Hvert halve år skal 
alle medarbejdere, der har haft mere end 
seks fraværsdage på seks måneder til en fore-
byggende samtale.

- Det betyder, at nogle samtaler bliver me-
get korte. Medarbejderen fortæller måske, at 
det var en hård influenza, der varede lidt 
over en uge, og så er der jo ikke så meget 
mere at sige. Men det betyder, at ingen behø-
ver føle sig særligt peget ud eller mistænke-
liggjort, konstaterer Bjarne Larsen.

Skamfuldt at tale om
Systematikken var en del af grunden til, at 
Bjarne Larsen kunne berolige den utrygge 
medarbejder med, at hun ikke var personligt 
udvalgt. 

Da tilliden var skabt, fortalte hun om fami-
lievanskeligheder, der drænede hende og 
gjorde arbejdet uoverskueligt. Samtidig af-
slørede hun den egentlige årsag til sin uvilje 
mod samtalen:

- Hun sagde, at det var skamfuldt for 
hende at fortælle mig, at hun ikke kunne 
komme og passe sit arbejde, fordi hun ikke 
havde styr på sit liv. Den skam bad jeg hende 
lægge væk. Vi kan jo alle have perioder, hvor 
tingene er svære, siger Bjarne Larsen.

Han betragter ikke fravær som pjæk, 
selvom problemet hverken kan måles med et 
termometer eller ses på en scanning.

- Det ligger fjernt fra mit ledelses- og men-
neskesyn. Jeg er overbevist om, at ingen af 
mine medarbejdere har fravær, fordi de ikke 
gider passe deres arbejde. Det ligger langt fra 
indstillingen hos lærere og pædagoger. Det 
er mennesker, som har valgt deres fag ud fra 
engagement og ansvarsfølelse.

I det konkrete eksempel førte samtalen til, 
at medarbejderen bad om en lille ændring i 
sine mødetider, som løste store logistiske 
problemer for hende. 

- Hun gav udtryk for stor lettelse, og hen-
des fravær er også faldet markant siden, for-
tæller Bjarne Larsen.

Vedvarende opgave
I et andet tilfælde, hvor fraværet også havde 
personlige årsager, har han ikke kunnet imø-
dekomme medarbejderens ønske, fordi det 
ikke hang sammen med andre hensyn til sko-
lens drift.

- Men jeg kunne hjælpe på andre måder, 
og det var under alle omstændigheder med 
til at åbne en dialog, som er godt for vores 
samarbejde. Andre medarbejdere er blevet 
overraskede over, at deres fravær er så højt, 
og de tænker måske over, om det nu også er 
nødvendigt at blive hjemme, næste gang de 
har lidt ondt i hovedet, siger han.

I det hele taget har projektet været tanke-
vækkende for skolelederen:

- Det har øget min opmærksomhed på, at 
vi alle er forskellige steder i livet, og at der 
kan være behov for at vise særlige hensyn til 
medarbejdernes private situation for eksem-
pel i skemalægningen. Ved at være oprigtigt 
lyttende har jeg fået ny viden og indsigt.

Indsatsen på Tingkærskolen har nu kørt et 
år. Det gennemsnitlige sygefravær på skolen 
er faldet fra 20,1 i 2020 til 12,5 dage i 2021.  

Men Bjarne Larsen er sig helt bevidst, at 
det ikke betyder, at opgaven er afsluttet:

- Det er en vedvarende opgave, og det kan 
sagtens være, fraværet kommer til at stige 
igen. Men nu har vi redskaberne til at ar-
bejde med det, hvis det sker. 

Camilla Qvistgaard Dyssel er freelancejournalist

Tingkærskolen 

Skolen har omtrent 
370 elever fra  
0.-9. klasse.

0. til 3. årgang har 
undervisning og 
skolefritidsordning 
i Fraugde, mens 
4. til 9. årgang har 
undervisning og 
skolefritidsordning i 
Birkum.

Skolen har 49 
medarbejdere.

Skolen ligger i den 
sydøstlige del af 
Odense Kommune.
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Ledere på skoleområdet har i disse 
år en helt særlig opgave, som består 
i at løfte elevernes læring og trivsel 
samtidig med, at en lang række for-
andringer skal realiseres. 

Derfor har Professionshøjskolen 
Absalon udviklet en særlig diplom-
uddannelse, som er 100% målrettet 
ledere på skoleområdet.

Uddannelsen henvender sig til alle 
ledere på skoleområdet og arbejder 
bl.a. med
  Hvordan man sætter en tydelig 

retning for skolens udvikling 
  Hvordan man styrer ressourcer-

ne og sikrer en ansvarlig og stabil 
drift

  Faglig ledelse, herunder hvordan 
man understøtter et godt team-
samarbejde

  Hvad ledelse er, og hvem man er 
som leder

  Lederens rolle, muligheder og 
betydning – fra politiske mål til 
elevernes læring.

Tæt koblet til hverdagen
Undervisningen tager udgangspunkt 
i deltagernes egne problemstillinger 
og dilemmaer. Undervejs prøves nye 
ledelsesformer og tiltag af i praksis. 
Og drøftelserne både i og uden for 
undervisningen giver masser af kon-
kret inspiration med hjem.

Diplomuddannelse  
med 100% fokus  
på skoleledelse

Praktisk information
Undervisningen foregår som  
udgangspunkt på Professions- 
højskolen Absalons campus i  
Roskilde, men for at styrke  
netværksdannelsen indledes  
næsten alle moduler med et  
2-dages internat på et  
konferencested. 

Uddannelsen tager i alt 2½ år.

Læs mere på 
phabsalon.dk/skoleledelse



I december tiltrådte den nye hovedbestyrelse i 
Skolelederforeningen. Arbejdet for folkeskolen og 
for at sikre gode rammer og vilkår for skoleledelse er 
skudt i gang, og de kommende års fokusområder er 
identificeret. Blandt andet vil den nye hovedbestyrelse 
sætte fokus på rekruttering.  

Rekruttering bliver 
det store tema

- Tidligere har det store tema været, hvordan 
vi kan udvikle folkeskolen sammen, os par-
ter omkring skolen og sammen med politi-
kerne. Det er vi godt i gang med, så det er 
ikke længere et nyt indsatsområde, fortæller 
formand Claus Hjortdal. Til gengæld har for-
manden sammen med den øvrige hovedbe-
styrelse identificeret nye temaer, som de vil 
arbejde med, og et af de vigtigste i de kom-
mende år bliver rekruttering.

- Når der bliver slået en stilling op som 
øverste skoleleder, hører vi oftere og oftere, 
at det er svært at finde kvalificerede kandida-
ter, siger Claus Hjortdal.

Der er generelt flere ansøgere til stillinger 
som afdelingsleder end til stillinger som 
øverste leder, men det er ikke kun til leder-
stillinger, at rekrutteringsudfordringer er be-
gyndt at vise sig. 

- Vi bliver nødt til at se på hele “fødekæ-
den”. Lederne i folkeskolen bliver rekrutte-
ret blandt lærere, og vi hører også, at sko-
lerne i stigende grad er nødsaget til at 
ansætte lærere uden en læreruddannelse. Vi 
skal have kigget på, hvordan det kan blive at-
traktivt at tage en læreruddannelse og gå fol-
keskolevejen, siger Claus Hjortdal.

Et andet vigtigt tema, som hovedbestyrel-
sen fortsat har fokus på, er inklusion.

- Det er et af de temaer, som skolelederne 
svarer både optager dem mest og bekymrer 
dem mest. Det er også et tema, som vi skal 
drøfte i samarbejdet “Sammen om skolen”, 
fortæller Claus Hjortdal. 

Hovedbestyrelsen har endnu ikke lagt sig 
fast på, hvordan de vil arbejde med de prio-
riterede temaer. 

Marie Begtrup er redaktør

Skolelederforeningens nye hovedbestyrelse. 
Fra venstre er det Claus Hjortdal, Mogens Brag, 

Dorte Andreas, Lars Aaberg, Lise Ammitzbøll la Cour, 
Lotte la Cour og Torben Møller Nielsen. 

Kristian Dissing Olesen er ikke med på billedet.
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Som siddende formand vil jeg 
fortsat bringe mine kendte 
egenskaber og evner i spil, og jeg 
har en stor opmærksomhed på, 
at foreningen skal virke både 
nærværende og professionel. 

Jeg bringer en del viden ind fra 
andre bestyrelser og advisory 
boards, som jeg vil bringe i spil i 
forhold til hovedbestyrelsen. Her 
skal vi arbejde med, hvordan vi 
bedst muligt kvalificerer vores 
diskussioner og beslutninger, så 
de kan udfoldes og gøres 
praksisrettede i sekretariatet.

Samtidig vil jeg være undersø-
gende på effekten af de lokale 
foreningers bestyrelseskurser. Vi 
satte et stort initiativ i gang, som 
skal gøre de lokale bestyrelser 
stærkere og kompetente i forhold 
til deres opgaver, og tanken er et 
opfølgningskursus i løbet af året.

Endelig vil jeg bringe min 
relationsevne og strategikompe-
tencer i spil i projektet “Sammen 
om skolen”. Det bliver en stor 
opgave at få landet de mange 
delprojekter, det består af. Mange 
års lobbyarbejde, viden og 
indsigt samt jer aktive skoleledel-
sers viden skal hjælpe os på vej.

Jeg er optaget af at gøre en 
forskel for medlemmerne og for 
folkeskolen. Jeg arbejder for 
bedre vilkår i skolen og for 
ledelserne i skolen. Jeg er god til 
at få ting til at ske og til at skabe 
relationer til gavn for skoleleder-
ne og for skolen. Folkeskolen 
udvikler sig hele tiden – det skal 
være muligt for lederne at 
prioritere og have det nødvendi-
ge ledelsesrum til at lede 
udviklingen af skolen til gavn for 
eleverne. Jeg har fokus på 
vilkårene for god ledelse og på 
sammenhæng mellem de lokale 
afdelinger og den centrale 
skolelederforening.

Jeg medbringer i hovedbestyrel-
sen 18 års erfaring med og 
kompetence i skoleledelse og 
skoleudvikling samt mange års 
erfaring med bestyrelsesarbejde 
fra gymnasie- og skolebestyrel-
ser. Dette krydret med en 
masteruddannelse i offentlig 
ledelse og utallige ledelsesmæs-
sige og politiske repræsentatio-
ner kommunalt og nationalt samt 
en baggrund som lokalformand 
for den lokale skolelederforening 
og nu i snart seks år som 
næstformand for alle landets 
skoleledere.

Jeg har været i bestyrelsen i fire 
valgperioder og er glad for og 
stolt over, hvor langt vi er nået. Vi 
har flyttet os fra at være en 
indadvendt fagforening til at 
være en visionær og vigtig 
sparringspartner for foreningens 
medlemmer, for forvaltninger og 
politikere både lokalt og 
nationalt. 

Vi skal bruge vores “nyvundne” 
indflydelse klogt til at gøre 
folkeskolen til en af de bedste og 
gladeste offentlige arbejdsplad-
ser. Jeg ønsker at gå foran som 
det gode eksempel, der viser 
overskud og mod til at kræve 
bedre arbejdsforhold for 
foreningens medlemmer, så vi 
styrker vores arbejdsglæde på 
trods af de senere års svære 
vilkår. 

Jeg tror, de fleste er trætte af 
corona. Jeg har selv lavet et 
nytårsforsæt om at være glad på 
trods og arbejde for bedre vilkår 
for folkeskolen inden for de 
rammer, som corona og politikere 
sætter. Vi skal have arbejdsglæ-
den tilbage for skoleledelser og 
øvrige personalegrupper, så vi 
fortsat kan udvikle vores 
fantastiske danske folkeskole.

Det betyder meget for mig at 
være med til at sikre dannelse og 
uddannelse af de elever, jeg har 
med at gøre. Derfor brænder jeg 
også meget for at være med til at 
videreudvikle folkeskolen, fordi 
jeg synes, det er så vigtig en 
institution i samfundet. 

Jeg har været ansat 20 år i 
folkeskolen heraf syv år som 
leder. Ved siden af har jeg 
kommunalpolitisk erfaring fra 12 
år i Frederikshavn Byråd.

I hovedbestyrelsen vil jeg fortsat 
være meget fokuseret på, 
hvordan vi som forening kan sikre 
en fornuftig videreudvikling af 
folkeskolen. Foreningens 
konstruktive tilgang kombineret 
med det kritiske blik har altid 
tiltalt mig. Den tilgang vil jeg 
bidrage til fra min position.

Derudover skal hovedbestyrelsen 
stille skarpt på den arbejdsmiljø-
mæssige side af lederarbejdet. 
Udfordringer som arbejdspres, 
rekruttering og inklusion skal 
italesættes – også fra et mellem-
lederperspektiv. Det vil jeg være 
meget opmærksom på.

Mød den nye hovedbestyrelse

Claus Hjortdal Dorte Andreas Lars Aaberg Mogens Brag
FORMAND NÆSTFORMAND BESTYRELSESMEDLEM BESTYRELSESMEDLEM

Skoleleder på Skolen på 
Strandboulevarden, København Ø

Afdelingsleder på Strandby 
Skoleafdeling og SFO, Frederikshavn

›
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De kommende år byder på store 
muligheder og udfordringer i 
folkeskolen. Med mange års 
erfaring inden for folkeskolen, fra 
afdelingsleder til skoleleder, over 
specialområdet til opbygning af 
ny folkeskole glæder jeg mig til at 
arbejde for, at ledelseskraften 
styrkes og den lokale skoleledel-
ses handlerum udvides. Derud-
over vil jeg fokusere på, at vi som 
skoleledere og som skolelederfor-
ening erobrer den politiske 
dagsorden for folkeskolen.

Folkeskolen skal være en attraktiv 
arbejdsplads med fleksible 
rammer, så lærerprofessionen kan 
styrkes, og vi kan tiltrække 
dygtige lærere til at danne og 
uddanne børn og unge til at 
navigere i morgendagen.

Ledelsesteamet er det kraftrum, 
hvorfra god skoleledelse 
bedrives, og gode arbejds- og 
lønvilkår skaber fundamentet for 
et stærkt og professionelt 
ledelsesrum. 

Jeg vil være med til at styrke 
forholdene for, at skoleledelse 
bliver en inspirerende, attraktiv og 
tryg profession, hvor vi har frihed 
til ledelse og bærer nøglen til den 
gode historie om folkeskolen.

Jeg er folkeskolemenneske og 
tror på, at det at have et oplevet 
fællesskab med andre mennesker 
styrker os som samfund. På min 
vej fra læreruddannelse til 
skoleleder har jeg været vidt 
omkring, både i det private 
arbejdsmarked, vejlederfunktio-
ner, lærer og afdelingsleder – det 
har givet mig en lang række af 
erfaringer med i rygsækken. 

I bestyrelsesarbejdet i Skoleleder-
foreningen – både det lokale og 
det nationale – har jeg fået 
mulighed for at arbejde for 
fællesskabet, folkeskolen og ikke 
mindst skoleledelsernes vilkår. 
Det er vigtigt, at vi fortsat i 
samarbejde med skolens øvrige 
aktører hele tiden insisterer på, at 
vi på den enkelte skole har 
mulighed for at skabe den bedst 
mulige skolegang for vores elever, 
og vi som skoleledelser skal have 
den ”plads”, det kræver. 

I de kommende års arbejde i 
bestyrelsen vil jeg ligeledes gerne 
have et fokus på yderligere at 
styrke de lokale foreninger, så vi 
lokalt kommer til at stå lige så 
stærkt, som vi gør nationalt. 

Jeg ankommer til den nye 
hovedbestyrelse med 16 års 
erfaring som skoleleder, 11 års 
erfaring fra det lokale bestyrel-
sesarbejde, otte års erfaring som 
lokalformand og nu senest som 
genvalgt til min tredje periode i 
hovedbestyrelsen. 

Som politiker i foreningen bringer 
jeg således en del erfaring med 
mig, der handler om at skabe 
gode løn- og arbejdsvilkår lokalt. 
Dette skal vi gerne have sikret 
centralt også. I en kommune med 
områdeledelse har det været 
væsentligt at have et særligt 
fokus på mellemledernes vilkår, 
da der i en sådan struktur er flest 
i denne medlemsgruppe. 

Jeg ankommer herudover med en 
stor portion erfaring i at skabe 
rum og plads for den lokale 
bestyrelses rolle i den lokale 
skoles politik. På samme måde 
danner det grobund for centralt 
at fortsætte denne unikke 
position for Skolelederforeningen. 
Dette arbejde glæder jeg mig til 
at være med til at fortsætte, 
udvikle og professionalisere. 

Jeg stillede op til valget til hoved-
bestyrelsen, fordi jeg er meget 
optaget af skoleledelsens rolle og 
opgave i folkeskolen i dag. Det 
handler om at sikre vores vilkår 
og påvirke det politiske lag, så vi 
altid har den bedst mulige 
ramme. Hovedbestyrelsen er 
meget aktive på begge fronter. 
Skolelederforeningen er blevet en 
særdeles anerkendt og vigtig 
stemme i debatten og udviklin-
gen af folkeskolen. Det giver det 
absolut bedste grundlag for, at vi 
også bliver lyttet til, når vi skal 
forhandle vilkårene for skoledere 
og mellemledere. 

Det er vigtigt, at vi til stadighed 
ved, hvordan hverdagen ser ud 
for vores ledere, og er skarpe på, 
hvilke vilkår vi skal forbedre. 
Derfor glæder jeg mig til at møde 
formænd fra lokalforeningerne i 
de netværk, jeg deltager i.

Forhåbentlig får jeg mulighed for 
at lytte til lederes behov og 
visioner samt være med til at 
kommunikere det ind i forhandlin-
ger og det politiske lag.

Lise Ammitzbøll 
la Cour

Lotte la Cour Torben Møller 
Nielsen

Kristian Dissing 
Olesen

BESTYRELSESMEDLEM BESTYRELSESMEDLEM BESTYRELSESMEDLEM BESTYRELSESMEDLEM

Skoleleder på Lille Næstved Skole, 
Næstved

Skoleleder på Randersgades Skole, 
København Ø

Skoleleder på Skolen, 
Grundtvigsvej, Frederiksberg

Skoleleder på Vestre Skole 
samt konstitueret skoleleder på 
Gjessø Skole, Silkeborg
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Af Marie Begtrup

Skriveglæden får et boost
I projektet “Lolland Skriver” skal 
lærere fordelt på alle kommunens 
folkeskoler eksperimentere med nye 
tilgange til læsning og skrivning, så 
elevernes færdigheder bliver styrket, 
og skriveglæden får et boost. 
Lærernes opgave er at blive dygtige-
re til at løfte alle elevers skriftkompe-
tencer i kombination med målene for 
de enkelte fag. 

Den ekstra tid afsat til skrivning og 
læsning skal give en gevinst i dybden, 
da eleverne husker og forstår tingene 
bedre. Projektet retter sig mod lærere 
på 5. årgang, og elevernes udvikling 
bliver fulgt frem til 8. klasse. 

Kilde: lolland.dk

Hjælp fra 
klassekammerater 
skal styrke trivsel  
og læring
Med en donation fra A.P 
Møller Fonden skal 
medarbejdere, ledere og 
resursepersoner i Hillerød 
Kommune lære at 
anvende metoden 
Systematisk Klassekam-
merathjælp (SYKL). I 
SYKL bliver eleverne sat 
sammen i makkerpar i 
udvalgte lektioner, hvor 
den ene er hjælper for den 
anden, og hvor man skifter 
rolle undervejs. Formålet 
er at skabe et læringsmil-
jø, hvor alle elever er 
aktive, får hjælp og bliver 
set. Projektet starter op 
på syv folkeskoler i næste 
skoleår og afprøves i 
dansk og matematik i alle 
4. klasser.

Kilde: hillerod.dk

Landet rundt

Bevægelses-
coaches i alle 
folkeskoleklasser
Små aktivitetspauser skal 
forbedre skoledagen i 
Thisted. Efter et ønske fra 
eleverne er to elever i 
samtlige folkeskoleklasser 
fra 4. til 9. klasse blevet 
uddannet bevægelses-
coach. I alt har 125 elever 
fået et kursus, hvor de 
gennemgik og afprøvede 
et katalog med aktiviteter 
og fik lært, hvordan de 
kan motivere deres 
kammerater. Målet er at 
åbne elevernes øjne for de 
mange muligheder for 
aktiviteter på mellem 5 og 
15 minutter, som kan 
sættes i gang i for 
eksempel klasseværelset.

Kilde: thisted.dk

THISTED

Netværk skaber 
sammenhæng i 
STEM-fag 
Teknologipagten har bevil-
liget kommunen knap 
300.000 kroner til at 
etablere tre netværk for 
fagprofessionelle inden for 
naturvidenskab og 
teknologi. Netværkene 
skal sikre, at børn og unge 
oplever en rød tråd i de 
naturvidenskabelige og 
teknologiske fag i de tre 
overgange fra dagtilbud til 
folkeskole og videre derfra 
til ungdomsuddannelse og 
videregående uddannelse. 
Målet er at give de unge 
et sammenhængende 
læringsforløb, så de får 
lyst og kompetencer til at 
uddanne sig inden for 
STEM-fagene: naturviden-
skab (Science), teknologi 
(Technology), ingeniørvi-
denskab (Engineering) og 
matematik (Mathematics).

Kilde: skive.dk

SKIVE

Ny skov bliver 
dedikeret  
til skolebørn
I de kommende år skal alle 
elever i 0. klasse i Aarhus 
Kommune være med til at 
plante en skov ved Ajstrup 
i den sydlige del af byen. 
“Børnenes Skov” bliver 
indrettet efter temaet 
“bushcraft/Alene i 
Vildmarken” og skal give 
skolebørnene en unik 
mulighed for at tage på 
vildmarkstur og lære at 
færdes og overleve i 
naturen. Børnene kan lære 
at tænde ild, finde vej 
uden kompas eller gps, 
sanke spiselige planter og 
bygge bivuak. Der vil være 
fri overnatning i skoven 
– men altså uden lejrplad-
ser eller shelters.

Kilde: aarhus.dk

AARHUS

HILLERØD

LOLLAND
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Fra politisk side er der et 
stort ønske om, at flere unge 
skal vælge en erhvervsfaglig 
uddannelse, og folkeskolen 
skal åbne de unges øjne for 
uddannelsesmuligheder. 

Dansk Erhverv arbejder 
målrettet på at knytte 
erhvervslivet til den daglige 
undervisning i skolen, 
og en ekspert mener, at 
skolelederne har en vigtig 
opgave i at prioritere, at 
eleverne får kendskab til 
erhvervsuddannelserne. 

Et vigtigt greb for folkeskolen 
er erhvervspraktikken. I 
Hirtshals har skoledistriktsleder 
Rasmus Vørs Carlsen et 
stærkt samarbejde med 
det lokale erhvervsliv, og 
erhvervspraktikken er integreret 
i undervisningen.

OPGAVEN MED ERHVERVSPRAKTIK TEMA

14 plenum | feb 2022



 “Det er vigtigt, at 
eleverne kommer ud og 

mærker en arbejdsplads. 
Det åbner deres øjne for, 

hvad de kan”
Rasmus Vørs Carlsen

Skoledistriktsleder, SkoleCenter Hirtshals
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På SkoleCenter Hirtshals er 
erhvervspraktikken en integreret 
del af undervisningen i 9. klasse. 
Skoledistriktsleder Rasmus Vørs 

Carlsen prioriterer indsatsen højt, 
og opskriften er blandt andet et 
godt samarbejde med det lokale 

erhvervsliv samt fagprofessionelle 
til at facilitere forløbet.

Vi gør 
eleverne 
klar til
deres valg

16 plenum | feb 2022



 I efteråret står arbejdspladserne 
i Hirtshals klar til at modtage en del flere an-
søgninger end på andre tidspunkter af året. 
Og det er ikke, hvilke som helst ansøgninger 
de får. I uge 40 skal alle elever i 9. klasse på 
SkoleCenter Hirtshals nemlig i erhvervsprak-
tik, og inden skal eleverne selv skrive ansøg-
ninger til de lokale arbejdspladser, hvor de 
gerne vil prøve at arbejde.

Erhvervspraktik er ikke kun obligatorisk 
for eleverne i Hirtshals. For skolen er det 
også en prioriteret indsats, der strækker sig 
over hele året, og som er en integreret del af 
undervisningen, fortæller skoledistriktsleder 
Rasmus Vørs Carlsen:

- Erhvervspraktikforløbet er en del af ele-
vernes uddannelsesafklaring, og det hænger 
sammen med brobygning, men praktikforlø-
bet er en hel afgørende del, siger Rasmus 
Vørs Carlsen og uddyber:

- Det er vigtigt, at eleverne kommer ud og 
mærker en arbejdsplads. Det åbner deres 
øjne for, hvad de kan, og for de alle de job-
muligheder, der er. Det kan vi ikke som skole 
give dem på samme måde.

Praktikforløbets tre faser
Praktikforløbet i Hirtshals er udviklet over de 
seneste fire-fem år, og det er løbende udvi-
det. Forløbet er delt op i tre faser. En før-, 
under- og efterfase. 

I den første fase, inden eleverne er i prak-
tik, bliver de præsenteret for en række for-
skellige oplæg af repræsentanter fra forskel-
lige brancher lige fra turistfaget til bygge-
branchen og iværksættervirksomheder. Bag-
efter skal eleverne skrive ansøgninger til de 
praktikjob, de gerne vil have, og de skal selv 
køre ud og aflevere ansøgningerne.

- Den her øvelse klarer langt de fleste ele-
ver, og virksomhederne giver udtryk for, at 
de er glade for, at de voksne, lærere og for-
ældre, ikke er inde over, siger Rasmus Vørs 
Carlsen. 

Alle er dog sikre på at få en praktikplads. 
Skolens praktikkoordinator er klar til hjælpe 
de elever, hvor det er nødvendigt. 

I uge 40 løber selve praktikken af stablen. 
I fasen under praktikken tager skolens læ-
rere og praktikkoordinator på besøg på prak-
tikpladserne. De taler med arbejdsgiverne, 
men har fokus på eleverne og på at sikre, at 
de får løst de opgaver, som de skal under op-
holdet. Hjemmefra har eleverne forberedt 
forskellige spørgsmål om arbejdspladsen, 
som de skal huske at få svar på.

I den sidste fase efter praktikken skal ele-
verne præsentere det job, de har haft. Det 
foregår på en jobmesse i skolens gymnastik-
sal. Alle elever får en stand, og både andre 
elever, forældre, lærere og de lokale arbejds-
givere bliver inviteret til at komme på mes-
sen. 

- Noget af det, jeg især godt kan lide, er til-
bageløbet, når virksomhederne kommer på 
skolen og hører eleverne fortælle om deres 
oplevelser. Det er også set, at elever efterføl-
gende får et fritidsjob ud af det, siger Rasmus 
Vørs Carlsen.

Lokalområde tager ansvar
Skolen i Hirtshals har en lang tradition for et 
stærkt samarbejde med erhvervslivet, og det 
er ifølge Rasmus Vørs Carlsen en del af for-
klaringen på, at de lykkes med deres er-
hvervspraktik, som de gør:

- Vi har et lokalområde, der tager et stort 
ansvar for at uddanne de unge, der kan blive 
deres arbejdskraft om fem til syv år. Jeg ople-
ver, at her er et ejerskab om vores fælles 
ungdom. 

Distriktsskolelederen lægger ikke skjul på, ›

 “Vi har et 
lokalområde, der 

tager et stort ansvar 
for at uddanne de 

unge, der kan blive 
deres arbejdskraft 
om fem til syv år” 

Rasmus Vørs Carlsen
Skoledistriktsleder, SkoleCenter Hirtshals
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Skolestrukturen 
SkoleCenter Hirtshals ligger i Hjørring 
Kommune. Kommunen er inddelt i seks 
folkeskoledistrikter, som hver har mellem 
et og tre undervisningssteder. Hvert 
distrikt har en skoledistriktsleder, og hvert 
undervisningssted har en afdelingsleder, 
der bliver kaldt en skoleleder. 

SkoleCenter Hirtshals består af tre 
undervisningssteder, der ligger i tre 
forskellige byer. De to steder har 
klassetrin fra 0.-6. klasse. Det største 
undervisningssted er placeret i Hirtshals, 
og her er der klassetrin fra 0.-9. klasse. 

Ungegarantien 
I maj 2019 vedtog byrådet i Hjørring 
Kommune den såkaldte “Ungegarantien”. 
Ungegarantien er et netværk bestående 
af skoler, uddannelsesinstitutioner og 
virksomheder i Hjørring Kommune, der 
arbejder sammen om at skabe de bedste 
vilkår for kommunens børn og unge.

Målet er, at alle skal finde den rigtige 
uddannelse, det rigtige job og det gode liv.

Som en del af Ungegarantien er det 
vedtaget, at alle elever i 9. klasse skal i en 
uges erhvervspraktik. 

Hjørring 
kommune

at det nok er nemmere i provinsen end i de 
større byer, og peger derudover på en anden 
afgørende faktor, nemlig at alle skoler i Hjør-
ring Kommune har en praktikkoordinator.

- Det er vigtigt at have fagprofessionelle til
at facilitere det. Vores koordinator gør et 
kæmpe arbejde i at have kontakt til virksom-
hederne, sikre, at alle får en praktikplads, og 
i det hele taget sikre, at praktikkerne forlø-
ber godt, siger Rasmus Vørs Carlsen.

Sætter hegn om opgaven
I Hjørring Kommune er det politisk besluttet, 
at erhvervspraktikken er obligatorisk for alle 
elever i 9. klasse, og kommunen har med en 
særlig indsats kaldet Ungegarantien stort fo-
kus på samarbejdet med erhvervslivet. Men 
det er skolen selv, der har besluttet, at er-
hvervspraktikforløbet fylder så meget, som 
det gør:

- Noget af det vigtigste i fremtiden bliver
realkompetencer. Der er nogle, der skal stu-
dere, og der er nogle, der skal noget med 
hænderne. De unge skal finde ud af, hvad 
det er, de kan, og det kan erhvervspraktik-
ken være med til at afklare, siger Rasmus 
Vørs Carlsen. 

- Vi har valgt at overgøre det, så det bliver
en del af et langt forløb. Det er et af vores 
vigtigste fokusområder. Min opgave er at 
sætte hegn om det som en prioriteret indsats 
og sikre, at lærerne har tid og rum til opga-
ven. Jeg er meget optaget af, at det ikke er 
noget, vi laver oven i det, vi ellers gør, men 
noget, vi laver samtidigt med, så det bliver 
en del af undervisningen.

Bedre beslutningsgrundlag
Der findes endnu ikke data, der viser, om 
der er flere unge i Hirtshals, der vælger en 
ungdomsuddannelse og bliver i den. Noget 
tyder på, at andelen af unge over 15 år, der 
får en ungdomsuddannelse, er stigende, 
men det er et meget usikkert datagrundlag, 
fortæller Rasmus Vørs Carlsen. Han kan alli-
gevel godt få øje på en effekt af skolens ind-
sats: 

- Jeg er ikke i tvivl om, at elevernes beslut-
ningsgrundlag, når de skal beslutte sig for 
valg af ungdomsuddannelse, har fået et 
kæmpe løft.  

Marie Begtrup er redaktør
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Find link til mere om Ungegarantien på:  
www.skolelederforeningen.org/plenumlink

›

I Hirtshals præsenterer eleverne det 
job, de har haft i praktiktiden, på en 

jobmesse i skolens gymnastiksal. 

Foto Privat
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 Danmark mangler ikke bare 
varme hænder, men også faglærte hænder.  
I årevis har der fra politisk side og fra er-
hvervslivets side lydt et ønske om, at folke-
skolen skal anspore flere unge til at vælge en 
erhvervsfaglig uddannelse i stedet for at 
vælge gymnasiet per automatik. Det er bare 
ikke lykkes. 

I rapporten “Uddannelsesvalg i 9. klasse” 
fra 2019 konstaterer Danmarks Evaluerings-
institut (EVA), at erhvervsskolerne ganske 
enkelt ikke hitter blandt de unge. Det kan 
skyldes, at langt fra alle unge stifter bekendt-
skab med relevante arbejdspladser i udsko-
lingen. 

I 2019 var blot 62 % af eleverne i praktik i 
8. eller 9. klasse, viser undersøgelsen.

- Erhvervspraktikken kan give de unge et
indblik i arbejdsmarkedet og være et vigtigt 
greb til at udvide de unges blik for mulighe-
derne efter endt uddannelse, siger Mathilde 
Hangaard, der står bag den pågældende rap-
port.

Erhvervspraktik svinger for meget i 
kvalitet
Blandt de unge, som kommer i praktik, er 
det dog langt fra alle, der oplever et udbytte 

Det er ikke godt nok at komme med mor eller far på arbejde 
i en uge. Hvis vi skal lykkes med at få flere unge til at vælge 
en håndværkeruddannelse, skal skolelederne prioritere at lave 
praktikophold af høj kvalitet. Gerne i tæt samarbejde med det 
lokale erhvervsliv, vurderer en række fagfolk.
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Folkeskolen 
skal åbne 
de unges øjne 
for uddannelses-
muligheder

af praktikopholdet. Årsagerne kan være 
manglende indflydelse på valg af praktik-
sted, manglende mulighed for at deltage i re-
elle arbejdsopgaver eller manglende reflek-
sion over forløbet. Det kan alt sammen 
spænde ben for oplevelsen af udbytte, kon-
kluderer selvsamme undersøgelse. 

- Så i stedet for at tale om obligatorisk er-
hvervspraktik til alle er det vigtigt at tale om 
meningsfuld erhvervspraktik til alle. Med det 
mener vi en praktik, hvor man som ung rent 
faktisk oplever at få erfaringer med et er-
hverv, få udvidet sin horisont og få input til 
at begå sig i en kompleks valgproces, hvor 
ikke blot forskellige fag og uddannelser er i 
spil, men også spørgsmål som “hvem er jeg, 
og hvem vil jeg gerne være?” siger Mathilde 
Hangaard fra EVA og understreger, at det for-
udsætter, at forberedelse og opfølgning tæn-
kes ind som en del af praktikforløbet.

Skolelederne spiller en helt central rolle i 
dette arbejde, lyder det fra forsker og lektor 
Anne Mette Hald fra Professionsskolen Absa-
lon i Roskilde. Hun er projektleder på “prak-
siscirkelprojektet”, hvor tre lokale erhvervs-
skoler samarbejder med folkeskolernes ud-
skolingsklasser om fagene håndværk/design, 
billedkunst og madkundskab. ›

Mathilde Hangaard
Forsker på Danmarks 

Evalueringsinstitut (EVA) 

Claus Rosenkrands Olsen
Uddannelseschef i Dansk Erhverv

Peter Haldor Hansen
Distriktsskoleleder
på Måløvhøj Skole

Anne Mette Hald
Forsker på Professionsskolen 

Absalon

Af Mona Samir Sørensen
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•  Skab de nødvendige rammer for, at alle
elever kan komme i erhvervspraktik.
Det kan for eksempel være i en eller
flere fælles uger om året, eventuelt med
mulighed for supplerende praktikker.

•  Understøt lærerne eller vejlederen i at
involvere sig i elevernes erhvervspraktik
både før, under og efter forløbet. Udtryk
forventning hertil, samt at lærerne
eller vejlederen reelt oplever at have
mulighed for det og føler sig klædt på til
det.

•  Understøt eleverne i at finde en
praktikplads og til at se relevans
og mening med deltagelse i
erhvervspraktik, inddrag herunder
forældrene, som kan understøtte
elevernes udbytte.

•  Lad eleven trække på familiens netværk,
når der skal findes praktikpladser. Men
stil samme krav til, at indholdet af
erhvervspraktikken har et reelt indhold.

•  Opsøg det lokale erhvervsliv og få
skabt et solidt samarbejde, der også
kan fungere i resten af skoleåret. De
fleste virksomheder vil gerne vise deres
arbejde og fag frem.

•  Find samarbejdspartnere blandt mere
end 600 virksomheder over hele landet
på “Åben virksomhed”.
Find link på: www.skolelederforeningen.
org/plenumlink

•  Tænk brobygning ind i hele udskolingen,
for eksempel med undervisningsforløb,
der tilrettelægges i samarbejde med en
erhvervsskole.

•  Tag imod invitationer fra lokale
virksomheder og erhvervsskoler om at
samarbejde, og giv de relevante lærere
plads og tid til at involvere sig i arbejdet.

Kilder: Mathilde Hangaard (Danmarks Evalueringsinstitut), 
Claus Rosenkrands Olsen (Dansk Erhverv) samt Anne Mette 
Hald (Professionsskolen Absalon). 
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Sådan kan erhvervs-
praktik og kendskab 
til erhvervsskoler 
understøttes

Målet med brobygningsprojekterne er at 
åbne skolelærernes øjne for, hvad erhvervs-
skolerne kan tilbyde.

- Skolelærerne går virkelig ud i en lærings-
proces, når de reflekterer og arbejder sam-
men med lærerne på erhvervsskolerne, og 
den viden og indsigt tager de med tilbage til 
deres elever i folkeskolen, fortæller Anne 
Mette Hald.

Men det er skolelederne, der skal give de-
res lærere lov til at deltage i projekterne. Og 
det kan være op ad bakke.

- Skolelederne kan være meget fodslæ-
bende. God ide, siger de, men glemmer alt 
om det igen. Jeg ved godt, at de har travlt, 
men jeg kan virkelig anbefale dem at priori-
tere brobygningen, for der er virkelig mange 
elever, der slet ikke kender til erhvervssko-
lerne, siger Anne Mette Hald.

Et udsyn, der rækker længere end til gym-
nasiet, er en gevinst for alle, tilføjer hun:

- Det er ikke bare samfundet, der får gavn
af det, men også den enkelte elev, der kan få 
et lykkeligere liv af at blive håndværker. Vi 
skal åbne op for en bredere dannelse af ele-
verne. Danne dem til at se, at der er meget 
andet end gymnasiet, og da spiller skolele-
derne en stor rolle med at sætte det på dags-
ordenen, siger Anne Mette Hald.

Nemt for skolelederen, når 
kommunen er med
Alle elever i 8. og 9. klasse har ret til at vælge 
at komme i erhvervspraktik af mindst en 
uges varighed i både 8. og 9. klasse, men det 
er skolen, der fastlægger principperne for 
praktik, og der er derfor forskel på, hvorvidt 
og hvordan skolerne vælger at understøtte 
erhvervspraktik.

I Ballerup Kommune har man valgt at prio-
ritere brobygning til ungdomsuddannelserne 
højt på de fem distriktsskoler. Det gør arbej-
det noget nemmere for skoleledelsen, da der 
følger penge med – både til at uddanne skole-
vejledere på hver skole, og til at skolevejle-
derne bruger timer på vejledning af elever 
og kolleger. 

- Ved at kommunen prioriterer det så højt,
er det ikke en opgave, som den enkelte leder 
skal stå alene med. Arbejdet med de unges 
videre valg af ungdomsuddannelse er jo en 
kæmpe dannelsesopgave, som handler om 
meget mere end et praktikforløb i 9. klasse, 
siger Peter Haldor Hansen, distriktsskolele-
der for Måløvhøj Skole.

Arbejdet med elevernes livsduelighed og 
karrierevejledning fylder naturligvis mest i 

›
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udskolingen, men er tænkt ind i hele skole-
gangen, oplyser Peter Haldor Hansen.

Ballerup Kommune har et erklæret mål 
om, at 30 % af eleverne tager en erhvervsud-
dannelse i 2025, oplyser udviklingskonsulent 
Sanne Kjær Askholm. Hun og en række an-
dre medarbejdere i Center for Skoler, Institu-
tioner og Kultur har til opgave at facilitere 
samarbejdet mellem erhvervslivet og folke-
skolerne. 

Det sker i et tæt samarbejde på tværs i 
kommunen med både Arbejdsmarked Cen-
ter og Business Ballerup (Center for By, Er-
hverv og Miljø), og de står blandt andet bag 
Mini Skills Ballerup, hvor 7. klasserne bliver 
gjort nysgerrige på cirka 20 forskellige hånd-
værkerfag ved at lege og lære sig frem. 

Dette indbefatter også erhvervene inden 
for alle fire EUD-indgange som for eksempel 
sosu- og frisøruddannelserne. 

- For at Mini Skills Ballerup kan blive en 
succes, er vi afhængige af lokale ildsjæle, der 
ønsker at deltage og bakke op om, at flere 
elever skal gå den faglærte vej – og dem er 
der heldigvis mange af i Ballerup, siger 
Sanne Kjær Askholm. 

Erhvervslivet skal trækkes ind i 
undervisningen
Hos Dansk Erhverv, som er landets næst-
største erhvervs- og arbejdsgiverorganisa-
tion, er man også optaget af at få flere unge 
til at vælge erhvervsuddannelser, når de for-
lader folkeskolen. Organisationen er ikke 
specifikt optaget af erhvervspraktikken, 
men arbejder på at knytte virksomhederne 
til folkeskolen i den daglige undervisning og 
læring. 

- Vi finder det væsentligt, at man får skabt 
en skole med mere fokus på det praktiske 
og anvendelsesorienteret. I dag har vi en 
meget boglig skole, men vi har brug for at 
trække erhvervslivet tættere på og vise ele-
verne, hvilke brancher og fag der findes 
uden for skolen, siger uddannelseschef 
Claus Rosenkrands Olsen.

I regi af Dansk Arbejdsgiverforening (DA) 
har Dansk Erhverv etableret enheden “Åben 
virksomhed”, der arbejder med at udvikle 
konkrete og skræddersyede forløb til alle 
klassetrin. 

Alle forløb involverer en konkret virksom-
hed i lokalområdet. Det kan for eksempel 
være et forløb om fødevarer og madspild, 
som giver eleverne mulighed for at bruge 
matematikken i den virkelige verden.

- Det er efter vores mening den rigtige 

måde at gøre det på. Ikke som et appendiks 
til skolen, men som en indarbejdet og struk-
tureret del af undervisningen i folkeskolen, 
siger Claus Rosenkrands Olsen fra Dansk Er-
hverv.

Skab bedre rammer for 
erhvervspraktikken
Hvis skolelederne gerne vil styrke erhvervs-
praktikken, anbefaler Mathilde Hangaard fra 
EVA på baggrund af rapporten “Uddannel-
sesvalg i 9. klasse”, at de kigger på ram-
merne for erhvervspraktikken.

Eleverne bør have mulighed for at komme 
i praktik – også uden en personlig kontakt til 
en praktikplads og uden at gå glip af klasse-
undervisning under praktikforløbet. Forbe-
redelse og opfølgning på et praktikforløb an-
befales at være en del af forløbet.

 - Det kan handle om, at virksomheden 
forud for praktikforløbet giver den unge et 
indblik i, hvordan han eller hun i praktikfor-
løbet vil stifte bekendtskab med forskellige 
jobfunktioner og arbejdsopgaver, og at den 
unge har mulighed for at drøfte egne for-
ventninger til arbejdspladsen med en lærer 
eller vejleder, forklarer Mathilde Hangaard 
og pointerer: 

- Det er vigtigt, at der efterfølgende i klas-
sen skabes tid og rum til, at den unge reflek-
terer over, hvad han eller hun oplevede i for-
løbet, og hvordan de nye oplevelser kan 
spille ind i den unges valgproces, da det er 
afgørende for, at de unge oplever et lærings-
udbytte af praktikken. 

Mona Samir Sørensen er freelancejournalist

På www.skolelederforeningen.org/plenumlink kan du finde link til  
“Åben virksomhed”, hvor alle involverede virksomheder er oplistet  
med kontaktinfo på de relevante medarbejdere. 

Åben virksomhed 
I regi af Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har Dansk Erhverv 
etableret enheden “Åben virksomhed”, der arbejder med at 
udvikle konkrete og skræddersyede forløb til alle klassetrin. 

Alle forløb involverer en konkret virksomhed i lokalområdet. 
Det kan for eksempel være et forløb om fødevarer og 
madspild, som giver eleverne mulighed for at bruge 
matematikken i den virkelige verden.
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I Hirtshals er erhvervspraktik en 
integreret del af undervisningen 
i 9. klasse. 

Foto Privat
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 Når det kan være så svært at få 
unge til at vælge håndværkervejen, skyldes 
det ikke blot vanetænkning, påpeger 
EVA-forsker Mathilde Hangaard. For med 
gymnasiet har man udsigt til tre års ung-
domsliv uden at skulle tage stilling til sin 
fremtidige profession. 

- Vælger man gymnasiet, får man lige tre 
år mere, hvor man oplever at holde alle mu-
ligheder åbne. Det er straks sværere at vælge 
at starte på elektrikeruddannelsen, for det 
kræver, at du i så ung en alder ved, at du vil 
være elektriker, siger Mathilde Hangaard.

Hun står bag en række analyser af unges 
valg af ungdomsuddannelse, herunder 
hvilke faktorer der påvirker de unge mest, 
når de skal træffe valget. Her spiller familien 
også en rolle.

- Forældrene præger de unge meget. 
Mange forældre ser gymnasiet som det op-
lagte valg, så der ligger også en svær opgave 
for skolen i at udfordre dette, fortæller Ma-
thilde Hangaard.

Det kan skoleleder på Låsby Skole i Skan-
derborg, Peter C. Bech, nikke genkendende 

til. Han oplever blandt andet forældre, der 
har store ambitioner på deres børns vegne 
og ikke kan se andre veje end gymnasiet.

- Skolen ligger i et resursestærkt område. 
Mange er håndværkere, der har klaret sig 
godt, men ønsker sig noget andet for bør-
nene. 

Håndværkervejen er ikke en blindgyde 
For at vise både eleverne og deres forældre, 
at vejene til job er mangfoldige, er de fem 
skoler i Skanderborg gået sammen om at 
etablere en årlig messe, som skolernes 8. 
klasses elever står bag. Hver elev får til op-
gave at beskrive et uddannelsesforløb for en 
lokal erhvervsdrivende, som de præsenterer 
på messen. 

- Ved at eleverne skal beskrive uddannel-
sesveje for de forskellige ansatte i lokale virk-
somheder, oplever de ikke alene, at en faglig 
uddannelse ikke er en blindgyde, men for 
eksempel kan være en vej til en ingeniørud-
dannelse. De møder også dygtige håndvær-
kere, der er blevet håndværkere efter for ek-
sempel at have færdiggjort en lang videregå-
ende uddannelse og har fundet ud af, at det 
var noget andet, de gerne ville, fortæller Pe-
ter C. Bech 

Målet er, at eleverne kan høre om forskel-
lige fag, og hvordan medarbejderne er nået 
dertil. 

- På den måde finder de ud af, at når man 
skal vælge ungdomsuddannelse, så er hånd-
værkervejen ikke nødvendigvis en blind-
gyde. Det kan også være en vej. En vigtig 
pointe er, at de ikke har lukket dørene, når 
de vælger gymnasiet fra, fortæller Peter C. 
Bech. 

Messen bliver arrangeret på en hverdagsaf-
ten, og forældrene er inviteret med.

- De unges egne beskrivelser kan også 
være med til at rykke ved deres forforståelse, 
når de oplever, at ingeniøren på den lokale 
produktionsvirksomhed startede som maski-
narbejder og videreuddannede sig, siger Pe-
ter C. Bech. 

Foreløbigt har messen eksisteret i tre år, 
dog har corona udfordret setuppet, men de 
fem skoler har planer om at fortsætte samar-
bejdet. 

- Vi har ikke set en effekt i forhold til valg 
af ungdomsuddannelse, men det giver os en 
mulighed for at tale om det på en anden og 
bedre måde. 

Unge vælger 
friheden, 
og forældrene
påvirker

Af Mona Samir Sørensen og Marie Begtrup

I Skanderborg er fem 
skoler gået sammen 
om at etablere en årlig 
jobmesse, som 8. klasses 
eleverne står bag.

Foto Privat
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 Målet om, at flere unge bliver 
faglærte, står højt på den socialdemokratiske 
regerings to-do-liste. I det politiske udspil 
“Danmark kan mere 1” står der konkret, at 
regeringen vil fortsætte arbejdet med at få 
uddannet flere faglærte. 

Et af virkemidlerne er investeringen i tre 
nye klimaerhvervsskoler, som skal tiltrække 
de klimabevidste unge. 

- Vi har hårdt brug for dygtige elektrikere, 
metalarbejdere, bygningsarbejdere og andre 
faggrupper, der kan bidrage til den grønne 
omstilling i vores samfund. Som kan bygge 
vindmøller i havet, opsætte ladestandere og 
etablere solcelleanlæg på vores tage. Derfor 
er det helt oplagt, at vi giver vores unge, som 
i forvejen er dybt optagede af klimaet, mulig-

Flere faglærte 
står højt på den 
politiske dagsorden

hed for også at gøre en forskel for klimaet, 
når de vælger uddannelse, siger børne- og 
undervisningsminister Pernille Rosen-
krantz-Theil (S).

Regeringen vil investere 100 millioner kro-
ner årligt fra 2023-2028 og herefter 30 millio-
ner kroner årligt i klimaerhvervsskolerne, 
fremgår det af udspillet. Endnu er der ikke 
lagt konkrete planer for, hvor skolerne skal 
ligge, oplyser Undervisningsministeriets 
presseafdeling.

Hos Dansk Erhverv er begejstringen over 
de nye klimaerhvervsskoler til at overse. For 
den grønne omstilling sker allerede og lø-
bende på alle landets erhvervsskoler, der 
for eksempel er langt på bæredygtigheds-
området. 

- Det er vigtigt, at der ikke bliver sendt et 
signal om, at det kun er de tre nye klimasko-
ler, som er grønne. Hvad er resten så? Sorte? 
siger uddannelseschef Claus Rosenkrands Ol-
sen.

Men derudover glæder erhvervsorganisati-
onen sig over den politiske interesse for at få 
uddannet flere faglærte:

- Det er rigtig positivt, at det fylder så me-
get i den politiske debat, for det kræver 
nogle rammer og klare mål, hvis indsatsen 
for alvor skal komme op at flyve. Det er ikke 
nok med nogle ildsjæle hist og pist, påpeger 
Claus Rosenkrands Olsen. 

·  Selvom alle har ret til det, har kun 
to ud af tre unge (62 %) været i 
erhvervspraktik i en virksomhed/på en 
arbejdsplads i enten 8. eller 9. klasse.

·  De fleste unge vurderer, at 
erhvervspraktik kan give viden om 
forskellige jobs samt mulighed for 
at afprøve sig selv i relation til en 
arbejdsplads. 

·  Ikke alle unge oplever det som en reel 
mulighed at komme i en erhvervspraktik. 
De unge skal selv stå for at finde en 
praktikplads, og dette efterlader en 
gruppe af unge, som enten ikke selv har 
resurserne til at finde en praktikplads, 
eller som ikke har en familie med 
resurser til at hjælpe dem med at finde 
en praktikplads. 

·  Praktikforløbene hjælper i særlig 
grad de unge, der skal på en 
erhvervsuddannelse, efterfulgt af unge, 
der skal i 10. klasse. 

·  32 % af de unge oplever, at 
praktikopholdet ikke har understøttet 
deres valgproces. Det gælder særligt, hvis 
de unge ikke har kunnet se en relevans 
med praktikforløbet. Det kan for eksempel 
handle om, at de ikke har fået mulighed 
for at følge centrale arbejdsopgaver på 
tæt hold og ikke har haft nogen at drøfte 
oplevelserne med efterfølgende. 

·  Hver sjette ung (15 %) oplever, at de har 
savnet hjælp til at vælge uddannelse 
efter 9. klasse – det er på trods af den 
vejledning, de har fået i løbet af 8. og 9. 
klasse. 

·  De unge, der trods vejledningsindsatsen 
har savnet hjælp, er kendetegnet ved 
tre faktorer: De taler ikke så meget 
med deres forældre, de har lav faglig 
selvtillid, og de har begrænset viden om 
egne interesser og styrker, om typer af 
uddannelser og om arbejdsmarkedet.

Kilde: Rapporten “Uddannelsesvalg i 9. klasse”, 
Danmarks Evalueringsinstitut, 2019. 
Undersøgelsen bygger på spørgeskemaundersøgelser med 
deltagelse af 5.397 unge i 8. klasse og 4.407 unge i 9. klasse 
samt på interviews med 46 unge, som er interviewet to 
gange, mens de gik i 9. klasse. Rapporten indgår i en større 
forløbsundersøgelse, som følger de unge gennem en årrække i 
overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Find link til undersøgelsen på:  
www.skolelederforeningen.org/plenumlink

Erhvervspraktikkens betydning for unges valg af ungdomsuddannelse

Af Mona Samir Sørensen

plenum | feb 2022 23

http://www.skolelederforeningen.org/plenumlink


Vold og chikane

Af Camilla Qvistgaard Dyssel  |  Illustration Shutterstock

 Den vold og chikane, Skolele-
derforeningen hører om, er den uhyggelige 
top på et bredt og forskelligartet isbjerg:

En leder, der bliver slået ned på kontoret.
En mor, der kører skolelederens fødder 

over med sin bil i vrede over, at hun ikke må 
parkere på personalets p-plads.

En facebookgruppe, hvor medlemmerne 
sviner skolelederen til – med deltagelse af 
kommunens viceborgmester.

- Det er sager, som er kørt helt af sporet, 
og derfor når de til os. Der er masser af 
hændelser, vi aldrig bliver præsenteret for, 
siger Skolelederforeningens formand, Claus 
Hjortdal.

Under den overflade, der er synlig for for-
eningen, gemmer sig et flercifret antal små 
og store oplevelser af slag, skældsord og hæ-
vede stemmer rettet mod skoleledere. 

Det bekræfter rapporten “Chikane, trusler 
og vold mod undervisere i den danske folke-
skole”, der er udarbejdet af Arbejdsmedicin 
– Universitetsklinik, Dansk Ramazzini Center, 
Regionshospitalet Gødstrup og Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

Rapporten fortæller, at knap hver tredje 
skoleleder har været udsat for vold, hver 
fjerde er blevet chikaneret af en forælder, og 
lidt mere end hver tiende har fået trusler 
over telefonen inden for det seneste år.

Slut med tabu
- Det gode ved rapporten er, at vi nu får sat 
tal på et problem, vi godt har kendt til, men 
som vi ikke har kendt omfanget af. Omfanget 
viser sig at være lidt større, end vi havde hå-
bet, men det betyder, at det ikke længere er 
forbudt at tale om, siger Claus Hjortdal.

81 % af skolelederne har indenfor et år været udsat for 
chikanerende hændelser, viser ny rapport. At tallene kommer 
frem, giver mulighed for at tale om problemerne, siger 
Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal.

Find link til rapporten ‘Chikane, vold og trusler 
mod undervisere i den danske folkeskole’ på: 
www.skolelederforeningen.org/plenumlink

Rapport 
viser udbredt 
vold og chikane 
mod skoleledere

Hans fornemmelse er nemlig, at det kan 
være risikabelt for skoleledere at tale højt 
om det, når de oplever chikane.

- Det er en anledning til, at vi kan se for-
valtningerne i øjnene og spørge: “Har I vores 
ryg, når det kommer dertil?” Og vi kan 
spørge politikerne, om de vil stå foran os og 
sige, at de ikke vil sagsbehandle, når foræl-
dre sender klager til dem. Vi har set eksem-
pler på, at når en sag kommer på borgme-
ster- eller kommunaldirektørniveau, så er be-
skeden til skolelederen: “Få ro på den sag”. 
Det er jo ikke en hjælp, det er faktisk en indi-
rekte trussel om en fyring. Men rapporten vi-
ser, at chikane ikke er et individuelt problem 
hos den enkelte skoleleder. Det sker for hver 
tredje.

Ledere kan også bruge rapporten som an-
ledning til at tage skolebestyrelsen i ed, me-
ner Claus Hjortdal.

- Bestyrelsen bør sende et klart signal om, 
at det for eksempel er uacceptabelt at skrive 
negative kommentarer i lukkede facebook-
grupper. Skolen bygger på et samarbejde, og 
det kræver tillid. Så når der er problemer, 
må man tale om tingene fremfor at skrive om 
dem på sociale medier, siger han.

Rapporten er også en anledning til, at sko-
leledere på øverste niveau ser sig selv i spej-
let, mener Claus Hjortdal:

- Vi skal også spørge os selv, om vi er en 
god nok støtte, når det rammer mellemle-
derne.

Mange slags chikaner
Chikane kan have mange ansigter. Nogle ek-
sempler bunder i, at forældrene er pressede 
og frustrerede. I andre tilfælde er det en ge-
nerel adfærd hos en forælder, mener Claus 
Hjortdal. Han fortæller:

- Nogle mennesker – især mænd – er vant 
til, at de med en truende adfærd kan få deres 
vilje. Den bruger de så rundt om i verden og 
altså også i skolen. 

Trusler om vold kan meldes til politiet, 
men der findes andre former for trusler, som 
kan være nok så intimiderende, forklarer 
Claus Hjortdal:

- Det er også ubehageligt at blive truet med 
pressen eller borgmesteren. Og det er grund-
læggende ubehageligt at blive råbt og skreget 
af i telefonen. Jeg husker selv tydeligt de 
gange, det er sket for mig, selvom det er 15 år 
siden, jeg stoppede som skoleleder.  

Camilla Qvistgaard Dyssel er freelancejournalist
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Find link til den nye vejledning på:  
www.skolelederforeningen.org/plenumlink

Sidste år reviderede Børne- og 
Undervisningsministeriet vejledningen 
“Forebyg og håndter vold og trusler 
– vejledning til skoler og skolernes
fritidsordninger”. Claus Hjortdal mener,
at flere af ændringerne er til det bedre,
men glæder sig også over, at der
ændringer på vej i “Bekendtgørelse om
fremme af god orden i folkeskolen”.

 Den reviderede udgave af vej-
ledningen til skoler om at forebygge og hånd-
tere vold og trusler åbner muligheder for for 
eksempel at aftale hjemsendelse med foræl-
drene. Det fremhæver formand for Skolele-
derforeningen Claus Hjortdal som et frem-
skridt:

- Det var blevet en praksis mange steder,
fordi det tit er den bedste løsning, når et 
barn var for ked af det og frustreret til at 
kunne komme gennem skoledagen på en god 
måde. Men før var der faktisk formelt ikke 
mulighed for det. Vi kunne hjemsende elever 
som en straf, når noget gik galt, ikke som et 
forebyggende tiltag for elevens egen skyld. 
Og generelt mener vi, det giver meget mere 
mening at hjælpe børn, der har det svært, 
end at straffe dem.

Netop derfor glæder Claus Hjortdal sig 
over, at der er ændringer på vej med ministe-
riets “Bekendtgørelse om fremme af god or-
den i folkeskolen”, som han finder utidssva-
rende i den form, den har i dag.

Vejledningen “Forebyg og håndter vold og 
trusler” er tænkt som en inspirationskilde, 
information og en række gode råd til sko-
lerne. Ordensbekendtgørelsen er derimod 
selve lovgrundlaget for skoleledernes hand-
lemuligheder, så det er væsentligt, at den 
passer til nutidens folkeskole, understreger 
skolelederformanden.

- Den indeholder regler fra dengang, vold
fra elever primært foregik i overbygningen, 
så den nævner for eksempel eftersidning. 
Det vil jo nærmest være et overgreb på et 
barn i 0. klasse, fortæller han. 

Bekendtgørelsen vil i år blive omskrevet 
som led i samarbejdet “Sammen om skolen”, 
hvor Skolelederforeningen deltager sammen 
med regeringen, Danmarks Lærerforening, 
KL, Danske Skoleelever, Skole og Forældre, 
BUPL og Børne- og Kulturchefforeningen 
(læs mere på side 30).

Her arbejder Skolelederforeningen for kla-
rere regler for, hvilke muligheder skolerne 
har for at gribe ind, når en konflikt udvikler 
sig voldeligt.

- Alle er enige om, at det bedste er forebyg-
gelse. Men vi har også brug for at se på, hvad 
vi gør, når det ikke er nok. I dag findes der 
for eksempel mulighed for at foretage det, 
man kalder en føring, når en elev er i fare for 
at skade sig selv eller andre. Men vi ser, at 
hvis det resulterer i et blåt mærke på eleven, 
og forældrene klager, så bliver læreren eller 
pædagogen fyret, fortæller Claus Hjortdal.

Den risiko kan udvikle sig helt uhensigts-
mæssigt, mener han:

- Vi skal nødigt derhen, hvor lærerne hel-
lere vil tage de andre 23 elever ud af klassen 
fremfor at tage fat i den ene elev, der er ud-
adreagerende.  

Camilla Qvistgaard Dyssel er freelancejournalist

Ny bekendtgørelse på vej
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Læring fra corona

Af Maja Plesner  |  Foto Jacob Nielsen

Den første coronagenåbning viste ledelsesteamet på Skovlunde Skole, at rammerne 
for, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen, er bredere end man måske går 

og tror. Det udnyttede de maksimalt, da hverdagen kom tilbage. 

Nødundervisningen 
gav os et spark 

og viste et potentiale
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 Elever, der er gladere for at gå i 
skole, lærere, der har fået mere frihed til at 
planlægge deres undervisning, og et ledelse-
steam, der næsten ikke kan få armene ned. 

Det er overraskende nok noget af det, 
coronapandemien indirekte har ført med sig 
på Skovlunde Skole i Ballerup Kommune, en 
distriktsskole med to matrikler. 

For ganske vist har de seneste to år også 
her været både turbulente, frustrerende og 
meget driftsorienterede. Men særligt den før-
ste genåbning med nødundervisning bragte 
noget vigtigt med sig: Frihed til at eksperi-
mentere med en undervisningsform, de 
drømte om, og som passede som fod i hose 
til det værdiprojekt, de allerede var i gang 
med inden pandemien. 

Det fortæller Nana Walbum, skolens sous-
chef:

- Det arbejde, vi var i gang med, handlede 

om, hvad det er for en pædagogisk linje, vi 
gerne vil have, og hvilken slags undervisning 
vi gerne vil have. Og der fik vi ledelsesmæs-
sigt en hel masse foræret i genåbningsfa-
serne, for det, der skete, var lige præcis det, 
vi gerne ville have, der skulle ske mere af på 
vores skole, siger hun og forklarer: 

- Det var nogle meget anderledes dage 
uden så mange krav om faglige mål, så der 
skete helt vildt meget på skolen i den peri-
ode. Der opstod pludselig en masse kreative 
måder at arbejde med læring på, hvor vi 
tænkte: “Hov, hvad sker der lige her?” Der 
var for eksempel rigtig mange af de børn, 
som har svært ved at være i vores skole, der 
pludselig godt kunne være i den ramme, der 
var på det tidspunkt. 

- Alle profiterede af det, indskyder Gitte 
Aggerholm, pædagogisk leder for mellem-
trinnet og fortsætter:

- Det handlede om, at noget af det, som 
blev efterspurgt i forbindelse med skolere-
formen, pludselig kunne lade sig gøre. Altså 
flere praktiske/musiske aktiviteter, projekto-
rienteret undervisning, mere bevægelse og 
så videre. Vi tænkte: “Hold da op, hvor kan 
der ske meget, når vi sætter noget fri”. 

Nana Walbum supplerer: 
- I vores værdiarbejde havde vi netop kig-

get på formålsparagraffen i forhold til, hvor-
dan vi sammen med medarbejderne kunne 
skabe bedre ligevægt mellem de faglige kom-
petencer og de personlige dannelsesmæssige 
kompetencer. Og der fik vi pludselig total 
medvind på cykelstien i forhold til at tænke 
ud af boksen og smide grundbøgerne lidt og 
se, om ikke læring kunne ske på en anden 
måde. 

Mange ting kan lade sig gøre
I sig selv var det fantastisk at opleve, synes 
både Nana Walbum og Gitte Aggerholm. Men 
det, der virkelig får julelysene frem i øjnene 
hos de to ledelsesrepræsentanter, er, at det 
er lykkedes skolen at tage alt det bedste fra 
genåbningen og efterfølgende implementere 
det i hverdagen. 

- Da vi skulle tilbage til hverdagen og der-
med folkeskoleloven efter sommerferien, 
talte vi i ledelsen om, at vi simpelthen måtte 
kunne lære noget af genåbningsperioden. 
Der måtte være noget, vi kunne tage med ind 
i hverdagen, siger Nana Walbum.

For at finde ud af det valgte ledelsen at 
igangsætte en grundig evaluering af perio-
den. Den blev gennemført som en spørgeske-
maundersøgelse blandt både medarbejdere 
og forældre. Og den pegede entydigt på, at 
begge grupper mente, at nødundervisningen 
havde et potentiale. 

- Børnene var simpelthen gladere for at gå 
i skole, lyder det fra Nana Walbum. 

På den baggrund tog hele ledelsen – i alt ni 
personer – på seminar, hvor de gik i gang 
med at kigge på, hvad der så rent faktisk 
kunne lade sig gøre at indføre inden for le-
delsesretten, og hvad der hørte hjemme  
“højere oppe i systemet”. ›

Ledelsen på Skovlunde Skole er i gang 
med at planlægge en evalueringsproces 
for PILOT-torsdag.

Fra venstre er det Michael Lange (SFO-leder), 
Kristine Jürs (administrativ leder), 
Christian Friderichsen (pædagogisk leder), 
Gitte Aggerholm (pædagogisk leder), 
Jakob Sundman (pædagogisk leder), 
Per Udesen (distriktsskoleleder), 
Nana Walbum (souschef).
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På Skovlunde Skole har de 
oven på erfaringerne fra 
coronatiden indført det, de 
kalder PILOT-torsdage. Konkret 
går det ud på, at hele skolen 
understøttet af SFO og klub 
hver torsdag omdannes til 
et eksperimentarium, hvor 
der ikke er noget skema, 
men fokus på fem ting: 
Projektorienteret undervisning, 
Innovation, Læring, Outdoor 
og Tværfaglighed.
PILOT-torsdagene understøtter 
skolens værdiarbejde og 
betyder blandt andet, at der er 
bedre mulighed for:

•  Projektorienteret 
undervisning på alle 
årgange

•  Fordybelse i et fag og bedre 
mulighed for at arbejde 
tværfagligt

•  Trivselsarbejde
•  Timeløse fag – Sundheds- 

og seksualundervisning, 
Færdselslære, Uddannelse 
og job, SSP med mere

•  PLC-aktiviteter 
•  Læringssamtaler 
•  Aktiviteter på tværs af 

klasser/årgange/matrikler
•  Ture ud af huset (uden at 

miste timer i andre klasser)
•  Variation i skoleskemaet
•  Flere bevægelsesaktiviteter 

og mere udendørs 
undervisning. 

•  + en masse andet …

PILOT-torsdag

- Vi fandt ud af, at der faktisk var mange 
ting, som vi godt kunne gøre, fortæller Gitte 
Aggerholm. 

Resultatet blev det, der i dag bliver kaldt 
“PILOT-torsdag”. Konkret går det ud på, at 
hele skolen understøttet af SFO og klub hver 
torsdag omdannes til et eksperimentarium, 
hvor der ikke er noget skema, men fokus på 
fem ting: Projektorienteret undervisning, In-
novation, Læring, Outdoor og Tværfaglig-
hed. Heraf navnet PILOT, der samtidig indi-
kerer, at der er tale om et pilotprojekt, der i 
skrivende stund er ved at blive evalueret. 

Tillid til medarbejderne
Inspirationen til at vælge netop den løsning 
er blandt andet hentet i Dragør Kommune, 
hvor de i længere tid har arbejdet med en 
ugentlig fordybelsesdag. 

- For os var det vigtigt, at de her torsdage 

blev sat helt fri, så der slet ikke er nogen fag 
på skemaet, samtidig med at der er en god 
bemanding, fordi alle medarbejdere er på 
skolen. Det er et krav. Det betød også, at vi 
skulle se på, hvordan vi kunne lave en om-
fordeling af resurser. For vi har ikke bedt om 
ekstra resurser, siger Gitte Aggerholm. 

Undervejs er alle medarbejdere blevet ind-
draget og har fået mulighed for at byde ind 
med ideer til, hvad man kan lave på PI-
LOT-torsdagene. De har også fået et kompe-
tenceløft i form af et seminar med overnat-
ning arrangeret af konsulentfirmaet Autens. 

Pilot-torsdagen evalueres i den kommende 
tid, men det er allerede nu de to ledelsesre-
præsentanters klare fornemmelse, at det har 
været en succes, og at der er grundlag for at 
arbejde med en version 2.0.

- Der er selvfølgelig nok nogle, der synes, 
at det er lidt svært. Men vi hører lærerne 

Læring fra corona

Skovlunde Skoles ledelse 
er samlet foran det 
visuelle referat fra de 
pædagogiske dage med 
medarbejderne.
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sige, at de er begejstrede. Jeg har lige mødt 
en helt nyuddannet lærer, der sagde, at hun 
praler med projektet over for sine kolleger 
på andre skoler. Jeg tror, det handler meget 
om den tillid, vi har vist vores medarbejdere. 
Vi har været meget klare omkring, at vi har 
besluttet rammen, men så har vi sagt til 
medarbejderne: “I bestemmer selv indhol-
det”, fortæller Gitte Aggerholm.

Nye vinde
De har i ledelsesgruppen også drøftet, hvor 
meget de skulle stå på mål for beslutningen 
over for forældrene:

- Hvor nervøse ville forældrene blive over, 
at vi droppede den almindelige undervis-
ning? Men det er overraskende så få foræl-
dre, der har stillet spørgsmålstegn ved, om 
eleverne når de faglige ting, de skal. Og vi 
tror, det er, fordi de ting, vi laver om torsda-

gen, er et boost i forhold til motivationen og 
lysten til at gå i skole, forklarer Nana Wal-
bum. 

- Vi har faktisk ikke fået nogen negative re-
aktioner på noget tidspunkt, og vi har trods 
alt 1200 elever, indskyder Gitte Aggerholm.

Nana Walbum mener også, at timingen 
spiller en rolle:

- Der blæser nye vinde over folkeskolen i 
øjeblikket i form af at sætte flere ting fri og 
droppe nationale test, elevplaner og så vi-
dere. Der er et skifte på vej, som understøt-
ter vores tankegang. Så det er nok en kombi-
nation af timing, held og grundig forbere-
delse, siger Nana Walbum og uddyber:

- Vi bringer fagenes mål i spil på en alter-
nativ måde, og vores forvaltning synes, det 
er vildt spændende, og vil gerne høre rigtig 
meget om det. Så hvis man tør tænke ander-
ledes og gør det på en velforberedt måde, 
kan man faktisk godt komme igennem med 
sådan nogle ting.

Corona gav os et spark
Når Gitte Aggerholm og Nana Walbum ser til-
bage på processen, er de næsten selv lidt 
overraskede over, at det har kunnet lade sig 
gøre:

- For det er jo en proces, der havde alle 
odds imod sig. Hvem gider skyde et kæmpe 

udviklingsprojekt i gang midt i en coronatid, 
hvor vi bare skulle drifte og holde det hele 
kørende? Det synes vi egentlig er lidt vildt, 
siger Nana Walbum. 

Netop den dag, hvor interviewet finder 
sted, er der paradoksalt nok varslet en ny, 
kort coronanedlukning op til jul, og den 
kunne de to ledelsesrepræsentanter godt 
være foruden. Men de er omvendt sikre på, 
at de ikke ville have været der, hvor de er i 
dag, hvis det ikke havde været for corona-
pandemiens første periode.  

- Jeg tror i hvert fald ikke, vi havde kunnet 
rykke på det, som vi har gjort, og jeg tror, 
der havde været meget mere modstand i 
medarbejdergruppen, hvis vi ikke havde haft 
erfaringerne med fra nødundervisningen, si-
ger hun. 

Gitte Aggerholm supplerer:
- Corona gav os både et spark og satte os 

mere fri. Jeg tror, det er det, jeg har overle-
vet på under corona, hvor der har været så 
meget drift. Det gav os så meget energi som 
ledelse at tale om fremtid og udvikling, mens 
vi driftede. Det har været det bedste i den 
periode, og jeg er meget stolt af hele proces-
sen, hvor ledelsesteamets kompetencer er 
gået op i en højere enhed. 

Maja Plesner er freelancejournalist

Nana Walbum, souschef, (th) 
og Gitte Aggerholm, pædagogisk 
leder, (tv) på Skovlunde Skole fik øje på 
potentialer under nødundervisningen.
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Sammen om skolen

Af Marie Begtrup  |  Grafik Tina Schembecker

I foråret 2021 lancerede undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil (S) et nyt initiativ som en slags 
opfølgning på reformen i 2013. Hun kalder initiativet 
“Sammen om skolen”. Det går kort sagt ud på, at politikere 
og partnerne omkring folkeskolen i fællesskab skal finde 
løsninger, der kan udvikle skolen. 

Vi har spurgt Claus Hjortdal, formand 
for Skolelederforeningen, hvor han ser 
det nye samarbejdes potentiale. 

Hvad er det nye ved dette samarbejde?
- Det nye er samspillet mellem parterne om-
kring folkeskolen, forligskredsen og ministe-
ren. Tidligere foregik det sådan, at vi var 
nogle parter, der talte med ministeren, som 
derefter talte med forligskredsen. Her taler 
vi sammen alle sammen samtidigt. Så i ste-
det for at tale ved siden af hinanden og må-
ske snakke forbi hinanden er vi i dialog med 
hinanden.  

Vi har i fællesskab defineret, hvad det er, 
vi vil. Det vil være forskelligt fra team til 

team, hvor drøftelserne begynder, men over-
ordnet kan man sige, at vi har et ønske om at 
basere os på viden. Vi vil prøve at inddrage 
relevante fagpersoner og forskere, og vi vil 
have drøftelser om samme emne flere gange, 
inden vi kommer til et resultat. 

Det er også nyt, at vi som fagpersoner er 
med længere i processen. Her får vi lov til at 
være med lige indtil, der skal træffes en poli-
tisk beslutning. 

Hvad kan det give af anderledes resultater?
- Det, at vi bliver involveret i processen fra 
start til slut, giver et helt andet ejerskab til 
beslutningerne. Alle beslutninger er forbun-
det med tilvalg og fravalg. På den her måde 

bliver dilemmaerne tydelige, og vi flytter os 
alle sammen i det her spil. Flere af emnerne, 
der er taget op, er nogle, vi tidligere har pe-
get på, men det smukke er, at vi finder løs-
ningerne i fællesskab. Man kan sige: Vi giver 
noget og tager noget – og får noget, vi står 
sammen om. 

Hvordan er samspillet mellem det lokale og 
nationale niveau?
- Hvis vi for eksempel tager kvalitetsrappor-
ten. Det er en af de ting, som vi har drøftet i 
samarbejdet. Kvalitetsrapporten er et bureau-
kratisk instrument. Der står i loven, at den 
skal laves, men ingen læser den. Det er der 
ingen, der gør, fordi den er bagudskuende og 
ikke med til at drive en skole fremad. 

Derfor er vi i fællesskab kommet frem til 
på nationalt plan, at kvalitetsrapporten skal 
erstattes af en skoleudviklingssamtale. Men 
hvordan, hvor og hvornår udviklingssamta-
len holdes, det skal besluttes lokalt. Man kan 
sige, at vi nationalt sætter nogle hegnspæle, 
man på kommunalt niveau skal operere in-
den for. Men det er helt klart, at vi arbejder 
for, at skolerne får mere frihed. 

Hvordan tegner samarbejdet sig foreløbigt?
- Et emne, nemlig et nyt evaluerings- og be-
dømmelsessystem, har vi afsluttet, og poli-
tisk er der indgået et forlig. Hvis vi kan holde 
fast i samarbejdsmåden fra disse drøftelser, 
så tegner det godt. Vi fik lukket en masse ting 
på forbavsende kort tid for eksempel om de 
nationale test, og politikerne er stolte af re-
sultatet. 

Men der vil hele tiden være brydninger i 
forhold til, hvad vi vil med samarbejdet, og 
det vil vi selvfølgelig være opmærksomme 
på. 

Vi har brug for en folkeskole, der repræ-
senterer det fællesskab, vi har som samfund. 
Det skal være en stærk basisskole, der er for-
holdsvis ens, og jeg tror, at et samarbejde 
som “Sammen om skolen” er vejen til at ud-
vikle det. Vi har ikke brug for, at skoler bliver 
frisat fra regler ligesom Holbæk og Esbjerg. 
Det vil give alt for voldsomme ændringer, og 
ligesom vi så det med reformen i 2013, vil 
der ikke gå længe, før der er nogle, der vil 
sige, at det er forkert. ›

Vi giver 
noget og 
tager noget 
og får noget, 
vi kan stå 
sammen om
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Styregruppen udgøres af KL, 
Danmarks Lærerforening 
og Skoleleder-foreningen

DELTAGERNE 
KL, Skolelederforeningen, Danmarks 
Lærerforening, BUPL, Børne- og 
Kulturchefforeningen, Skole og 
Forældre, Danske Skoleelever, 
Regeringen, Folkeskoleforligskredsen

SAMMEN 
OM SKOLEN

Et nationalt samtale- og udviklingsprogram, der 
skal udvikle folkeskolen. Gennem samarbejde og et 
fælles ejerskab skal der findes nye løsninger, som 

styrker elevernes trivsel og læring 

MØDER
Parterne mødes 4-6 gange 
om året til drøftelser af 
forskellige temaer

DRØFTELSERNE
Drøftelserne af de forskellige emner spænder 

fra at være drøftelser om at identificere 
en udfordring, konkrete løsninger, 

kvalificering af lovtekster og vejledninger til 
implementering af beslutninger

INDDRAGELSE
Alle emner bliver drøftet med 
deltagerne og er grundlaget 

for de politiske beslutninger på 
Christiansborg

AFPRØVE
Ambitionen er, at nye tiltag 

bliver afprøvet på skoler, inden 
de bliver implementeret, og 
forskning og internationale 

erfaringer inddrages.

DIALOG
Alle deltagere har mulighed for 

at fremlægge løsningsforslag og 
perspektiver, som de gerne vil drøfte. 
Forslagene kan være baseret på viden 

fra hverdagen eller forskning 

På illustrationen gives overblik over, 
hvordan samarbejdet om “Sammen om 
skolen” er bygget op og fungerer.
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Foreløbigt er seks emner sat på dagsordenen i “Sammen om skolen”-samarbejdet. 
Herunder gennemgår politisk konsulent i Skolelederforeningen Mia Devilli de forskellige emner.

Seks emner, der drøftes
Sammen om skolen

DECEMBER JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL

Mulighed for mere praksisfaglighed mv. i folkeskolen

Læreplaner (Fælles Mål)

Evaluerings- og bedømmelsessystem

Muligheder for at følge udviklingen i folkeskolen

Antimobning og ordensbekendtgørelse

Inklusion

På tidslinjen vises, hvornår drøftelserne om de forskellige emner er begyndt:

Mulighed for mere 
praksisfaglighed 
med videre i folkeskolen

Baggrund
Regeringen har i udspillet “Danmark kan 
mere 1” sat fokus på de unge, der oplever 
skoletræthed, og som ikke får en videre ud-
dannelse efter grundskolen. 

Et af de initiativer, som børne- og under-
visningsministeren gerne vil se på i forhold 
til at løse de udfordringer, handler om balan-
cen mellem de boglige og praktiske/kreative 
elementer i folkeskolen.

Formål
At drøfte mulighederne for mere praksisfag-
lighed i folkeskolen.

Status
På januarmødet i “Sammen om skolen” drøf-
tes, hvordan man bedst får inddraget rele-
vante parter og aktører i og omkring folke-
skolen til at finde de gode løsninger.

Læreplaner

Baggrund
De senere års erfaringer har vist os, at det er 
svært at lykkes med intentionerne med sko-
len inden for de nuværende rammer. Samti-
dig ser vi ind i en fremtid præget af blandt 
andet større forandringshastighed og brug af 
teknologi. Det kalder på en drøftelse af, 
hvordan vi bedst fremmer elevernes dan-
nelse, trivsel og faglige udvikling anno 2022, 
om folkeskolens ramme stadig er aktuel, el-
ler om der er behov for forandringer.

Hvorfor behov for udvikling af nye 
læreplaner? 
·  Erfaringerne fra de senere år viser, at vi

ikke kan skabe meningsfulde rammer for
undervisningens indhold gennem detail-
styring.

·  Fælles Mål og deres forgængere er over tid
blevet ramt af en markant ophobning af
indholdskrav til undervisningen (“stof-
trængsel”).

·  Fælles Måls karakter af “outputmål” for-
stærker den aktuelle tendens til at inds-

nævre undervisningen, så opmærksomhe-
den drejes væk fra brede, selvstændige 
kompetencer og over mod et for snævert 
fokus på viden og færdigheder. 

·  Den begrænsede inddragelse af lærerne og
deres praksiserfaringer i udviklingen af de
eksisterende Fælles Mål betyder, at der
både mangler vigtige perspektiver og vi-
den, men også ejerskab til og engagement
i rammen om undervisningen hos dem,
der skal føre den ud i livet.

Formål
At udvikle en helt ny læreplansramme som 
erstatning for de nuværende Fælles Mål for 
folkeskolens fag og emner. 

Status
Til februarmødet i “Sammen om skolen” ind-
drages og drøftes erfaringer fra lignende pro-
cesser gennemført i blandt andet Norge og 
Irland.

Den videre proces
Sammen med KL og Danmarks Lærerfor-
ening har vi fremsat et stærkt ønske om, at 
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Find link til, hvor du kan læse mere om den  
politiske aftale om det fremtidige evaluerings-  
og bedømmelsessystem på:  
www.skolelederforeningen.org/plenumlink 

udviklingen af en ny læreplansramme gen-
nemføres som en langvarig og grundig pro-
ces med solid inddragelse af alle relevante 
parter med henblik på at få alle perspektiver 
med og at opbygge ejerskab til både proces 
og indhold.

Evaluerings- og 
bedømmelsessystem

Baggrund
Der har i længere tid været bred enighed 
om, at de nationale test, som vi kender dem i 
dag, ikke fungerer godt, og at der var behov 
for at tænke nyt om skolens evaluerings- og 
opfølgningskultur.

Formål
At det nye evaluerings- og bedømmelsessy-
stem bidrager til en endnu stærkere evalue-
rings- og opfølgningskultur i folkeskolen. 

Status
Den 29. oktober 2021 blev der indgået en 
bred politisk aftale om et fremtidigt evalue-
rings- og bedømmelsessystem. Initiativerne i 
aftalen træder gradvis i kraft fra skoleåret 
2022/2023 til 2026/2027.

I aftalen er der på en række områder lagt 
op til, at “Sammen om skolen” bidrager i ud-
viklingen og implementeringen af initiati-
verne. Det handler blandt andet om:
·  De nationale færdighedstest
·  Evalueringsmaterialer i Test- og  

Evalueringsbanken
·  Meddelelsesbog og udvidet  

meddelelsesbog
·  Ændring af uddannelsesparatheds- 

vurderingen
·  Skoleudviklingssamtaler
·  Styrket og tidlig opfølgning over for skoler 

med udfordringer

Den videre proces
“Sammen om skolen” er indtil videre blevet 
inviteret til at komme med input i form af 
notater til folkeskoleforligskredsen vedrø-
rende meddelelsesbøger, skoleudviklings-
samtaler samt styrket og tidlig opfølgning 
over for skoler med udfordringer.

Vi afventer at blive inviteret ind i arbejds-
grupper i relation til det videre arbejde.

Muligheder for at følge 
udviklingen i folkeskolen

Baggrund
KL, Danmarks Lærerforening og vi i Skolele-
derforeningen mener, at der er behov for en 
kritisk gennemgang af den nuværende 
ramme for data- og vidensindsamling om fol-
keskolen herunder statusredegørelsen i sin 
nuværende form samt grundskolepanelet, 
som skal etableres som led i aftalen om “Fol-
kets skole: Faglighed, dannelse og frihed – ju-
steringer af folkeskolen til en mere åben og 
fleksibel skoledag” af 30. januar 2019.

Formål
At etablere en samlet ramme for vidensind-
samling og proces for tolkning af data, der gi-
ver mulighed for, at “Sammen om skolen” 
kan følge udviklingen i folkeskolen samt 
følge op, hvor der er behov.

Status
Børne- og undervisningsministeren nedsæt-
ter arbejdsgrupper til at drøfte, hvordan ini-
tiativer som statusredegørelse og et grund-
skolepanel meningsfuldt kan bidrage til at 
følge udviklingen i skolen og skabe værdi for 
arbejdet med at udvikle folkeskolen.

Den videre proces
Nedsættelse af arbejdsgrupper.

Antimobning og 
ordensbekendtgørelse

Baggrund
Antimobbebestemmelserne udløber i kraft af 
en solnedgangsklausul per 31. juli 2022 (sol-
nedgangsklausulen forlænges formentlig 
med et år), og i den forbindelse skal der ta-
ges stilling til antimobbebestemmelserne 
fremadrettet, herunder klageinstansens 
fremtid.

Ordensbekendtgørelsen er ikke tidssva-
rende, og der har længe været taget tilløb til 
en revision.

Formål
At tage stilling til antimobbe-bestemmel-
serne fremadrettet og revidere ordensbe-
kendtgørelsen.

Status
Det er besluttet, at der nedsættes en arbejds-
gruppe til at komme med forslag til revision 
af ordensbekendtgørelsen.

Næste skridt i forhold til antimobbebe-
stemmelserne er et møde med børneorgani-
sationerne (Børnerådet, Børns Vilkår, Red 
Barnet og Mary Fonden) og “Sammen om 
skolen”, hvor antimobbebestemmelserne 
drøftes herunder en evaluering.

Inklusion

Baggrund
Stigende segregering, diagnoser og mistrivsel 
blandt børn og unge er en stor udfordring, 
og der er behov for at kigge på, hvordan vi 
sammen bedst understøtter udviklingen af 
inkluderende fællesskaber til gavn for elever-
nes læring og trivsel. 

Formål
At identificere de udfordringer, der spænder 
ben for skoler og kommuners arbejde med 
inklusion, og understøtte udviklingen af de 
rammebetingelser, der styrker arbejdet med 
inkluderende fællesskaber. 

Status
Som opfølgning på økonomiaftalen for 2020 
mellem regeringen og KL gennemfører VIVE 
en evaluering af inklusion og inkluderende 
læringsmiljøer i landets skoler for Børne- og 
Undervisningsministeriet. Formålet med 
evalueringen er at tilvejebringe viden om ar-
bejdet med inkluderende læringsmiljøer i 
landets kommuner herunder viden om faglig 
praksis, kommunale styringsmæssige ram-
mer, støtte til elever, støttebehov og udgifter 
til området.

Evalueringen offentliggøres primo 2022, 
og herefter skal evalueringen drøftes i “Sam-
men om Skolen”.

Mia Devilli
Politisk konsulent 

i Skolelederforeningen
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Af Anders Sandgaard og Christian Quvang

Skolestruktur

I denne artikel beskriver de to forskere 
fra UC SYD, Anders Sandgaard, ph.d. og 
lektor, og Christian Quvang, ph.d. og 
docent, hvad de fandt frem til i deres 
studie. 

Studiet undersøger disse to mest udbredte 
varianter af skolestruktur i Danmark: 
·  En distriktsbaseret skolestruktur med di-

striktsskoleledelse med flere ledelseslag og 
enheder

·  En traditionel skolestruktur med én folke-
skole på én matrikel med én skoleledelse 

Ad hoc-drevet skoleledelse i en 
traditionel skolestruktur
Analyserne i studiet viser, at skoleledelsen i 
en traditionel skolestruktur er optaget af at 
koble sig på tiltag fra forvaltningen. Det kan 
for eksempel være fælles politikker og foran-

Den distriktsbaserede skolestruktur er deri-
mod karakteriseret ved, at der så at sige er 
mere løse koblinger mellem forvaltning og 
skoleledelse. Det betyder, at der er en risiko 
for, at sker en dekobling, dels i forhold til 
forvaltningen, dels mellem de forskellige af-
delinger i distriktet. For at afhjælpe det er 
det vigtigt, at distriktsskolelederne beher-
sker organisatorisk ledelse. Organisatorisk 
ledelse er en ledelsesspecialisering, hvor 
medarbejdernes ønsker og virksomhedens 
mål koordineres og optimalt bringes sam-
men. 

Målet med at udøve organisatorisk ledelse 
er endvidere at knytte bånd mellem de for-
skellige afdelinger ved at uddelegere og ved 
at have specialiserede afdelingslederfunktio-
ner. I sidste ende kan det være med til at 
skabe en fælles kultur på tværs af de forskel-
lige matrikler. 

Den danske folkeskole spænder fra store distriktsskoler 
med flere ledelseslag på flere matrikler til mere traditionelle 
folkeskoler på én matrikel med én skoleledelse. En ny 
undersøgelse viser, at ledelsen på en traditionel skole ikke er 
så specialiseret, og at opgaverne har ad hoc karakter. På en 
distriktsskole er mulighederne for specialisering langt bedre, 
men der bliver også stillet krav til distriktsskolelederens 
evne til organisatorisk ledelse. Dermed øges behovet 
om ledelsesmæssig koordinering og organisering på en 
distriktsskole. 

Skolestrukturen har 
betydning for måden, 
der bliver udøvet 
ledelse på

Anders Sandgaard
Ph.d. og lektor på UC SYD

Christian Quvang
Ph.d. og docent på UC SYD

dringsmodeller. Skolelederne beskriver disse 
koblingsmuligheder til forvaltningen som en 
mulighed for at sætte en fælles retning, og de 
bruger udspillene fra forvaltningen til både 
at læne sig op ad og bruge disse tiltag i for-
hold til at handle, organisere og skabe me-
ning. 

Når skoleledelserne på den måde kobler 
sig på centrale udspil, knytter det dem tæt til 
forvaltningen. De tætte bånd betyder, at der 
ikke sker den specialisering, der kunne kvali-
ficere skoleledelsen til for eksempel at agere 
med mere fleksibilitet.  

Dette indebærer en mindre grad af koordi-
nering i forhold til, hvem der tager sig af 
hvilke ledelsesopgaver, og altså dermed en 
mindre grad af specialisering.  

Organisatorisk og klinisk ledelse i en 
distriktsbaseret skolestruktur
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Den tætte kobling er altså mellem afde-
lingslederne og distriktsskolelederen fremfor 
til forvaltningen. Dette indebærer mulighe-
der for en mere lokal baseret distriktsskole-
kultur, hvor afdelingsledere med specifikke 
opgaver ydermere fungerer på flere skoler 
samtidig og dermed kan fastholde homoge-
nitet i distriktet.  

Konklusion 
Studiet konkluderer, at en skoleledelse i 
praksis i en traditionel skolestruktur er ka-
rakteriseret ved at være domineret af tætte 
koblinger mellem forvaltning og skole. De 
tætte koblinger skaber en afhængighed mel-
lem forvaltning og skoleledelse, der på en 
ene side har betydning for et reduceret om-
fang af delegering og specialisering af ledelse 
og på den anden side en opgaveløsning, der 
ofte vil være ad hoc-drevet og derfor ikke 
nødvendigvis bygger på – og kvalificerer de-
legering til – specialisering af ledelse. Med 
dette tydeliggøres en stærkere synkronise-
ring mellem forvaltning og skoleledelse, hvor 
initiativer, der udspringer fra forvaltningen, 
får en mere direkte vej til og ’oversættelse’ i 
skolen og i medarbejderpraksis.   

Dertil konkluderer studiet, at den distrikts-
baserede skolestruktur repræsenterer mere 
løse koblinger mellem forvaltning og skolele-
delse, som skaber flere muligheder for dele-
gering og specialisering. 

Dog giver delegering og specialisering ud-
fordringer for ledelse, da der er tale om flere 
ledelsesbaserede relationer. I denne mere 
komplekse relationelle struktur bliver gra-
den af autonomi og opnåelse af kompromis-
ser meningsskabende for ledelseskollektivi-
tet i distriktet. 

Denne kompleksitet forudsætter en di-
striktsskoleleder, der forstår at organisere og 
styre grader af autonomi, kompromisser og 
kollektivitet internt i ledelsen. I studiet omta-
les denne særlige ledelsesspecialisering som 
“klinisk og organisatorisk”-ledelse. Derved 
fremmer en distriktsbaseret skolestruktur 
delegering og specialisering af ledelsesdi-
mensioner som administrativ-, pædagogisk- 
og strategisk ledelse. Dog afhænger ledelsens 
meningsskabelse og udøvelse af “klinisk og 
organisatorisk”-ledelse af, at distriktsskolele-
deren har overblik over relationers og hand-
lingers betydning i hvert af distriktets afde-
linger. Således skal distriktsskolelederen af-
balancere dilemmaer mellem en distrikts-
mæssig standardisering og en samtidig 
fleksibilitet i forhold til afdelingslederens 
håndtering af udfordringer og forandringer 
på den enkelte enhed. 

Endelig konkluderer studiet, at der er en 
fælles udfordring gældende for begge sko-
lestrukturvarianter i forhold til de konsulen-
ter og konsulentfunktioner, der i enhver 
kommunes skoleforvaltning udfoldes som 
pædagogisk støtte til skolerne for eksempel 
via PPR. Hvis denne støtte ikke håndteres af 
skoleledelsen, hvad enten det er i den traditi-
onelle eller distriktsbaserede skolestruktur, 
kan beslutninger om iværksættelse eller op-
hør af samme betyde, at skoleledelsen eller 
skolederens kompetence til autonomt at tage 
ansvaret for administrativ, strategisk og pæ-
dagogisk ledelse kortsluttes. 

Anders Sandgaard er ph.d. og lektor,  
og Christian Quvang er ph.d. og docent.  

Begge på Forskning, UC SYD.

På baggrund af 
forskningsresultaterne kan følgende 
opmærksom-hedspunkter være 
centrale at drøfte og reflektere over:

•  Hvad betyder skole-strukturen 
for styrings-relationen mellem 
forvaltning og skoleledelsen hos 
os?

•  Hvor og hvordan bør specifikke 
ledelses-dimensioner som 
administrativ, strategisk og 
pædagogisk ledelse tænkes ind i 
skolestrukturen? 

•  Hvordan er forholdet mellem 
graden af centraliseret styring og 
decentraliseret organiserings- og 
koordineringsbehov og dermed 
skoleledelsens autonomi i 
skolestrukturen? 

•  Hvilke rammebetingelser og 
succeskriterier for skoleledelse 
findes i skolestrukturen? Hvorvidt 
findes (u)balance i forholdet 
mellem skolestrukturens 
rammebetingelse for ledelse og 
succeskriterierne?

•  Hvordan defineres 
ledelsesfunktioner og 
ledelsesopgaver i folkeskolen i 
skolestrukturen? 

•  Hvilke muligheder for 
ledelsesspecialisering 
og delegering findes i 
skolestrukturen?

•  Hvordan kan skolestrukturen 
være et redskab til 
ledelsesspecialisering og 
delegering i ledelse af 
folkeskolen? 

•  Hvilke organisatoriske 
konsekvenser kan en 
skolestrukturændring have for 
styring, organisering, skoleledelse 
og fagprofessionelle?

Spørgsmål, I kan drøfte 
i skolens ledelse

Om studiet
Studiet er baseret på 
spørgeskemabesvarelser 
fra danske skolechefer 
samt en række individu-
elle- og fokusgruppeinter-
views med skoleledelser i 
to kommuner i henholds-
vis en distriktsbaseret og 
traditionel skolestruktur. 
Undersøgelserne blev 
gennemført i perioden fra 
2019 til 2021.

plenum | feb 2022 35



Vi har  
spurgt

Af Karen Lindegaard  |  Foto Jacob Nielsen
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 Hvordan skaber man en god 
folkeskole? Dette enkle spørgsmål satte sko-
lekonsulent, tidligere lærer og nuværende di-
rektør i LearnLab, Peter Ulholm, sig for at 
undersøge i en ny bog. Det er et spørgsmål, 
som egentlig har været styrende for hele 
hans karriere inden for skoleverdenen, ikke 
mindst siden han forlod lærerjobbet for 25 
år siden for at kaste sig over rådgivning og 
forskning. Og det er et spørgsmål, som han 
også gennem de seneste årtier har set i sta-
dig stigende grad få politikernes opmærk-
somhed – på en måde som det slet ikke 
havde for 10-20 år siden, konstaterer han. 

Med Folkeskolereformen fra 2014 kom der 
for alvor fokus på, hvordan man skaber en 
bedre folkeskole, og efter reformens indfø-
relse var fokusset på, hvad der fungerede, og 
ikke mindst hvad der skulle justeres på. Så 
meget apropos har Peter Ulholms bog med ›

titlen “Skolen i udvikling” fået undertitlen: 
“Kan reformer overhovedet lykkes?”. Han 
har dels taget afsæt i kendt forskning, dels 
interviewet fagfolk på skoleområdet, blandt 
andet Claus Hjortdal, Anders Bondo Chri-
stensen og forhenværende undervisningsmi-
nistre Bertel Haarder og Christine Antorini. 

Hvad satte dig i gang med at skrive en bog 
om skoleudvikling?
- Bogen starter med at spørge, hvordan sko-
leudvikling kan lykkes. Eller kan den lykkes 
overhovedet? Der er jo masser af eksempler 
på, at der er sket noget. Folkeskolen har ud-
viklet sig, hverdagen i skolen er anderledes, 
end da vi gik der. Men er det reformer, eller 
hvad er det egentlig, der har skabt forandrin-
gen? Det er min indgang: Hvad skaber cen-
trale forandringer? Og hvordan kan de reali-
seres? Det har jeg prøvet at undersøge i min 
bog. 

Og hvordan har du grebet undersøgelsen an?
- Jeg har dels brugt international litteratur og 
dels brugt interview med 20 faglige aktører i 
den danske skoleverden gennem 25 år. Jeg 
har spurgt dem: Hvad synes I, der skal til, for 
at skoleudvikling lykkes, og hvordan kan det 
være, det ikke lykkes? For at besvare det har 
jeg arbejdet med begrebet drivere – et be-
greb, som jeg har hentet fra den internatio-
nale forskning. Jeg kalder det positive og ne-
gative drivere i skoleudviklingen. 

Hvis skoleudvikling skal lykkes, skal skolelederne 
involveres mere, og den enkelte skole skal 
have større frihed. Sådan lyder meldingen fra 
forfatteren til en ny bog, som på grundlag 
af forskning og interviews med blandt andet 
tidligere ministre og skolefolk har indkredset de 
faktorer, der fremmer og forhindrer realiseringen 
af en god folkeskole. 

Skolelederne er helt 
afgørende for fremtidens 
skoleudvikling

I N T E RV I EW
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Du taler også om overordnede mål frem for 
detailstyring som en positiv driver. Hvad me-
ner du med det?
- Der skal være få og brede overordnede mål, 
og der skal være lokale frihedsmuligheder. 
Der skal være plads til lokal tolkning, fordi 
skoler er forskellige. Vi har en folkeskole og 
nogle politikere, der sætter mål og rammer, 
men de skal være så vide, at den enkelte 
skole kan være inden for dem. Hvis man 
foreskriver, at alle skal gøre det samme, bli-
ver det bøvlet. Det er for eksempel forsk-
ningsmæssigt veldokumenteret, at lektiecafé 
og lektiehjælp godt kan afhjælpe den sociale 
arv ved at støtte elever fra de dårligst stillede 
miljøer. Det er en god og en smuk tanke. 
Men det, man så gør, er at sige, at alle skoler 
skal lave lektiecafé. Jeg nævner en skole i bo-
gen, som har en demografisk og social sam-
mensætning, der gør, at de har nogle andre 
udfordringer – de har ikke brug for lektie-
hjælp. Men skolen skal lave en lektiecafé, 

Hvad er du nået frem til, der har været posi-
tive og negative drivere i udviklingen af den 
danske folkeskole?
- Den første positive driver er, at man har en 
fælles fortælling og et projekt, som kan kom-
munikeres klart ud, noget, som alle, der ar-
bejder i og med skolen, kan forstå og sige: 
det er det, vi skal. Det skal kommunikeres 
klart og enkelt, så der ikke er alle mulige an-
dre tolkninger ude at gå – konspirationsteo-
rier om, hvad der kan være hensigten.  
Modsat er pseudokommunikation en negativ 
driver. Både afsender og modtager tror, der 
kommunikeres, men det gør der ikke. Man 
forstår noget forskelligt og har ikke anled-
ning til at blive bragt ud af sine konspirati-
onsteoretiske vildfarelser – man tolker bare. 
Det er det, der er sket med den daglige kom-
munikation fra stat til kommuner og skoler. 
Man har ikke helt forstået, hvad budskabet 
var, selvom man måske har kommunikeret 
det i god mening.

›

•  Forfatter til bogen 
“Skolen i udvikling – Kan 
reformer overhovedet 
lykkes?” (Dafolo, 2021)

•  Direktør i LearnLab, 
en norsk organisation, 
der tilbyder digitale 
læringsresurser

•  Ekstern lektor i 
uddannelsesledelse på 
Copenhagen Business 
School

•  Medlem af OECD’s 
Group of National 
Experts

•  Har gennem de 
sidste 25 år haft 
en række nationale 
og internationale 
stillinger, blandt andet 
som konsulent inden 
for skoleledelse og 
-udvikling i ind- og 
udland

•  Er oprindelig  
uddannet lærer 

Vi har  
spurgt

Peter Ulholm

BLÅ BOG
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Hvordan kan forskning så have 
en negativ effekt?
- Når jeg nævner, at forskning kan blive en 
negativ driver, er der tale om det, jeg har 
kaldt for politiseret forskning. Der er flere 
blandt de interviewede, der peger på, at den 
pædagogiske forskning i Danmark er politise-
ret, og at forskerne bekriger hinanden. Hvis 
en forsker er med i et projekt, kan man være 
sikker på, at andre forskere kritiserer et eller 
andet – det er ikke noget, man ser på samme 
måde inden for andre forskningsområder. I 
den pædagogiske forskning, for eksempel 
om testapparatet, siger nogle forskere, at 
den nye beslutning om testapparatet ikke 
holder, fordi de adaptive tests var gode. An-
dre siger det modsatte. Der er hele tiden for-
skere, der har forskellige bud, og det forvir-
rer billedet. Forskere må gerne være uenige, 

selvom behovet ikke er der. Der kunne man 
måske i stedet have sagt, at hver kommune 
må udfolde en strategi til at afhjælpe den so-
ciale arv. Det ville give frihed til lokal tolk-
ning. 

Man hører jo ofte, at det administrative og 
målstyringen har taget overhånd i folkesko-
len. Hvad siger din research om det?
- Det er den mest massive negative driver 
overhovedet. Både den danske kontekst og 
den internationale forskning, blandt andet 
fra OECD, viser, at det, jeg kalder den ratio-
nelle styringsfilosofi, er den mest markante 
negative driver. Man tror, man kan bygge no-
get op ved at have regnskabspligt, individu-
elle målforpligtelser, feedback, kontraktsty-
ring og så videre, men det skaber ikke udvik-
ling. Så en rationel styringsfilosofi, hvor man 
laver en kontrakt, og holder du den, har vi 
nået vores mål, gør ikke noget godt for skole-
udviklingen. Alle, jeg har interviewet, Claus 
Hjortdal og andre skoleledere, ministre, de-
partementschefer, forældre og politikere si-
ger samstemmende, at det at tro, man kan 
sætte firkantede mål op og styre efter dem, 
det holder bare ikke. Det er implicit en kritik 
af new public management. Det kan man 
ikke lave skoleudvikling på. 

Endnu en driver, du nævner i bogen som 
både positiv og negativ, er forskning. Er sko-
leudvikling i Danmark i tilstrækkelig grad 
baseret på forskning og forsøg?
- Man skal bruge forsøg og forskning i langt 
højere grad, end man har gjort hidtil. Man 
skal vide, om det, man gør, har en virkning. 
Det behøver ikke være store, dyre forsk-
ningsbaserede forsøg, der har taget 12 år at 
udvikle. Men man skal vide, at det, man gør, 
har været afprøvet, og at det har en positiv 
virkning. Når man laver en større skoleven-
ding, skal man gøre det, fordi man ved, det 
virker, og ikke fordi man tror, det virker.

Vil du mene, at der ikke var tilstrækkelig 
forskning til at underbygge de ting, man ind-
førte i folkeskolereformen i 2014?
- Man kan i hvert fald sige, at der ikke var 
mange forsøg, som lå til grund for den re-
form. Der var nogle elementer, som var for-
nuftige og baseret på forskning, men de var 
grebet ud af en sammenhæng, og så gjorde 
man dem til et krav for alle som for eksem-
pel lektiecaféerne. Man kan sige, at det har 
været den mest centralistiske reform i ver-
denshistorien – i hvert fald i danmarkshisto-
rien – og den, der er baseret på færrest for-
søg nogensinde. ›

men problemet er, at politikerne bruger for-
skerne efter behag. Der bør være en bedre 
og større adskillelse mellem forskning og po-
litik.

Den sidste positive driver, du nævner for en 
vellykket skoleudvikling, er resurser. Er der 
udelukkende tale om økonomiske resurser?
- Resurser skal forstås i en meget mangfoldig 
betydning. Det er selvfølgelig penge, men det, 
der også har været problemet, er, at resur-
serne ikke rækker særlig langt, kun ind i næ-
ste budgetår. Man er nødt til at afsætte resur-
ser for en længere periode – både i form af 
penge og til implementeringen. Man skal have 
lige så stort fokus på implementeringsdelen 
som på selve indholdsdelen. Al international 
forskning peger på, at implementeringsdelen 
er lige så vigtig som politikdelen. Der skal 

Peter Ulholm undersøger i bogen 
“Skolen i udvikling - Kan reformer 

overhovedet lykkes?” hvordan man 
skaber en god folkeskole.
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Vi har  
spurgt

Hvad fremmer 
og hvad forhindrer 
vellykket 
skoleudvikling?

Peter Ulholm bruger 
i sin bog “Skolen i 
udvikling – Kan reformer 
overhovedet lykkes?” 
begrebet drivere, som han 
har lånt fra den canadiske 
uddannelsesforsker og 
professor Michael Fullan. 
Peter Ulholm opererer 
med positive og negative 
drivere i skoleudviklingen.

Positive drivere:
•  Fælles projekt, der kan 

kommunikeres klart
•  Få, brede overordnede 

mål
•  Brug af forsøg og 

forskning
•  Tilstrækkelige resurser

Negative drivere:
•  Pseudokommunikation
•  Rationel styringsfilosofi 

(kontrakt- og 
målstyring)

•  Politiseret forskning
•  Uklar strategi

være sat tid af til kapacitetsopbygning og så 
videre. Så resurser er ikke bare penge.

Man skal have en sammenhængende og 
klar strategi for lanceringen og implemente-
ringen. Har man en uklar strategi, bliver det 
en negativ driver. Der er selvfølgelig mange 
af dem, jeg har talt med, som peger på hele 
balladen om folkeskolereformen, og hvordan 
den blev forsinket og koblet med overens-
komstforhandlingerne. Det var ikke menin-
gen, men det skulle man jo have tænkt over. 
Man burde have koreograferet det, for at det 
kunne lykkes bedre. Den tidligere minister 
siger, at hvis man havde gjort det anderle-
des, var det ikke endt sådan – men det er da 
helt vildt, at man ikke har organiseret det fra 
starten. Man skal have en klar strategi, som 
involverer alle parter.

Hvis vi fokuserer på skolelederne, hvordan 
ser du så deres rolle i den fremtidige skoleud-
vikling? 
- Skolelederne bliver helt afgørende. Dem, 
der er tæt på praksis, bliver helt afgørende 
for den fremtidige udvikling. Hvis ikke de er 
involveret, tør jeg godt sige, så lykkes skole-
udviklingen ikke. Noget, jeg også peger på i 
bogen, er det, jeg kalder “ledelse fra mid-

ten”. Der bliver skoleledelserne på de enkelte 
skoler centrale. De får en rolle i forhold til 
den kommunale udvikling i at formidle til det 
kommunale niveau, hvad der rører sig på den 
enkelte skole, hvad behovene er, og hvordan 
praksis er. Skolelederne skal blive rigtig gode 
til at beskrive, hvordan situationen er på de-
res egen skole, og det er de også gode til. Man 
har fantastisk dygtige skoleledere i Danmark 
sammenlignet med andre lande. Der skal 
bare lyttes til dem. Så jeg synes, skoleledel-
serne skal være en langt større drivkraft i 
kommunal skoleudvikling. 

Karen Lindegaard er freelancejournalist

›

 “Skolelederne 
skal blive rigtig 
gode til at 
beskrive, hvordan 
situationen 
er på deres 
egen skole”
Peter Ulholm
Forfatter til bogen “Skolen i udvikling 
- Kan reformer overhovedet lykkes?”
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S@gt på SoMe

Af Malene Lieberknecht  |  Foto Klaus Holsting

 “Vi kan ikke forsvare at sende 8. klasse 
til deres første eksamen på baggrund af 
halvandet år med corona, aflysninger, 
fjernundervisning med videre.”

På de sociale medier og i et åbent brev 
opfordrede Claus Hjortdal for nylig 
ministeren og forligskredsen til at erstatte 
de praktiske/musiske afgangsprøver med 
årskarakterer.

Hvorfor reagerer du?
Vejledningen bekymrer os. Vi ser nogle store udfordringer 
for skolerne med at gennemføre undervisningen med de nye 
retningslinjer. For elevernes vedkommende bekymrer det os, 
at politikerne vil gennemføre afgangsprøverne, selvom 
elevernes tid med faget har været præget af nedlukninger, 
forandringer og sygdom blandt lærerne. Eleverne har ikke 
haft et tilstrækkeligt antal undervisningstimer til, at det er 
rimeligt, at de skal gennemføre en almindelig afgangsprøve.

I forhold til det egentlige formål med at få de unge 
interesseret i faget og vælge en praktisk vej, er det kontra-
produktivt, hvis der fokuseres mere på eksamen end på at 
give eleverne den bedst mulige undervisning.

Hvorfor benytter du dig af  
et åbent brev og sociale medier?
På skoleledernes vegne ønsker vi at sende et kraftigt signal 
til politikerne – derfor sendte vi et målrettet brev. Blandt 
politikerne er der et stort ønske om at gennemføre eksamen 
på trods af coronasituationen. Vores holdning er, at 
eksamener og afgangsprøver er vigtige, men kun når de 
giver mening.

Da man forrige år aflyste eksamener og erstattede dem 
med årskarakterer, betød det, at eleverne fik et godt 
undervisningsforløb og en god afslutning på fagene. Den 
erfaring mener vi, at der skal bygges videre på.

Vi ønsker at signalere til vores medlemmer, at vi tager 
deres tilbagemeldinger og bekymringer alvorligt. For at nå 
bredt ud, både til medlemmer og andre aktører i og omkring 
folkeskolen, valgte vi at dele brevet via sociale medier.

#skolepol 
#uddpol 
#dkpol 
#folkeskolen

BAGGRUND OG OPFØLGNING 
Skolelederforeningens åbne brev til 
politikerne blev sendt samme dag, 
som Børne- og Undervisnings-
ministeriet udsendte vejledningen. 
Efterfølgende har ministeriet 
udsendt en anden vejledning om 
lokal fleksibilitet ved folkeskolens 
mundtlige prøver i 8. og 9. klasse i 
prøveterminen i maj-juni 2022.

Claus Hjortdal
Formand for Skole-
lederforeningen 

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
SkolelederforeningenFind link til vejledningen på:  

www.skolelederforeningen.org/plenumlink
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Af Heidi Knudsen  |  Illustration Shutterstock

Digitale fællesskaber

For at støtte elever i at udvikle sunde 
og trygge digitale fællesskaber skal 
lærerne løbende udvise en positiv 
interesse for de sociale medier og en 
forståelse af, at det digitale liv er en del 
af børns identitetsdannelse – i stedet for 
at løfte pegefingeren, når det går galt. 
Skolelederne har en vigtig opgave i at 
adressere opgaven, men halvdelen af alle 
skoleledere giver udtryk for, at de mangler 
både viden og værktøjer. Det viser en 
undersøgelse foretaget af Dansk Center 
for Undervisningsmiljø (DCUM). 

Digital trivsel 
forudsætter 
en positiv tilgang 
til det 
digitale liv

I denne artikel beskriver chefkonsulent 
i DCUM Heidi Knudsen undersøgelsens 
resultater og giver en række anbefalin-
ger til, hvordan skolen og skoleledelsen 
kan hjælpe lærerne til at støtte eleverne 
i at udvikle sunde og trygge digitale 
fællesskaber. 

 YouTube, TikTok, Snapchat og 
Messenger er en helt naturlig del af børns 
hverdag – også i skolen. Eleverne ser sjove vi-
deoer sammen på YouTube, danser sammen 
på TikTok, deler billeder af dobbelthager på 
Snapchat og skriver sammen i klassegrupper 
og årgangsgrupper på Messenger.

Vi behøver ikke længere diskutere, hvem 
der har ansvaret for børns digitale trivsel. 
Ansvaret hviler på de voksne omkring bør-
nene, og når vi taler om digital trivsel, der 
som bekendt udspiller sig i en arena på 
tværs af fritid og skole, så er ansvaret delt 
imellem forældrene og de voksne på skolen. 

Men der mangler åbenbart viden på sko-
lerne om, hvordan man griber opgaven an.  
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I Dansk Center for Undervisningsmiljøs 
(DCUM) årlige statusundersøgelse i 2020 gav 
mere end halvdelen af alle skoleledere ud-
tryk for, at de generelt mangler viden om di-
gital mobning og krænkelser på nettet, og 
ikke mindst hvordan man som skole kan ar-
bejde med emnet.

I videnshæftet “Skolen, børnene og SoMe” 
fra efteråret 2021 supplerer DCUM statusun-
dersøgelsen med en række interviews med 
lærere og elever. Og budskabet er ikke til at 
tage fejl af: Der mangler viden og klare ram-
mer for arbejdet med elevernes digitale fæl-
lesskaber. 

Skolelederen skal etablere rammerne
I DCUM’s interviews fortæller lærerne, at de 
ikke har tydelige rammer for, hverken tileg-
nelse af viden eller hvordan de kan arbejde 
med området i dagligdagen. Det er derfor be-
sværligt og uoverskueligt at give sig i kast 
med. Lignende oplevelser hos forældrene 
kan ende med, at ingen løser opgaven. Begge 
tror, at den anden gør det, hvilket betyder, at 
ansvaret og opgaven ofte falder mellem to 
stole.

Der ligger således en klar opgave på skole-
lederens bord: At etablere rammer og struk-
tur for, hvordan skolen vil arbejde med digi-
tal trivsel. Det indbefatter således indhent-
ning af viden, prioritering af tid og resurser 
til både faglig opkvalificering og systematisk 
tilgang til emnet i undervisningen.

Med hæftet “Skolen, børnene og SoMe” 
sætter DCUM fokus på, hvordan skolen kan 
løfte sin del af ansvaret. Det vigtigste sted at 
søge viden er hos eleverne selv, og derfor 
har DCUM i interviewundersøgelsen spurgt 
en række grundskoleelever om, hvad de selv 
mener, de har brug for fra de voksne.

Elever ønsker positiv tilgang til SoMe
I interviewene giver eleverne udtryk for et 
ønske om, at det bliver mere naturligt for de 
voksne at tale med dem om deres digitale liv. 
En samtale, som tager udgangspunkt i en 
grundlæggende forståelse af, at de digitale 
medier er en del af børnenes hverdag og ikke 
noget, de bare kan ‘slukke’ for eller lade 
være med at bruge. For de digitale fællesska-
ber har stor betydning for vedligeholdelsen 
af relationer til klassekammerater og venner, 
og det vil de gerne tale med blandt andet læ-
rerne om – på en positiv måde, der vidner 
om accept og forståelse for deres digitale 
fællesskaber og liv. 

Ligesom de gerne vil dele dagens øvrige 
oplevelser fra fodbold og spejder med både 

lærere og forældre, vil de gerne dele positive 
oplevelser fra deres digitale liv. Men de ople-
ver desværre, at det ofte først er, når der er 
problemer, for eksempel udfordringer med 
groft sprog, ubehagelige beskeder eller 
krænkende billeddeling, at lærerne og de øv-
rige voksne viser interesse for, hvad der fore-
går i elevernes digitale liv. Det er med andre 
ord, først når skaden er sket, og når der er 
opstået en udfordring, at de voksne omkring 
børnene træder ind ‘i kampen’. Der er såle-
des et udtalt ønske om, at skolens adresse-
ring af elevernes digitale liv kommer til ud-
tryk som en kontinuerlig, positiv interesse, 
hvor udgangspunktet er, at det digitale liv er 
et vilkår og en væsentlig parameter i børne-

nes udvikling og identitetsdannelse. På godt 
og ondt. Det er ikke noget, man hverken kan 
eller skal slukke for eller logge af, hvis man 
oplever udfordringer. 

Eleverne ønsker støtte og hjælp fra skolen 
og lærerne, hvis de oplever udfordringer on-
line. De ønsker ikke (endnu) en løftet pege-
finger. Hvis de på skolen mødes af voksne, 
der kan hjælpe dem med at finde en løsning 
i stedet for at skælde dem ud over at være 
havnet i en konflikt, så hjælper det ikke kun 
på den digitale trivsel, det styrker også relati-
onen og tilliden mellem lærer og elev samt 
oplevelsen af skolen som et positivt fælles-
skab. Og her starter den gode trivselscirkel. 
For gode relationer betyder tryggere og  ›
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sundere klassefællesskaber, hvilket smitter af 
på de digitale fællesskaber. Men der mangler 
stadig et afsæt.

Man kan sige, at eleverne efterspørger en 
mere læringsorienteret tilgang fra skolens 
side, og at emner om onlineadfærd og digi-
tale fællesskaber bliver en naturlig del af 
pensum. Det forudsætter en mere strategisk 
og systematisk tilgang på skoleniveau. Gan-
ske som på andre fagområder – og det er her, 
skolelederens opgave ligger.

Lærerne ønsker mere viden 
I DCUM’s interviews efterspørger lærerne vi-
den om, hvordan de konkret kan arbejde 
med elevernes digitale fællesskaber og lære 
dem de nødvendige færdigheder. Men så 
længe der ikke er en klar ramme for, hvornår 
og hvordan denne opgave skal adresseres, så 
bliver det ofte ved snakken, og det kan være 
tilfældigt, hvorvidt den enkelte lærer tager 
emnet op i undervisningen. I en travl lærer-
hverdag kan det generelt være svært at finde 

tid til at arbejde med emner, hvor der ikke 
fra skoleledelsens side er skabt et konkret 
udgangspunkt, prioritering, systematik og 
klare rammer for arbejdet. Derudover efter-
spørger lærerne også helt grundlæggende vi-
den om sociale medier og digital adfærd hos 
børn og unge. Altså en opkvalificering af sko-
lens medarbejdere.

Men virkeligheden er altså, at lærerne 
sjældent arbejder løbende og systematisk 
med at sikre elevernes digitale trivsel, men 
først tager emnet op, når der viser sig udfor-
dringer for eleverne. Ganske som vi også hø-
rer eleverne fortælle i interviewene. 

For at imødekomme de ønsker og behov, 
som både lærere og elever udtrykker, må vi 
rette blikket mod skolerne på et mere over-
ordnet niveau. For der er tydeligvis et behov 
for mere generelle rammer og strukturer for 
arbejdet med elevernes digitale liv og trivsel 
fra begge sider. For tiden er det på mange 
skoler op til hver enkelt lærer at sætte sig ind 
i emnerne og efterfølgende vurdere, hvad 
der er relevant for eleverne, og hvornår det 
passer ind i undervisningen at arbejde med 
det. Ud over at det i sig selv kan være en bar-
riere, så vil den undervisning, der så rent 
faktisk finder sted, ofte variere i både om-
fang og kvalitet. 

Hvad kan skolen gøre?
Ud fra lærernes og elevernes ønsker og be-
hov i undersøgelsen har DCUM udarbejdet 
en række anbefalinger til, hvordan skolen og 
skoleledelsen kan hjælpe lærerne til at støtte 
eleverne i at udvikle sunde og trygge digitale 
fællesskaber.  

Heidi Knudsen er chefkonsulent i Dansk Center 
for Undervisningsmiljø (DCUM)

›

Digitale fællesskaber

Anbefalinger 
til skoleledelsen:
•  Lav en plan for omfang og 

indhold af undervisning i 
digital trivsel på hver årgang. 
Inddrag gerne elever og 
lærere på hver årgang i 
udarbejdelsen af planen. 

•  Klæd lærerne på ved at sikre, 
at de har viden og værktøjer 
til at arbejde med elevernes 
digitale trivsel. 

•  Sørg for, at arbejdet med 
at forebygge og håndtere 
digital mobning er en del af 
antimobbestrategien.   

•  Sørg for, at alle lærere og 
pædagoger ved, hvad der 
står i antimobbestrategien. 

•  Vær med til at etablere 
en nysgerrig og positiv 
skolekultur om elevernes 
digitale liv, og sørg for, 
at dialogen om, hvad der 
foregår på de sociale medier, 
er en del af både elever og 
læreres hverdag.

Find link til, hvor du kan læse mere om DCUM’s undersøgelse 
og gratis dialogmateriale om digital mobning på:  
www.skolelederforeningen.org/plenumlink 

Heidi Knudsen
Chefkonsulent på Dansk 

Center for Undervisningsmiljø 
(DCUM)
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Dialoghåndbog
Tre skridt mod det 
gode skolebyggeri: 

Strategiske overvejelser, 
Pædagogik, didaktik 

& organisering 
samt Skolens rum & 

funktioner.

Dialogkort
Hent dialogkort, 

som kan anvendes 
i en workshop i 

projektgruppen for at 
drøfte skolebyggeriet.

Beslutningsskabelon
Hent skabelon for 

notering af overvejelser 
i forbindelse med dit 

skolebyggeri. 

Dialogværktøjet har fokus på, hvordan man får de 
fysiske rammer til at passe til den pædagogik og 
didaktik, man gerne vil arbejde med i skolen. Det er 
tænkt til at styrke dialogen mellem den pædagogiske 
forvaltning og ejendomscentret/bygherreorganisationen 
i kommunerne for at sikre bedre fysiske rammer, både 
når der bygges om og renoveres på skolerne, og når 
man skal bygge nyt. 

Værktøjet kan være en hjælp til skoleledere inden 
dialogen med både forvaltning, medarbejdere og 
skolebestyrelser om kommende skoleombygninger. Det 
består af en dialoghåndbog, en række spørgsmålskort til 
workshops og en beslutningsskabelon.

... at Bygherreforeningen 
har udviklet et dialogværk til 
skoleledere, der skal i gang 
med en renovering af skolen 
– eller bygge nyt

Find link til dialogværktøjet på:  
www.skolelederforeningen.org/plenumlink

Et tredelt dialogværktøj
til bedre skolebyggeri

Har du set...

Skolerejser 
med ro i maven

Når du booker din skolerejse hos 
et rejsebureau, så får du en helt 
unik forbrugerbeskyttelse. Hvis 
Udenrigsministeriet fraråder 
rejser, til jeres rejsemål, så har du 
ret til at få pengene tilbage! 
 
Kontakt en af vores erfarne 
rejserådgivere og få en snak om 
jeres næste skolerejse.

+45 70 22 88 70 
info@alfatravel.dk Se alle rejser på alfatravel.dkNygade 5

7500 Holstebro

Louise og Morten  
er dine rejserådgivere

louise.k@alfatravel.dk - 96 10 04 29
morten@alfatravel.dk - 96 10 04 30

Oplev Hamborg
Inkl. 2 overnatninger, busrejse t/r 

og morgenmad

Oplev Amsterdam
Inkl. 3 overnatninger, busrejse t/r 

og morgenmad

Fra kr. 888Fra kr. 1.348
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Af Marie Begtrup
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Cirka hvert andet år tager Skolelederforeningen pulsen på 
medlemmernes arbejdsvilkår i Skolelederundersøgelsen. 
Resultaterne giver foreningen et vigtigt datagrundlag at 
arbejde ud fra og er med til at sætte retning for den fortsatte 
indsats for at forbedre skolelederes vilkår landet over. 

SKOLELEDERUNDERSØGELSEN

TEMA
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 Når arbejdsdagen slutter for 
skoleledere landet over, har et stort flertal 
stadig ofte en følelse af, at de har brugt for 
meget tid på administration, dokumentation 
og elevsager (særligt inklusion) frem for på 
kerneopgaven. 

Helt konkret vurderer deltagerne samlet 
set i den nye Skolelederundersøgelse, som 
blev offentliggjort i midten af januar, at de 
kun bruger 13,6 % af deres tid på pædagogisk 
ledelse. De ville gerne bruge mindst en fjer-
dedel af deres tid på det. To tredjedel mener 
desuden, at der ikke er overensstemmelse 
mellem de resurser, skolen har til rådighed, 
og de krav, der stilles oppefra. 

Undersøgelsen, der bliver gennemført 
hvert andet år med henblik på at tage tempe-
raturen på både øverste skolelederes og mel-
lemlederes arbejdsvilkår, viser dog også flere 
positive takter. 

Eksempelvis er et stort flertal af de ad-
spurgte stadig glade for deres arbejde, og det 
glæder Skolelederforeningens formand, 
Claus Hjortdal: 

- 87 % svarer, at de trives i jobbet, og det er 
på trods af, at det er målt i en coronatid. Det 
er klart, at der er nogle, der nævner, at de 
har haft meget travlt, og at der ikke har væ-
ret tid til meget andet end drift, men det er 

åbenbart ikke sådan, at det er gået ud over 
deres trivsel, fortæller han. 

Han bider også mærke i, at der tilsynela-
dende er et godt samarbejde både i ledelses-
teamene, mellem skolelederne og cheflagene 
over dem samt mellem skoleledere og tillids-
folk.

- Hele 91 % af deltagerne oplever, at de får 
god støtte og sparring fra deres nærmeste le-
der. Det, synes jeg, er positivt. Det viser, at 
det samarbejde, der er nødvendigt for at løse 
opgaverne, ser ud til at fungere, siger for-
manden.

Claus Hjortdal er samtidig meget opmærk-
som på udfordringerne, der ikke kommer 
som nogen stor overraskelse. De stemmer 
meget godt overens med det, foreningen hø-
rer fra skoleledere i det daglige, og med, 
hvad Skolelederundersøgelsen har afdækket 
tidligere.

- Det er interessant at se, så ens udfordrin-
gerne overordnet set er i undersøgelserne. 
Det betyder, at der ikke er sket ret meget de 
senere år. Rigtig mange kommuner arbejder 
endda på en masse forskellige tiltag, men det 
slår altså ikke igennem på skolelederkonto-
rerne – hverken så man synes, man får det 
værre eller bedre. Der er stort set stilstand, 
fortæller han.

Langt flertallet af landets skoleledere er ifølge 
Skolelederundersøgelsen glade for deres job, selvom de 
oplever, at der bliver stillet for mange krav, i forhold til den tid 
og de resurser der er til rådighed. I både Skolelederforeningen 
og KL er der vilje til at få gjort noget ved problemerne.

Trods mange 
krav og mangel 
på tid trives 
skoleledere 
fortsat i jobbet

›

Af Maja Plesner  |  Illustration Shutterstock  |  Grafik Tina Schembecker
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Folkeskolen mudres til
Noget af det, Claus Hjortdal især hæfter sig 
ved, når det gælder skoleledernes udfordrin-
ger, er forholdet mellem de opgaver, de skal 
løse, og de resurser, der er til rådighed. Det 
bekræftes af konsulent i Skolelederforenin-
gen, Nils Vilsbøl:

- Overordnet kan man sige, at der mangler 
balance mellem de krav, der stilles både nati-
onalt og kommunalt, og de muligheder, der 
er for at honorere dem. Der er simpelthen 
ikke tid og overskud til at nå det, til trods for 
at de arbejder meget.

Claus Hjortdal tilføjer:
- Vi har i samfundet en tendens til at lave 

lagkage i folkeskolen og bygge lag på lag af 
styringsmekanismer og tiltag. Og nogle 
gange mudres folkeskolen til i alle de velme-
nende indsatser, som vi skal tage os af. 

Claus Hjortdal nævner i flæng alt fra inklu-
sion og håndteringen af elever med angst og 
skolefravær til, at skolen skal lære eleverne 
at færdes i trafikken eller at lade være med at 
mobbe hinanden på sociale medier. 

- Du kan blive ved med at remse opgaver 
op, som er lagt over på skolernes skuldre de 
seneste mange år, og vi har ikke fjernet en 
eneste af dem. Det er et symptom på, at vi 
har sat barren meget, meget højt. 

Claus Hjortdal undrer sig på den baggrund 
ikke over, at over halvdelen af skolelederne 
(53 %) mener, at de ikke har tid nok til at pri-
oritere de opgaver, der giver mening i for-
hold til kerneopgaven. 

En inddragende proces
I Skolelederforeningen håber man, at man 

kan være med til at ændre på lovgivningen, 
så mængden af krav bliver reduceret. Claus 
Hjortdal nævner, at det også er noget af det, 
der er fokus på i projektet “Sammen om sko-
len” (læs mere side 30), som blev lanceret af 
undervisningsministeren med deltagelse af 
blandt andet Skolelederforeningen. Projektet 
handler om, at alle skolens interessenter in-
klusive kommuner og politikere i fællesskab 
skal drøfte folkeskolens udfordringer og mu-
lige løsninger. 

I Kommunernes Landsforening (KL) er der 
lydhørhed over for, at skolelederne har for 
mange opgaver – ikke mindst administrative, 
der går ud over kerneopgaven. Men næstfor-
mand i KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, 
Jens Ive (V), tror ikke, løsningen nødvendig-
vis er at reducere mængden af elevrettede 
indsatser:

- Jeg er enig i, at vi har et problem i forhold 
til forældreansvar. Det har nok ikke udviklet 
sig hensigtsmæssigt over de seneste 10-15 år, 
så der bør være en stærkere forståelse af, at 
eleverne ikke kun er skolens ansvar, men et 
fælles ansvar mellem skole og forældre. Men 
jeg tror faktisk, de fleste skoleledere har det 
rigtig fint med nye projekter og tiltag, hvis de 
bare bliver inddraget fra starten. Vi skal jo 
udvikle vores skole, for vores samfund ud-
vikler sig så hurtigt. Men vi skal være meget 
opmærksomme på, at det ikke er top-down, 
hvor skolelederne føler, at det er et eller an-
det diktat, der kommer fra kommunalbesty-
relsen eller Folketinget. Det bør være en ind-
dragende proces, hvor kommunens skolefor-
valtning lytter til skoleledergruppen, for sko-
leledergruppen er i mine øjne helt afgørende 
for, at de her processer lykkes. 

Kommunerne bør tage over
57 % af de adspurgte i undersøgelsen svarer, 
at de løser en række administrative opgaver, 
som med fordel kunne løses i forvaltnin-
gerne. Det er både Skolelederforeningen og 
KL enige i. 

Jens Ive mener for eksempel, det er op-
lagt, at kommunerne i højere grad overtager 
nogle af opgaverne i forhold til økonomisty-
ring og indsamling og behandling af nøgletal 
i forhold til dokumentation, som i dag ligger 
hos den enkelte skoleleder. 

- De fleste kommuner har efterhånden da-
taafdelinger, hvor de kan lave mere eller 
mindre automatiserede løsninger på mange 
af de her ting. Det kan endda være, at mange 
af tallene kan genereres centralt, så skolerne 
ikke behøver sende dem ind. Så der er også 
en lokal forpligtelse til, at kommunens data- 

og økonomiafdelinger i fællesskab med sko-
lerne får produceret værktøjer og etableret 
samarbejder, så den administrative opgave 
sker på tværs af skoler og med en højere spe-
cialiseringsgrad. Det, der er væsentligt, er jo, 
at skolelederne har adgang til oplysninger 
om, hvordan det går med deres skole, hvad 
resurseforbruget er i forhold til lønninger og 
så videre. Det skal man selvfølgelig være inde 
i som skoleleder, siger Jens Ive. Han mener, 
at kommunerne har resurserne til at gøre 
det.

- Det skal jo ses i forhold til, at det er rela-
tivt ineffektivt, hvis en kommune har 12 sko-
ler, og der så sidder 12 skoleledere og bruger 
halvdelen af deres tid på at gøre det samme, 
forklarer han og tilføjer: 

- Det vigtigste er ikke, at du som skoleleder 
kan afrapportere. Det vigtigste er, at det fun-
gerer i hverdagen. Det skal vi holde fast i, for 
det bliver ikke ved med at være sådan af sig 
selv. Der er et løbende ønske om at opfinde 
nye afrapporteringer. 

Ledelse-tæt-på
Claus Hjortdal peger på, at resultatet af sko-
lelederundersøgelsen i høj grad understreger 
behovet for at arbejde videre med indsatsen 
“Ledelse-tæt-på”, som Skolelederforeningen 
satte på dagsordenen i begyndelsen af 2021. 
Indsatsen handler kort fortalt om at styrke 
skoleledernes mulighed for at “lede medar-
bejdernes opgaveløsning og udvikling kvalifi-
ceret og positivt til gavn for elevernes læ-
ring”, som det hedder i rammebeskrivelsen.

- Det er et politisk fokus, som vi også har i 
Skolelederundersøgelsen, hvor vi har spurgt 
ind til, både hvad medlemmerne forstår ved 
begrebet, og hvad de ønsker. Og de er fortsat 
ret enige om, at ledelse-tæt-på er godt og no-
get, de gerne vil have mere af. Men 62 % gi-
ver udtryk for, at de kun i mindre eller no-
gen grad har mulighed for at praktisere det, 
siger Claus Hjortdal. Han håber, at der lige 
nu er politisk momentum i forhold til at få 
sat mere skub i indsatsen, og nævner ikke 
mindst statsministerens nytårstale, hvor hun 
lagde op til at frisætte landets kommuner in-
den for blandt andet folkeskoleområdet. 

- Men der er også en politisk dagsorden 
lige nu, hvor regeringen har fokus på borger-
nær ledelse og borgerinddragelse. Det bety-
der, at ledelse tæt på både forældre og elever 
bliver meget, meget vigtigt, men det kræver, 
at der er tid og resurser til det, påpeger 
Claus Hjortdal. 

Maja Plesner er freelancejournalist

›

 “Der mangler 
balancen mellem 
de krav, der 
stilles både 
nationalt og 
kommunalt, og 
de muligheder, 
der er for at 
honorere dem” 
Nils Vilsbøl
Konsulent, Skolelederforeningen
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Sådan vurderer skolelederne 

forskellen på skønnet tid og ønsket tid 

til de forskellige opgaver

 Skønnede tid

 Ønskede tid

Administrativ ledelse
Strategisk ledelse

24,7 %

14,7 % 10,8 %

18,4 %

Personaleledelse

Pædagogisk ledelse

20,2 % 13,6 %

23 %

21,3 %

Undervisning

Elevsager, inklusion

21 %

12,5 %

2,8 % 2,2 %

Samarbejde med lokale 

foreninger og erhvervsliv

Andet

2,6 %
4,5 %

4,3 % 3,1 %
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 Lige så snart resultaterne af Sko-
lelederundersøgelsen forelå lige før jul, trak 
Skolelederforeningen i arbejdstøjet for at 
sikre, at de ville blive brugt konstruktivt 
både fagligt og politisk. 

Konkret ønsker Skolelederforeningen både 
at bruge resultaterne til at støtte kommuner, 
der har mange udfordringer, og til at drage 
nytte af erfaringer fra kommuner, hvor det 
ser ud til at gå rigtig godt.

Skolelederundersøgelsen giver nemlig ikke 
bare et overordnet billede af øverste skolele-
deres og mellemlederes arbejdsvilkår. Det er 
også muligt at trække specifikke resultater 
ud for den enkelte kommune. På den bag-
grund kan Skolelederforeningen sætte mål-
rettet ind og tilbyde støtte der, hvor behovet 
er størst. 

- Den støtte, vi tilbyder, er dels en drøftelse 
af undersøgelsen med medlemmerne, dels 
samarbejde om, hvordan de kan bruge resul-
taterne i en videre proces, siger Dorte An-
dreas, næstformand i Skolelederforeningen. 

Nogle af de kommuner, der adskiller sig 
ved, at skolelederne generelt oplever meget 

høj tilfredshed og færre udfordringer, bliver 
også kontaktet af foreningen med henblik på 
at dele ud af deres gode erfaringer. 

Alle kan få støtte
Tidligere har foreningen efter aftale med lo-
kalformændene sendt undersøgelsen til sko-
lechefer og i nogle tilfælde også kommunal-
direktører i de mest udfordrede kommuner 
og eventuelt efterfølgende taget en samtale 
med forvaltningerne for at få dem “ind i lo-
opet” i forhold til at støtte skolelederne. Men 
denne gang er det gjort lidt anderledes, for-
tæller Dorte Andreas: 

- Denne gang har vi skrevet ud til alle lo-
kalformænd og opfordret dem til at sende 
undersøgelsen til både forvaltningen og poli-
tikerne i kommunen. Det er nyt, at vi direkte 
opfordrer alle til at gøre det. Det gør vi, fordi 
vi selvfølgelig håber, at man både politisk og 
i forvaltningen kan få øje på noget, som det 
kan være gavnligt at få talt om. Og det behø-
ver ikke kun være udfordringer. Det kan også 
være nogle positive ting i undersøgelsen, 
som kan være værd at styrke endnu mere. 

Af Maja Plesner

Skolelederundersøgelsens resultater skal ud og arbejde 
for at forbedre vilkårene for skoleledere landet over. 
Det hjælper Skolelederforeningen med.

Resultaterne 
får ikke lov at gå 
i glemmebogen
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Hvis ens kommune eller skole ikke bliver 
kontaktet af Skolelederforeningen, betyder 
det ikke, at man ikke kan få støtte. Alle er 
velkomne til at kontakte foreningen, hvis de 
har brug for hjælp til en proces eller en gen-
nemgang af undersøgelsen, understreger 
Dorte Andreas.

Gode relationer er afgørende
Hverken kommunernes størrelse, økonomi 
eller geografi er tilsyneladende afgørende 
for, om skoleledere i en kommune oplever at 
have få eller mange udfordringer. 

- Men det, vi kan se, er, at hvis man har 
gode relationer og et tæt samarbejde med 
forvaltningen, og man er afklaret om sit le-
delsesrum, så er det med til at gøre, at vilkå-
rene er gode, og man oplever tilfredshed. 
Det gælder også i små kommuner, hvor øko-
nomien måske ikke er den bedste, siger 
Dorte Andreas og påpeger, at det er det 
samme, der gør sig gældende i en nyligt af-
sluttet arbejdsmiljøundersøgelse i Branche-
fællesskabets arbejdsmiljøråd. 

- Det at have et afklaret ledelsesrum, at der 
er tillid, og at man kan have en kritisk til-
gang, fordi man kan tale om tingene og har 
en god relation til nærmeste leder og til sit 
team – det har stor betydning, fortæller 
Dorte Andreas.

Det skal give mening
På det politiske plan vil Skolelederforenin-
gen bruge undersøgelsen til at presse endnu 
mere på for, at skolelederne skal bruge min-
dre tid på dokumentation og reelt får mere 
frihed til at prioritere deres arbejdsopgaver.

- Det er netop besluttet politisk, at vi skal 
have skoleudviklingssamtaler om kvaliteten i 
skolen. Og hvis det lykkes at få talt om priori-
teringer der, så tror jeg, vi i højere grad vil 
kunne få en oplevelse af, at der reelt bliver 
lidt bedre tid, siger Dorte Andreas. Hun ople-
ver en bevægelse i retning af, at flere forvalt-
ninger bliver bevidste om, at der er grænser 
for, hvor mange indsatser skolelederne kan 
have, hvis de skal følges helt til dørs. 

- Politikerne taler også om mere frihed, 
mere selvbestemmelse og mindre styring, 
men vi kan godt fornemme, at det stadig er 
vanskeligt for dem reelt at give slip på styrin-
gen, når det kommer til stykket. Så der ligger 
et arbejde der både lokalt og nationalt i at 
blive ved med at insistere på, at det, som 
skoleledere gør, skal give mening, siger Dorte 
Andreas.  

Maja Plesner er freelancejournalist
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 Selvom både skoleledere og 
mellemledere har krav på en udviklingsplan, 
er det under halvdelen, der rent faktisk har 
en, viser Skolelederundersøgelsen. En udvik-
lingsplan styrker indsatsen for lederens kom-
petenceudvikling og indeholder målsætnin-
ger for lederens udvikling på kortere og læn-
gere sigt. Optimalt set skal den følges op en 
gang om året. 

Undersøgelsen viser også, at kun en fjerde-
del af skolelederne og en tredjedel af mel-
lemlederne har haft en ledelsesudviklings-
samtale (LUS) inden for det seneste år på 
tidspunktet for spørgeskemaets udfyldelse. 
Det kan tyde på, at der er en sammenhæng 
mellem afholdelse af LUS og udarbejdelse af 
udviklingsplaner. 

Afspejles ikke i tilfredshed
75 % af respondenterne vurderer, at de har 
gode muligheder for kompetenceudvikling, 
mens kun cirka halvdelen af skolelederne og 
lidt over halvdelen af mellemlederne mener, 
at de har gode vilkår for at få kompetenceud-
vikling. Det kan tyde på, at udviklingssamta-
ler og udviklingsplaner nedprioriteres til for-
del for andre opgaver.

Formand i Skolelederforeningen, Claus 
Hjortdal, siger:

- Selvom der er mange skoleledere, der 
vurderer, at de har gode muligheder for 
kompetenceudvikling, så er det beskæm-
mende, at så få reelt har en udviklingsplan. 
Der er for lidt fokus fra forvaltningschefens 
side på at dygtiggøre lederne. Der er plads til 
forbedring.

Over halvdelen 
mangler en 
udviklingsplan
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 Selvom corona tilsyneladende 
ikke for alvor er gået ud over skolelederes ge-
nerelle trivsel, har pandemien alligevel sat 
sine tydelige spor på det daglige arbejde de 
seneste knap to år. Det viser flere af fritekst-
kommentarerne i Skolelederundersøgelsen. 
Elevsager og inklusion er også blandt de te-
maer, der fylder, og så nævner en del – ikke 
mindst mellemledere – at de ikke føler, de får 
løn som fortjent. En følelse, der ser ud til at 
være blevet forstærket under Covid-19, hvor 
mængden af nye opgaver er steget.

At lønniveauet er noget, der fylder, be-
kræftes af, at kun 41 % ifølge undersøgelsen 
er enige eller overvejende enige i, at deres 
løn passer til det ansvar og de krav, der stil-
les til dem som leder. 59 % er således uenige 
eller overvejende uenige. Kun 10 % er helt 
enige i, at der er overensstemmelse mellem 
løn, krav og ansvar. 

Drift og døgnvagter
Cirka 24 mellemledere giver i kommenta-
rerne udtryk for, at deres løn ikke matcher 
krav og vilkår, og 12 mellemledere bemær-
ker, at Covid-19 har medført en forringelse af 
deres vilkår.

Af Maja Plesner

En mellemleder skriver for eksempel:
“Generelt er der ingen sammenhæng mel-

lem indsats og løn – der er et næsten ikkeek-
sisterende gab mellem løn som pædagogisk 
leder og de højest lønnede lærere.” 

Sammenlignet med mellemlederne er der 
kun få kommentarer til løn blandt øverste le-
dere. Tre øverste ledere bemærker, at der 
bør være bedre muligheder for individuelle 
lønforhandlinger. Cirka ni øverste ledere gi-
ver udtryk for, at Covid-19 har medført et 
større arbejdspres – og enkelte bemærker, at 
det burde blive honoreret. En øverste leder 
skriver for eksempel:

“Corona har gjort skolelederjobbet van-
skeligt i forhold til skoleudvikling. Det har 
været en periode med fokus på drift og 
døgnvagter ugens syv dage. Dette merar-
bejde, der ikke engang omhandler udvikling, 
er vi ikke blevet honoreret for. Det har været 
selvfølgeligt, at vi var til rådighed.”

En anden skriver:
“Løn, arbejdstid og ansvar – særligt under 

corona – passer overhovedet ikke sammen.”  

De seneste knap to år har været alt andet end 
business as usual – og det mærkes på kommentarerne 
i Skolelederundersøgelsen, hvor løn, elevsager og 
inklusion også er gennemgående temaer.

Corona, løn 
og elevsager fylder 
i kommentarerne 
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 At dømme efter Skolelederun-
dersøgelsen er der alt andet end koldt på 
toppen, når man er skoleleder. Alle de 
spørgsmål, der drejer sig om graden af støtte 
og samarbejde i ledelsesteamet og med sko-
lechefer og forvaltning får overvældende po-
sitive svar. 

Eksempelvis mener hele 93 %, at de får 
støtte og sparring fra lederkolleger, når de 
har brug for det, mens 91 % mener, at de får 
det fra nærmeste leder. Tilsvarende ser det 
ud, når det gælder oplevelsen af tillid til hin-
anden i ledelsesteamet.

95 % af skolelederne og 86 % af mellemle-
derne mener, at de er gode til at fordele ar-
bejds- og ledelsesopgaverne imellem sig i le-
delsesteamet. Og henholdsvis 85 og 75 % me-
ner, at de får støtte og sparring fra deres 
egen forvaltning eller andre forvaltninger, 
når de har brug for det. 

Langt størstedelen af lederne mener også, 
at der foregår systematisk videndeling i kom-
munen, og at de lokale politikere respekterer 
deres ledelsesrolle.

Samarbejdet 
ledere imellem 
fungerer godt

I alt har 2.266 medlemmer fordelt på 
de 94 lokalforeninger gennemført hele 
undersøgelsen, heraf 817 øverste ledere 
(943 i 2020), 1.449 mellemledere (1.521 i 
2020). Der er godt 400, der har besvaret 
undersøgelsen delvist. Sydslesvig har også 
deltaget, men er ikke med i rapporten, 
da de ikke er kommunalt ansatte, men 
refererer til en skoleforening.

Hovedtræk fra undersøgelsen
•  Skolelederne bruger mere tid end 

ønsket på administration og elevsager 
(inklusion). De ønsker og ser et behov 
for at udøve pædagogisk ledelse 
(læringsledelse tæt på undervisningen). 

•  23 % mener, at de har tilstrækkelig 
tid til at være tæt på undervisningen 
(ledelse af læring). Set i forhold til 
undersøgelsen i 2019 er der sket en 
stigning på 8 %. 

•  72 % mener ikke, at de har nok tid 
til at arbejde med nye nationale og 
kommunale målsætninger. 

•  66 % mener ikke, at der er en 
overensstemmelse mellem de resurser, 
skolen har til rådighed, og de krav, der 
stilles. 

•  54 % af skolelederne oplever ikke 
at have mulighed for at påvirke 
kommunale beslutninger, der vedrører 
deres skole.

•  Generelt peger undersøgelsen på, at 
der er et godt samarbejde både internt 
i ledelsesteamet, med skolebestyrelsen, 
forvaltningen, den lokale lærer-TR og 
den lokale lærerkreds. 

•  53 % mener ikke, at de har mulighed for 
at prioritere de dokumentationsopgaver, 
der giver mening i forhold til skolens 
kerneopgave. 

•  Skolelederne bruger fortsat meget tid 
på elevsager herunder inklusion. De 
skønner, at de bruger 21 % af deres tid 
på dette område. 

•  87 % af skolelederne trives i deres 
arbejde – alt taget i betragtning. 

Om Skoleleder-
undersøgelsen
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Find link til Skolelederundersøgelsen på:  
www.skolelederforeningen.org/plenumlink
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Af Malene Mølgaard  |  Foto Jacob Nielsen

Vi går
tæt på

Ledelse er en disciplin, der går på tværs 
af fag. Vi går tæt på ledere fra andre fag 

for som inspiration at høre, hvordan de 
griber ledergerningen an.   
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Arkitekt og partner i 
Over Byen Arkitekter 
Ida Lindberg betegnes 
som pioner inden 
for omdannelse af 
bevaringsværdigt 
byggeri. Hendes særlige 
ledelsesgreb er kunsten 
at kombinere alle de 
interesser og krav, der er på 
spil, når gamle bygninger 
skal omdannes til nye 
formål, så alle parter føler 
ejerskab til projektet. 

Hendes 
ledelsesstil 

gør hende til 
en pioner

›
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ærvær og nysgerrighed er vigtige ledelses-
greb for 36-årige Ida Lindberg, der er part-
ner i Over Byen Arkitekter og udpeget som 
en af Talent 100 profilerne i 2021 af Ber-
lingske.

Arkitektfirmaet, som hun var med til at 
stifte i 2012, omdanner gamle bygninger til 
moderne brug og nye formål. Blandt andet 
har hun stået i spidsen for ombygningen af 
Sølvgade Kaserne fra 1700-tallet i det indre 
København til 400 studieboliger med udsigt 
over Kongens Have. 

En disciplin hvor Ida Lindbergs ledelsesstil 
gør hende til en pioner. 

I det komplicerede arbejde er det en kunst 
at få samlet alle de interesser og samtidig 
tage hensyn til de mange krav, der er til om-
dannelse af eksisterende bygninger og i sær-
deleshed fredede bygninger. Det lykkes kun, 
hvis alle rundt om bordet fra brugeren, byg-
herrer, myndigheder og samtlige rådgivere 
herunder arkitekter og ingeniører forstår 
projektets potentiale og formår at samar-
bejde. Og det er lige præcis at sætte alle par-
ter i spil, Ida Lindberg er optaget af. Med sin 
baggrund som arkitekt fungerer hun ofte 
som mediator eller mellemleddet, der sam-
ler trådene i projekter.

- Der er så mange faggrupper, der bidrager 
og løfter projekterne sammen. Som arkitekt 
skal jeg forsøge at omsætte den viden, fag-
grupperne giver mig, til det bedste resultat. 

Af en eller anden grund er der tendens til, at 
det er arkitekter dygtige til. På den måde er 
det meget forpligtende streger, vi tegner, 
fordi det opsummerer på en hel masse faglig-
heders vegne, forklarer Ida Lindberg. 

Hun er meget bevist om sin lyttende til-
gang til ledelse og samarbejde, fordi hun er 
overbevist om, at det giver andre plads til at 
tage ejerskab og ansvar:

- Der er en hel masse aktører, som har 
enormt gode indspark til, hvordan vi kom-
mer frem til det bedste resultat. Hvis jeg kom 
fuldstændig ensporet og snæversynet til et 
projekt og ikke lyttede til de andre… altså jeg 
ville gå glip af en hel masse viden. Hvis jeg 
holder mig åben, så er jeg overbevist om, at 
vi udvikler noget bedre sammen.

Mennesketyper og dynamikker
Som ny leder havde hun alle kasketter og 
startede selv med at tegne stregerne, da hun 
straks efter studiet for ti år siden stiftede fir-
maet sammen med en partner. I dag er Over 
Byen Arkitekter vokset til en tegnestue med 
55 ansatte og fire partnere, og derfor går 
størstedelen af hendes arbejdstid med at 
lede. 

- Jeg føler mig enormt meget som arkitekt, 
men jeg er jo ret meget leder i hverdagen, si-
ger Ida Lindberg, der befinder sig godt i rol-
len som leder med det overordnede blik og 
strategisk tilgang til at skabe god arkitektur.

- Sådan her får jeg lov til at sparre med på 
interessante stadier af projekter og være 
med til beslutningsprocesser, og samtidig 
kan jeg bidrage med at skabe overblik og har 
mulighed for at inddrage de rigtige folk for 
projektet. Jeg synes, det er enormt interes-
sant, når man strategisk formår at forstå pro-
jektets faser, rammer og aktører og dermed, 
hvem man skal sætte sammen, for at projek-
tet bliver løftet på bedste vis, siger Ida Lind-
berg.

Når hun fordeler roller og opgaver, går 
hun skridtet videre end blot at se på kompe-
tencer.

Vi går
tæt på
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- Personerne bag skal også fungere godt for 
at få de rigtige samspil i processerne. Menne-
sketyper og dynamikker mellem mennesker 
synes jeg er spændende og ja, nok meget in-
tuitivt, siger hun eftertænksomt.

Regler er et vilkår
Over Byen Arkitekter arbejder med omdan-
nelse af eksisterende og ofte bevaringsvær-
dige og fredede bygninger i byen. Det medfø-
rer et hav af myndighedsregulerede krav og 
rammer, der skal tages hensyn til. Begræns-
ninger, som Ida Lindberg lever fint med. Hun 
ser dem som positive benspænd, der giver 
noget tilbage til projekterne. Men hun stiller 
ikke spørgsmålstegn ved dem.

- Rigtig mange ting er rammesat af lovkrav 
eller myndighedsdefineret på forhånd. Som 
udgangspunkt ser jeg det som meddefine-
rende til rammerne for projekterne, og det, 
tror jeg, er vigtigt at have som tilgang, siger 
hun om sit syn på den omstændighed.

- De regelsæt, der er, handler om, at nogen 
har taget stilling til, hvordan man skaber en 
funktionel god arkitektur, som har til formål 
at værne om brugeren og vores fælles byg-
gede kulturarv, konstaterer hun.

Derimod tager hun gerne diskussionen, 
når hun møder holdninger fra aktører i for-
hold til et projekt.

- Holdninger, dem kan vi jo drøfte. Jeg sy-
nes, det er enormt interessant at få alle per-
spektiverne på bordet, fordi jeg tror på, dis-
kussionen er med til at berige projekterne. 
Med mindre det er tilbagedaterede holdnin-
ger, der handler om “vi plejer” eller “det har 
vi altid gjort”. Dem er jeg nok lidt allergisk 
overfor, siger hun bestemt.

Brænder for faget
Ida Lindberg har ikke været arkitekt uden at 
være leder og heller ikke været leder uden at 
være arkitekt. Men hun kunne ikke være le-
der uden at være arkitekt, for det er faget, 
der driver hende. Og hun kan, indrømmet, 
da godt blive så grebet af begejstring for sit 

•  Arkitekt og partner i 
Over Byen Arkitekter 
ApS med 55 ansatte

•  Næstformand 
i Akademisk 
Arkitektforening

•  Fik som 
studerende på 
arkitektuddannelsen 
Det Royale Akademi 
til at etablere 
en afdeling for 
transformation og 
kulturarv

Ida Lindberg, 36 år

BLÅ BOG

›
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fag, at hun ikke kan lade være med at blande 
sig i de mere detaljerede diskussioner om ar-
kitektur.

- Nogle gange skal jeg tøjle den arkitekt, 
jeg også er. Der skal jeg minde mig selv om, 
at mandatet skal ligge hos dem, der arbejder 
med det, og at jeg er den, der hjælper bagom 
og løfter problemstillinger og udviklingsmu-
ligheder op til diskussion og udvikling. Og så 
skal jeg også slippe det lidt igen. Men det kan 
godt være svært, fordi det rammer det, der 
jo egentlig er mit fag.

Derfor er Ida Lindberg ikke sikker på, at 
hun ville være lige så god en leder i en anden 
type virksomhed eller en anden branche.

- Jeg brænder for at udvikle og skabe god 
arkitektur. Det er kombinationen af ledelse 
og arkitektur, der rammer rigtigt for mig, 
konstaterer hun og vurderer, at det er afgø-
rende, at hun forstår medarbejdernes metier 
og faglighed.

- Jeg forstår i hvert fald, hvad de kommer 
med af ambitioner på projekternes vegne, og 
jeg kan tale med om de ambitioner. Det bety-
der, at jeg ikke kun kan tale med om proces-
sen eller holdsammensætning og aktørerne 

og tidsplaner og økonomien, men også om 
det, som de fleste arkitekter i virkeligheden 
kærer for – arkitekturen. Arkitekturdiskussio-
nen er meget respekteret i vores fag, og jeg 
er ikke sikker på, at jeg ville blive betragtet 
på samme måde som leder, hvis ikke jeg 
kunne tale med på det område.

Ansvar giver ejerskab
Gennem ti år har de fire partnere forsøgt at 
skabe en flad struktur og åben kultur, hvor 
de selv går forrest.

- Det gør vi ved at bringe os selv rigtig me-
get i spil, vise sårbarhed og være til stede på 
alle måder. Vi partnere taler enormt pænt til 
hinanden, er meget opmærksomme på hin-
anden og respekterer hinanden både fagligt 
og personligt. Og det tror jeg faktisk er med 
til at definere kulturen.

Med tiden har de også fået folk ind, som er 
dygtigere til mange dele af processerne. 

- Vi har skullet videregive ansvaret til 
nogle, og det er enormt grænseoverskri-
dende og noget, jeg skal minde mig selv om 
ofte, er en god ting, siger hun og understre-
ger:

- For ansvaret bliver jo løftet. Når man gi-
ver ansvar, så tager folk ansvar. Det skaber 
ejerskab for projekterne og giver medarbej-
derne mulighed for at præge dem. Ejerskab 
er det vigtigste for en god projektudvikling. 
Jeg har en klar fornemmelse af, at vi efter-
hånden er ret gode til at give ansvar fra os – 
og ikke kun til dem, som har høj anciennitet 
og erfaring, men også til de yngre arkitekter. 
Det var jo også ved at blive kastet ud i det, at 
vi selv lærte meget hurtigt, så det forsøger vi 
at videreføre, siger Ida Lindberg, der ikke 
har lederuddannelser på sit CV.

- Jeg synes i virkeligheden, det er mere in-
teressant at snakke med andre ledere, og jeg 
spørger forholdsvis meget i mit netværk til, 
hvordan de griber problemstillinger an, ar-
gumenterer hun.

Godt at være flere
I takt med at tegnestuen er vokset, er der 
kommet en del flere ledelsesopgaver til de 
fire partnere, der ejer og leder virksomhe-
den ligeværdigt. Ida Lindberg sætter stor 
pris på ikke at være alene-leder.

- Jeg er ikke enspænder. Jeg er heller ikke 
sikker på, jeg synes, mit arbejdsliv ville være 
nær så interessant som leder, hvis ikke det 
var, fordi jeg havde de tre andre at spejle mig 
i. Vi bruger hinanden enormt meget til at 
sparre om faget og det at drive en virksom-
hed, og vi sætter tid af til at snakke sammen 
med og uden dagsorden. 

- Det er meget værdifuldt, siger hun og til-
føjer, at hvis hun pludselig rammes af en be-
kymrende tanke, så bliver den tit manet i jor-
den, så snart hun får det italesat over for de 
andre i ledelsen.

Hun bliver oftest bekymret og føler sig util-
strækkelig, hvis hun ikke har været nærvæ-
rende nok på kontoret eller hjemme hos sine 
to børn på to og fem år. Før hun blev mor, 
havde hun en ide om, at hun skulle være til 
stede hele tiden og konstant til rådighed. 

- Det betød, at jeg mødte ind som den før-
ste om morgenen og gik som den sidste om 
aftenen og havde et fuldstændig overbooket 
skema. Det var jeg nødt til at revurdere, for 
er jeg virkelig en bedre leder af altid fysisk at 
være til stede? Eller kan jeg være nærvæ-
rende og til rådighed på en anden måde? for-
tæller Ida Lindberg, der i dag er tydelig om, 
at hun altid er tilgængelig og italesætter, at 
hun står bag de beslutninger, hendes ansatte 
tager.

- Jeg tror faktisk, at jeg langt hen ad vejen 
lykkes med at være til stede der, hvor jeg er. 

Malene Mølgaard er freelancejournalist

Vi går
tæt på

Arkitekt Ida Lindberg har særlig sans for 
at sætte de rigtige mennesker sammen på 

de rigtige tidspunkter, så projekterne løftes 
på bedste vis. Hun er ikke kun optaget af 

paletten af kompetencer, men også af at folk 
fungerer godt ammen for at få de rigtige 

samspil gennem processerne

›
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I 2021 havde færre skoler sene skoledage 
sammenlignet med 2020. Dermed 
fortsætter tendensen fra 2019 til, at 
skoledagen slutter tidligere. 

En kortlægning fra Børne- og 
Undervisningsministeriet viser, at andelen 
af skoler, som har sene skoledage i 2021, 
især er faldet på mellemtrinnet og i 
udskolingen sammenlignet med tidligere år. 
Det største fald ses på mellemtrinnet, hvor 
der er sket et fald på 11-15 procentpoint 
sammenlignet med sidste skoleår.

Tre ud af ti af skolerne i undersøgelsen har 
angivet, at de har afkortet skoledagens 
længde med hjemmel i de udvidede 
frihedsgrader i indeværende skoleår.

Ved sene skoledage forstås, at 
skoledagene varer til senere end kl. 14.00 
i indskolingen, 14.30 for mellemtrinnet og 
15.00 i udskolingen.  

Kilde: uvm.dk

Størstedelen af landets folkeskoler 
har forkortet skoledagene

Skoleledere vil gerne hjælpe elever 
med sund mad og motion, men de 
mangler økonomiske resurser og viden 
om, hvordan sundhed kan indarbejdes 
i kerneopgaven. Med rapporten “Sund 
vægtudvikling hos skolebørn” har 
forskere på Syddansk Universitet 
undersøgt implementeringsmuligheder 
for at fremme en sund vægtudvikling 
i skolen. 219 skoleledere og 
23 forvaltningschefer i Region 
Syddanmark har deltaget i 
undersøgelsen, der viser, at det kun 
er 38 % i forvaltningerne og 8 % af 
skolerne, der har resurserne til at gøre 
noget ved udviklingen. 

Selvom skolelederne i undersøgelsen 
betegner lærerne som kompetente 
og interesserede, understreger både 
de og forvaltningschefer også, at 
der mangler konkret viden om og 
inspiration til, hvordan de kan få mere 
bevægelse ind i skoletiden. 

Kilde: sundhedspolitisktidsskrift.dk

Skoler vil gerne 
fremme sund 
vægtudvikling, 
men mangler 
resurser og viden

Efter Undervisningsministeriet har 
udgivet resultatet af de obligatoriske 
sprogprøver for skoleåret 2020/21, 
står det klart, at 40 elever er blevet 
erklæret ikke-sprogparate og har 
været nødt til at gå 0. klasse om. Det 
er 5 % af den samlede skare.

I alt har 28 skoler gennemført 
prøverne, der blev indført under 
VLAK-regeringen og er blevet 
videreført under den nuværende. Det 
drejer sig om 21 folkeskoler og syv fri- 
og privatskoler. 

På de 28 skoler aflagde 1.402 elever 
mindst et sprogprøveforsøg. Samlet er 
der afholdt 2.122 sprogprøveforsøg.

Kilde: skolemonitor.dk

40 elever dumper 
sprogprøve

Find link til undersøgelserne på:  
www.skolelederforeningen.org/plenumlink

Især tysklærere vil der blive 
mangel på i grundskolen, hvis 
elever og studerende fortsætter 
med præcis samme søgemønstre 
og valg som nu. Det Nationale 
Center for Fremmedsprog (NCFF) 
har gennemført en undersøgelse 
af, hvordan mulighederne for 
lærerdækning vil se ud de næste tyve 
år inden for fremmedsprog i folke- og 
gymnasieskolen.

Den største lærermangel på 
grundskoleniveau vil komme inden 
for tysk, hvor der under analysens 
forudsætninger i 2039/2040 kun vil 
være 69 % af tyskundervisningen, der 
dækkes af lærere, der er uddannet til 
at undervise i tysk. 
I dag er procentdelen 78 %.  

Kilde: ncff.dk

Mangel på 
tysklærere 
i sigte

Af Marie Begtrup

Halvdelen af lærerne oplever ifølge 
en undersøgelse fra Børns Vilkår og 
Egmont Fonden, at lang ventetid hos 
kommunernes PPR og socialrådgivere 
gør det svært at håndtere og støtte 
elever med bekymrende højt fravær.

I rapporten “Håndtering af 
bekymrende fravær i folkeskolen” 
arbejdes med elevfravær undersøgt 
fra klasselærernes perspektiv. 77 % 
svarer, at de i høj eller nogen grad 
oplever lange ventetider på ekstern 
faglig bistand. Her det særligt PPR 
og socialrådgivere i kommunen, der 
fremhæves. Over halvdelen af lærerne 
(56 %) svarer, at den lange ventetid 
hos aktører som PPR, psykiatrien og 
socialforvaltningen er en udfordring 
for, at de kan håndtere bekymrende 
fravær.

Kilde: skolemonitor.dk

Lang ventetid 
hos kommunernes 
PPR og 
socialrådgivere

Undersøgelser 
og analyser
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Af Jette Aabo Frydendahl, Karen Mikkelsen og Martin Thun Klausen

Teknologiforståelse

Uanset om teknologiforståelse bliver et nyt fag 
eller ej, kan udviklingen af teknologiforståelse 
anskues som en ny dannelsesopgave for 
folkeskolen. For at dannelsesopgaven kan få en 
meningsfuld plads i skolens hverdag, skal der 
arbejdes målrettet med kapacitetsopbygning 
og organisering. I denne artikel beskriver tre 
konsulenter fra Københavns Professionshøjskole, 
Jette Aabo Frydendahl, Karen Mikkelsen og 
Martin Thun Klausen, hvordan ledelsesteam kan 
arbejde med meningsfulde forandringsprojekter 
om teknologiforståelse på egen skole.

 Skoleudvikling og ledelse af 
teknologiforståelse som en dannelsesopgave 
i pædagogisk praksis er et komplekst felt, 
der kalder på et helhedsorienteret blik og 
kreativ forandringsledelse. 

I Future Classroom Lab på Københavns 
Professionshøjskole har vi flere samarbejder 
og skoleudviklingsprojekter med skoler og 
kommuner om teknologiforståelse. I den for-
bindelse har vi en række ledelsesforløb, hvor 
vi i fællesskab med skolernes ledelsesteams 
er undersøgende på, hvordan man kan ar-
bejde med ledelse og kapacitetsopbygning 
på skolen med fokus på udvikling af nye læ-
ringsmiljøer og kreative læringsformer med 
og om digital teknologi. 

På den baggrund har vi udviklet en kapaci-
tetsmodel, der kan understøtte arbejdet med 
kreativ forandringsledelse. 

Kapacitetsmodellen er et redskab for ledel-
sesteams, som giver refleksionsspørgsmål til 
skolens kapacitet og ansporer til grundlæg-
gende pædagogiske og didaktiske diskussio-
ner på den enkelte skole. 

Formålet med brugen af modellen  
er tredelt: 
1.  at reducere kompleksitet 
2.  at analysere, hvor man står lige nu 
3.  at understøtte forandringsprocesserne til 

forbedring af praksis 

Modellen stiller spørgsmål til skolens aktu-
elle kapacitet og giver mulighed for grund-
læggende pædagogiske og didaktiske diskus-
sioner om muligheder og udfordringer på 
den enkelte skole ud fra fire domæner:

· Læringsrum
· Læremidler/teknologi
· Organisering og ledelse
· Kompetencer ›

Sådan kan du 
opbygge kapacitet 
og lede en 
ny faglighed

Jette Aabo Frydendahl
Konsulent på Københavns 
Professionshøjskole

Karen Mikkelsen
Konsulent på Københavns 
Professionshøjskole

Martin Thun Klausen
Konsulent på Københavns 
Professionshøjskole
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Kilde: Future Classroom Lab

Alle fire domæner knytter sig til forandringsprojektets grundlæggende 
pædagogiske og didaktiske ståsted, som er udgangspunktet for det samtidige 

analysearbejde med domænerne.
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Pædagogisk og didaktisk ståsted
I arbejdet med kapacitetsopbygning bliver 
man i første omgang nødt til at blive skarp på 
projektets “Hvorfor”, før man begynder at 
forholde sig til projektets “Hvad” og “Hvor-
dan”. 

Hvorfor er det, at vi vil skabe den pædago-
gisk didaktiske forandring, hvilke værdier 
står vi på, og hvad er det, vi vil med foran-
dringen? Her kan det eksempelvis være en 
god proces at kigge nærmere på formålsbe-
skrivelserne for folkeskolen i relation til sko-
lens eget værdisæt og pædagogisk didaktiske 
ståsted. Hvor er vi, og hvor vil vi gerne hen? 
Hvad er det i særlig grad, vi oplever me-
ningsfuldt i forhold til skolens dannelsesop-
gave og digitaliseringen?

For at skabe ejerskab og engagement i for-
hold til forandringen er det godt med en un-
dersøgende samtale og proces, der er god at 
involvere det samlede pædagogiske perso-
nale i. Jo stærkere man står sammen om pro-
jektets vision og værdier, og jo bedre fælles 
sprog og værdier man på skolen har herom, 
desto større sandsynlighed er der for, at pro-
jektet lykkes, og de rigtige valg i det fortlø-
bende kapacitetsopbygningsarbejde bliver 
truffet. 

Læringsrum
Domænet Læringsrum handler om at analy-
sere og vurdere, hvordan de fysiske rammer 
kan leve op til projektets pædagogiske og di-
daktiske forståelser og visioner. Her stilles 
skarpt på, om der er sammenhæng mellem 
skolens handleplaner, projektets visioner og 
skolens fysiske rammer. 

At arbejde med teknologiforståelse i folke-
skolen handler om at arbejde med lærings-
forståelser, rum og pædagogikker. Pædagogi-
ske tilgange, der skal give rum og rammer for 
elevernes forskellige deltagelses- og udfoldel-
sesmuligheder. Dette kræver adgang og mu-
ligheder, som et traditionelt klasserum må-
ske ikke umiddelbart indeholder, hvor læ-
ringsrummet bliver en blanding af et under-
visningsrum, et læringslaboratorium og et 
værksted. 

Spørgsmål, der opstår i arbejdet med dette 
domæne, kan være:
·  Har eleverne adgang til de kreative  

læringsrum og rammer, som projektets 
pædagogisk didaktiske visioner lægger 
op til? 

·  Hvilke fysiske rum ud over klasselokaler 
har vi adgang til?

·  Har vi eksempelvis et etableret Maker-
space eller Fablab? – Hvordan bruges de, 
og kan de indgå i det pædagogisk didakti-
ske udviklingsarbejde? 

·  Hvad er PLC’s rolle heri? Hvordan kan vi 
i det hele taget tænke anderledes med 
skolens rum, for at alle elever får adgang 
til den ønskede undervisning og læring? 

·  Hvorvidt og hvordan kan rum og møbler 
kodes, så eleverne stilladseres i mere kre-
ative, undersøgende og producerende 
processer? 

Læremidler, herunder digital teknologi
Domænet Læremidler rummer både tekni-
ske og pædagogisk-didaktiske aspekter. Un-
der domænet hører overvejelser om, hvilke 

læringsforståelser det pædagogiske perso-
nale har i forhold til teknologiforståelse, og 
hvorvidt det pædagogiske personale ved, 
hvilke digitale teknologier og didaktiske læ-
remidler de har til rådighed på skolen, i 
kommunen og andre steder. 

Spørgsmål, der opstår i arbejdet med dette 
domæne, kan være:
·  Har skolen et fælles sprog og forståelse 

for, hvorfor og hvad vi vil med forskellige 
digitale teknologier?  

·  Er det pædagogiske personale klædt på 
til at kunne træffe et kvalificeret valg mel-
lem de tilgængelige teknologier, eller når 
der skal investeres i nye? 

·  Giver skolens didaktiske læremidler ad-
gang til undervisningsmaterialer i tekno-
logiforståelse, og harmonerer disse mate-
rialer med projektets pædagogisk didak-
tiske vision og læringssyn?

·  Er der behov for at indkøbe teknologi, 
som lasercuttere, 3D printere, robotter 
og andet maskinel? Eller handler det i vir-
keligheden mere om at undersøge, hvilke 
muligheder vi har med det, vi har, for at 
give eleverne adgang til at arbejde med 
deres teknologiforståelse gennem ska-
bende og kreative processer ved at sætte 
nuværende materialer i spil på andre og 
nye måder?

Organisering og ledelse
Domænet Organisering og ledelse har fokus 
på kapacitetsopbygningen af skolens strategi-
ske indsatser, og hvordan man bedst kan 
lede organisationen mod de ønskede pæda-

›
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gogisk didaktiske forandringer og forankre 
disse på en bæredygtig måde. Det er de an-
sattes værdier, der påvirker, hvor forpligtet 
de er i ord og handling, og det er derfor en 
god ide at involvere dem i projektet så tidligt 
som muligt. Der bør stilles den nødvendige 
infrastruktur til rådighed, så der kan skabes 
et rummeligt kreativt miljø for fælles faglig 
udvikling, afprøvning og refleksion. En eks-
plorativ ændringsstrategi er et bud på en le-
delsesstrategi, som involverer projektets ak-
tører på meningsfulde og kreative måder. 

Spørgsmål, der opstår i arbejdet med dette 
domæne, kan være:
·  Hvordan understøttes medarbejdernes 

og organisationens læring, involvering, 
kreativitet, innovations- og udviklings-
evne? 

·  Hvordan inviteres pædagogisk personale 
ind i de pædagogisk didaktiske grund-
lagsdiskussioner om etablering af projek-
tet? 

·  Hvordan kan man organisere teamsamar-
bejdet på skolen, så der gives rum for 
fælles undersøgelse og eksperimentering 
med pædagogisk og didaktisk udvikling 
med teknologiforståelse, rum og lærings-
forståelser? 

·  Hvordan gives der mulighed for kreative 
rum og psykisk ilt – og tid for nytænk-
ning og afprøvning?

·  Hvordan sikres videndeling og kommuni-
kation af læringer i projektet både internt 
og eksternt?

Kompetencer 
Domænet Kompetencer kan skabe overblik 
over, hvilke kompetencer ledelsen og det 
pædagogiske personale skal have for at gen-
nemføre de specifikke pædagogiske og di-
daktiske indsatser i forhold til teknologifor-
ståelse. Ledelsen skal have blik for, hvordan 
indsatsen kan oversættes til skolens praksis, 
og sikre, at personalet i den sammenhæng 
oplever gode og meningsfulde rammer og 
udviklingsmuligheder.

Dette domæne hænger sammen med orga-
nisering, hvor man som leder kan stille 
spørgsmål til, hvordan man kan arbejde med 
læring i organisationen eksempelvis gennem 
eksperimenterende læringsfællesskaber i 
teams, hvor fokus er på medarbejdergrup-
pers evne til at lære og eksperimentere sam-
men. 

Spørgsmål, der opstår i arbejdet med dette 
domæne, kan være:
·  Hvordan får det pædagogiske personale 

adgang til ny viden og færdigheder?
·  Hvordan kan dette indgå i det daglige ud-

viklingsarbejde, hvor medarbejderne in-
volveres i og afprøver den nye faglighed, 
så de oplever evne for at se muligheder 
og handle i dem?

·  Hvordan kan medarbejderne løbende 
dele og omsætte deres værdifulde viden i 
udvikling og afprøvning af undervisning? 

·  Hvordan kan der skabes et rummeligt og 
fejlmodigt miljø for dette, hvor ny viden 
og sprog kan udvikles i faglige fællesska-
ber? 

Tør du fejle?
Som ledelse kan man med fordel være nys-
gerrig og undersøgende på, hvordan man 
kan arbejde mod at skabe en kreativ fejlmo-
dig kultur på hele skolen, hvor det er ok at 
prøve noget af, selvom man er usikker på, 
om det bliver godt. En kultur, som måske 
skal starte ved ledelsen selv. Er man som le-
delse selv indstillet på at være kreativ og ud-
forske, hvordan der kan stilles den nødven-
dige infrastruktur til rådighed, så der kan 
skabes et rummeligt kreativt miljø for fælles 
faglig udvikling, afprøvning og refleksion for 
det pædagogiske personale? Tør man fejle, 
også selvom man har ansvaret for en hel 
skole? At starte med sig selv kan være et godt 
udgangspunkt for at skabe en mere kreativ 
og fejlmodig delingskultur i undervisningen 
og skolen som organisation. 

Jette Aabo Frydendahl, Karen Mikkelsen og 
Martin Thun Klausen er konsulenter på Københavns 

Professionshøjskole

Om Future 
Classroom Lab
I Future Classroom Lab (FCL) udforsker vi, hvordan teknologier 
kan være med til at udfordre pædagogisk praksis og udvikle 
nye læringsmiljøer. I samarbejde med kommuner og skoler 
er vi undersøgende på, hvordan vi kan udvikle nye kreative 
læringsformer og rum til fremtidens undervisning. Future 
Classroom Lab er en del af EU-samarbejdet European Schoolnet, 
som i Danmark bliver varetaget af Center for Undervisningsmidler 
på Københavns Professionshøjskole.

Find link til, hvor du kan læse mere om arbejdet med Kapacitetsopbygning  
i Future Classroom Lab på: www.skolelederforeningen.org/plenumlink 

 “At starte med 
sig selv kan 
være et godt 
udgangspunkt 
for at skabe en 
mere kreativ 
og fejlmodig 
delingskultur”
Jette Aabo Frydendahl, 
Karen Mikkelsen og
Martin Thun Klausen 
Konsulenter, Københavns
Professionshøjskole
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TRINE HJORTEBJÆRG MORTENSEN
44 år, skoleleder for Odden, Egebjerg og Nykøbing Skole, 
Odsherred Kommune, fra 1 . august 2021.

Af Helle Kjærulf  |  Foto Privat

 Som øverste skoleleder for Odden, Egebjerg og 
Nykøbing Skole står Trine Hjortebjærg Mortensen i spidsen 
for Danmarks første og eneste Geoparkskole. Hun kommer 
fra en stilling som skoleleder på Kirke Helsinge Skole og Bør-
nehus i Kalundborg Kommune til et skolefællesskab i Odsher-
red med en grøn og bæredygtig profil og fokus på naturfag.

En geopark er et landområde med en særlig geologi og kan 
bedst sammenlignes med en naturpark eller en nationalpark. 
Geopark Odsherreds areal er lig med Odsherred Kommunes 
areal.

- Når skolen er placeret midt i sådan et landområde, er det 
oplagt at fokusere på en grøn profil og naturfaglighed. Det 
handler også om lokal kunst, kultur, geografi, udvikling og 
bæredygtighed. Eleverne skal have kendskab til den natur, 
der omgiver os, og som vi lever i. Og som Geoparkskole ind-
drager vi de lokale elementer i alle fag, forklarer Trine Hjor-
tebjærg Mortensen.

Samlet har hun været leder i folkeskolen gennem ni år og 
har blandt andet arbejdet med inklusion, faglig ledelse, re-
kruttering foruden de administrative opgaver. 

Hun er både uddannet pædagog og lærer og har derud-
over diplom i ledelse og en MBA. Desuden har hun god erfa-
ring med ledelse af både skole og dagtilbud fordelt på flere 
matrikler.

- I takt med at jeg har uddannet mig til at arbejde mere på 
det strategiske niveau og ledelse af ledere, blev ønsket om at 
prøve kræfter med ledelse af ledere mere udtalt. Derfor gav 
dette job meget mening for mig, fortæller Trine Hjortebjærg 
Mortensen og tilføjer, at hun ser sig selv som en meget ind-
dragende leder:

- Flere sammen rundt om bordet giver flere perspektiver, 
og dermed kommer der også stærkere beslutninger ud af 

Odden, Egebjerg og Nykøbing Skole 
Distriktsskolen er Danmarks første Geoparkskole. Den består 
af Odden Skole med 52 elever fra 0.-6. klasse samt SFO og 
dagtilbud for 17 børn, Nykøbing skole med 288 elever fra 0.-6. 
klasse på Billesvej og 167 elever fra 7.-10. klasse samt SFO på 
Grundtvigsvej og Egebjerg skole, der har 131 elever fra 0.-6. 
klasse samt SFO og dagtilbud for 30 børn.

Skolerne har 65 lærere og 33 pædagoger/pædagogmedhjælpere. 
Ud over den øverste skoleleder er der i skoleledelsen otte 
afdelingsledere på fire matrikler og et servicedistrikt.

det. Gennem dialog med hinanden når vi langt. Den inddra-
gende ledelsesstil eller distribueret ledelse er en kæphest for 
mig. Jeg går efter et højt informationsniveau og et ledelses-
team, som spiller ind i det rum, hvor vi kan have åbne og 
ærlige drøftelser. Så kan vi være tydelige om den retning, vi 
ønsker at gå. 

Hun erkender, at selvom corona længe har været en del af 
skolens hverdag, bokser de stadig med virussen. Samtidig ar-
bejder de med at skabe stærke børnefællesskaber.

- Vi arbejder endnu med at finde den rigtige vej igennem 
det og sikre, at alle børn trives og lærer på vores skoler og 
dagtilbud. Det er helt vildt vigtigt og aktuelt på dagsordenen, 
siger Trine Hjortebjærg Mortensen.

Det glæder hende, når tidligere medarbejdere henvender 
sig hende og fortæller, at de sætter pris på det, hun har gjort 
som skoleleder.

- Når vi kan se, at det, vi gør, virker, er det fedt. Når vi i le-
delsesteamet får skabt fornemmelsen af fællesskabet på ar-
bejdspladsen, det gode arbejdsmiljø og mærker, at medarbej-
derne bakker op om det, ledelsen står for. Det er det, jeg ar-
bejder på: At man skal være tryg i at følge mig som leder, si-
ger Trine Hjortebjærg Mortensen.

Noget af det vigtigste de kommende år ud over inklusions-
indsatser er særligt arbejdet med at få skabt en styrket sam-
menhængskraft og overgange matriklerne imellem. Både fra 
børnehave til skole og fra mellemtrin til overbygning, lyder 
det fra skolelederen i Geoparkskolen i Odsherred. 

Helle Kjærulf er freelancejournalist

 “I takt med, at jeg har uddannet mig 
til at arbejde mere på det strategiske 
niveau og ledelse af ledere, blev ønsket 
om at prøve kræfter med ledelse af 
ledere mere udtalt.”

Nyt job & karriere
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Gratis fagmessedage  
i København og Aarhus
På Lærfest’22 kan alle med interesse for 
undervisning og skoleudvikling gratis gennem 
udstilling, oplæg og forskellige events hente  
masser af faglig og pædagogisk inspiration:

-  Udstilling af de nyeste læremidler 
-  Dialog med producenter og redaktører 
-  Faglige og pædagogiske oplæg
-  Inspirerende læringsmiljøer
-  Netværk og videndeling 
-  Og meget, meget mere …

Konferencespor  
for ledere 
Som en del af Lærfest’22 kan ledere og andre med 
interesse for ledelse deltage i et selvstændigt 
dagsprogram med fokus på skoleledelse og 
skolelederrollen med overskrifter som bl.a. disse:

-  Rummelig skole  – rummelig ledelse? 
-  Skoleledelse i en inklusionsdagsorden
-  Leder i en flerkulturel skole 
-  Co-teaching og PLF 
-  Datarejser 
-  Faglig ledelse

Benyt den oplagte mulighed for fælles 
inspiration for jer alle. Registrér jer, og se hele 

programmet for begge messer på
lærfest.dk

To messer 
- ét brand
Lærfest er det nye, fælles navn  
for årets to store fagmesser 
om læremidler og god 
undervisning, som samler 
Danmarks Læringsfestival i 
øst og Skolemessen i vest.

Få fælles  
inspiration på 

 Lærfest’22

Deltagelse i messen med udstilling, oplæg og events er gratis.  
  Ledelsessporet koster 1000 kr. 

 Lærfest København 
16.-17. marts 

Lærfest Aarhus  
27.-28. april

Følg  #lærfest    Lærfest.dk    

 
Idéer   Netværk   Viden    

Lad det pædagogiske personale deltage i en gratis, inspirerende  
fagmessedag, og bliv selv en del af messens særlige spor om ledelse.



Af Malene Mølgaard

Guide

Løs konflikten nu, leder! Sådan er 
indstillingen på alt for mange arbejdspladser 
ifølge konfliktmægler Naja Amelung, der 
selv er tidligere lærer og leder. Hun har 
15 års erfaring med konfliktforebyggelse, 
ledercoaching og teamudvikling på 
arbejdspladser, hvor hun ofte møder 
overbevisningen om, at ledelsen har ansvaret 
for at håndtere alle konflikter.
- Men ansvaret for konfliktløsning bør også 
ligge hos medarbejderen og ikke alene 
hos lederen, siger hun og kommer med 
en advarsel, for er konflikten mellem to 
medarbejdere alvorlig, er mange ledere 
slet ikke klædt på til at hjælpe med 
konfliktmægling.

Naja Amelung møder jævnligt udmattede 
ledere, som forgæves har forsøgt at rede 
trådene ud, mens de konfliktende parter har 
brugt oceaner af energi på at skændes eller 
undgå hinanden. Samtidig er arbejdspladsen 
blevet forpestet af dårlig stemning, så 
opsigelser til sidst er eneste udvej. 
Men det behøver slet ikke gå så galt, og ofte 
ligger løsningen samme sted, som konflikten 
er opstået. Du får her Naja Amelungs 10 tips 
til konflikthåndtering.

Sådan kan du tackle 
konflikter mellem 
dine ansatte

Pas på konfliktskyhed
Konfliktskyhed kan skabe konflik-
ter. Når Naja Amelung laver per-
sonprofiler blandt ledere blandt 

andet i folkeskolen i forbindelse med leder-
coaching, møder hun jævnligt den harmoni-
søgende type, der typisk er meget omsorgs-
fuld og opmærksom på at tage ansvar for 
gruppen og skabe trivsel – men som ikke 
nødvendigvis går ind i konflikter eller siger 
fra, hvis andre overskrider deres grænser. 
Passiv ledelsesstil skaber en konfliktsky kul-
tur, hvor tabuer og sladder trives, konflikter 
ties ihjel, der opstår alliancer, og lederen an-
ses som eneansvarlig for konfliktløsning. 
Trækkes konfliktskyheden for langt, kan de 
alvorlige konflikter opstå. 

Send konflikten tilbage 
Send bolden tilbage til dem, der 
har konflikten – uanset om det er 
dine medarbejdere eller leder-

kolleger. Når to parter har en konflikt og be-
der en leder om at hjælpe, lægger de samti-
dig ansvaret for løsningen hos lederen. Det 
bliver for farligt, advarer Naja Amelung, som 
oplever, at ledere får alt for meget ansvar for 
at løse medarbejdernes konflikter. Det er 
ikke lederens ansvar at opdrage på voksne 
mennesker, mener hun og kalder det uvær-
digt og uheldigt, at voksne mennesker giver 
andre kontrollen og fralægger sig så stort et 
ansvar med risiko for, at konflikten ikke bli-
ver løst. Konflikten skal redes ud og løses 
der, hvor den er opstået.

1.

2.
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Gå kun ind i milde konflikter
I milde konflikter eller uenighe-
der kan det give god mening at 
skride ind, men som mæglende 

leder skal du gå på en knivsæg. Når Naja 
Amelung kommer ud på arbejdspladser for 
at mægle, er konflikten ofte blevet så alvor-
lig, at parterne ønsker at sige op, eller lede-
ren overvejer at opsige den ene eller begge 
medarbejdere, fordi de skaber så meget bal-
lade i hele personalegruppen. Ofte er kon-
flikten båret af få, som har en gammel kon-
flikt, der ikke er løst – og netop den slags al-
vorlige konflikter, som er nået højt op på 
konflikttrappen, kan være svære at løse for 
en leder. Her bør der en neutral og professi-
onel konfliktløser til.

Lyt aktivt og vær neutral
Hvis du bliver inddraget i en 
konflikt som leder, kan det være 
svært at bevare neutraliteten – 

måske har du haft en udfordring med den 
ene eller er enig med den anden part. Lyt 
åbent og anerkendende til begge parter. 
Mød dem i følelsen og gentag det, du hører – 
uden at tage stilling eller give nogen af dem 
ret. Vær nysgerrig på at se sagen fra begge 
sider og “gå tur i modpartens sko”. Støt 
begge parter i at få øje på den andens inten-
tion. Ofte kan det at blive ventileret og lyttet 
til løse konflikten i sig selv. 

Kræv ikke undskyldninger
Tilstræb at få to “vindere” ud af 
konflikten. Tvungne undskyld-
ninger skaber kun ansigtstab og 

øger spændingen i konflikten. Frivillige und-
skyldninger fra hjertet kan til gengæld lette 
både den, der undskylder og modparten. 
Men husk, at konflikten kan være forbundet 
med stor skyld og skam for de involverede 
parter, der har fået en personlig konflikt ud-
stillet for resten af kollegerne. Derfor bør 
alle andre ikke nødvendigvis kende en even-
tuelt aftalt plan for, hvordan man kommer 
videre.

Giv det tid
Konfliktløsning er ikke et quick-
fix. Der skal afsættes tid til at 
løse konflikter. Alvorlige konflik-

ter er ofte opbygget over mange dage, uger 
eller år og løses ikke med et enkelt møde. 
Tag konflikten alvorligt og afsæt mindst tre-
fire timer til dialog.

Vær tydelig om værdier 
og strategi
En typisk årsag til konflikter er, at 
der ikke er klare mål, strategier el-

ler retningslinjer på arbejdspladsen. Der-
med bliver det uklart, hvordan medarbej-
derne eksempelvis skal agere i forhold til 
værdierne for eksempel i samarbejdet med 
forældre, eller hvordan vi holder møder. Det 
kan føre til uenighed mellem kolleger, som 
siver ud i hele medarbejdergruppen, og der-
med blive til en større konflikt på arbejds-
pladsen over noget, som ledelsen skulle 
have opsat klare rammer for. Den slags orga-
nisatoriske konflikter kan ikke løses af de 
uenige parter alene. Her har du som leder 
en vigtig rolle i at opdage og bremse konflik-
ten, som i virkeligheden har rod i mang-
lende retningslinjer.

Bliv bevidst om jeres profiler
Når Naja Amelung hjælper ar-
bejdspladser med teamsamar-
bejde og konflikthåndtering, 

bruger hun ofte personprofiler for at gøre 
det lettere for kolleger at forstå, hvordan de 
bedst støtter og rummer hinanden. Forstå-
else for den enkeltes behov og reaktioner – 
alt efter om man er dominerende, harmoni-
søgende eller udpræget teamplayer, gør det 
nemmere at komme andre i møde eller ikke 
at støde andre.

Lav en konfliktpolitik
Lav en konfliktplan, der beskri-
ver, hvad I gør, når konflikten 
rammer. Lav planen i fredstid!

Bliv enige om, at arbejdspladsen kan have 
en uenighedskultur, hvor uenigheder bydes 
velkommen. Nedfæld et kodeks for, “hvor-
dan vi er uenige”, og at skænderier er uac-
ceptable. Skab rammer for, hvordan I fælles 
tager ansvar for at bremse og håndtere kon-
flikter på et tidligt stadige. Aftal, at kolleger 
kan give et kram og lytte, men hverken støt-
ter eller hopper med i konflikten og tager 
parti samt altid opfordrer kolleger til at gå 
tilbage og få løst konflikten selv.

Sørg for ordentlig 
onboarding
Uudtalte normer og regler 
er en af de mest typiske år-

sager til konflikter på en arbejdsplads. En ty-
pisk konflikt kan opstå, hvis det ikke er gjort 
klart for alle, hvornår man drikker kaffe, 
hvordan man holder møder, og hvordan 
pauserne foregår. Det er ikke altid, at nye 
medarbejdere bliver introduceret til de 
usynlige spilleregler, men det bør du som le-
der sikre. Et solidt introduktionsprogram 
kan ligefrem være konfliktforebyggende og 
med til at undgå, at nye kolleger forlader ar-
bejdspladsen efter kort tid, fordi de ikke fø-
ler sig inkluderet.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

7.

Naja Amelung
Konfliktmægler samt ledelsesrådgiver og 

proceskonsulent i AMELUNG – Mediation & 
Organisationsudvikling.

Forfatter til e-guiden “10 tips til konflikthånd-
tering – styrk arbejdsglæde og bundlinje”.
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EMPATI er et af tidens buzzwords, så en bog om, hvordan vi fremmer 
det i skolen, vil være velkommen lekture hos mange undervisere og 
ledere. Men i forhold til nærværende bog skal man mere hæfte sig ved 
undertitlen “Kritisk literacy og medborgerskab” og bemærke, at ordet 
literacy ikke oversættes. Bogens ramme er USA og dets undervisnings-
system. Conni Hesel Rickmann, der har skrevet bogens danske forord, 
peger på dette forhold, men mener, bogen endda kan have værdi i en 
dansk kontekst.

Jeg er ikke uenig, men det er vigtigt at forstå forfatterens ærinde: 
Man skal gennem sin undervisning i litteratur fremme elevernes kritiske 
samfundssind, så de er parate til at tage hånd om deres egen fremtid. 
I dette er empati – med præfikset KRITISK – et middel, som anses for 
vigtigt for så at sige at lede eleverne på den rette vej. Bogen er således 
rettet mod undervisere i modersmålets litteratur.

Forfatteren bruger sine egne erfaringer og sin bevidsthed herom, og 
en række eksempler i bogen stammer fra hendes “rejse” fra lærerstu-
dierne til praktiserende lærer i den amerikanske skoles mellem- og 
højstadie. Hun beskriver sig selv som hvid, heteroseksuel kvinde, der 
kommer til at undervise unge afroamerikanske og latinamerikanske 
elever fra lavindkomsthjem. Det er altså helt klart, at amerikanske klas-
semodsætninger (samt race er rammen for hendes erfaringer. Men det 
betyder ikke, at der ikke også er noget at hente for danske undervisere, 
når man blot husker at “oversætte” undervejs. Og det står klart, at Ni-
cole Mirra reflekterer undervejs; samtidig opstiller hun forskellige teser 
og prøver sammen med kolleger at finde vejen til at ruste sine elever 
positivt til de udfordringer, de står i. Arbejdet med litteratur er det 
grundlæggende, eksemplerne på hvorledes er imidlertid få og ikke lige 
til at overføre til dansk praksis.

Debat, rollespil og scenarier er også i Danmark velkendte arbejdsme-
toder, men undervejs i bogen søger forfatteren at forfine disse metoder 
og præsenterer blandt andet deltagerorienteret aktionsforskning og 
connected learning. Undervejs i kapitlet som det sidste afdækker og 
bearbejder forfatteren en række almene antagelser om lærerarbejdet, 
og her vil nok langt de fleste – også her til lands – kunne nikke genken-
dende.

Skarpest synes jeg nok, det konkluderende kapitel står. Nicole Mirra 
skriver om formålet med sin bog, at den skal “forstyrre udbredte for-
ståelser af empati i samfundet, foreslå kritisk empatisk medborgerskab 
som guidende princip for undervisningen i modersmålsfag i en polari-
seret politisk kontekst og beskrive litteracypraksisser, der kan hjælpe 
med at virkeliggøre denne demokratiske vision i undervisningen.” 
Selvom jeg som antydet ikke helt mener, bogen kommer i mål med den 
sidste hensigt i en dansk kontekst, finder jeg bogen værd at anbefale til 
studie og refleksion blandt lærere og ledere, der gerne vil fremme den 
del af folkeskolens virke, der handler om dannelse!

Steen Jonsson Agger
Pensioneret viceskoleleder, Tranbjerg J

Lærernes forventninger til deres elever spiller en stor rolle for at lykkes 
med undervisningsopgaven. 

“Kollektiv mestring” er en glimrende bog om, hvordan selvopfylden-
de profetier spiller en ikke uvæsentlig rolle i læringssituationen. Det 
burde være logik for burhøns, men det er ikke altid sådan, virkelig-
heden udspiller sig, da skolen i dag er en lige så uforudsigelig og 
foranderlig størrelse som resten af samfundet. Peter Andersen, der er 
oversætter af bogen fra den canadiske udgave, skriver i sit forord: “Når 
man lærer af hinanden, løfter i flok og sammen tror på, at man kan 
klare en hvilken som helst udfordring uanset elevernes baggrund, så 
har man opnået kollektiv mestring.” Det er blandt andet den berømte 
Rosenthal-effekt, der spiller ind, og som betyder, at en persons forvent-
ninger til en andens præstationer har en tendens til at blive opfyldt. 
Hvilket modsat betyder, at hvis læreres og pædagogers virkelighed 
bliver filtreret gennem troen på, at de kan gøre meget lidt for at påvirke 
elevernes præstationer, så er sandsynligheden for, at denne tro vil 
manifestere sig i deres praksis meget stor. Noget jeg i mit mangeårige 
virke som skoleleder ved selvsyn har konstateret adskillelige gange, når 
ansatte har ledt efter forklaringer og årsager til deres elevers dårlige 
resultater. 

De har ofte rettet fokus på eksterne forhold som socioøkonomiske 
forhold, sociale baggrunde, manglende evner eller miljøets påvirkning, 
når de har skullet finde forklaringer. Og det med rette, men de har 
dermed undervurderet den store forskel, de selv kan gøre i samarbejde 
med deres kolleger og deres team. Hvis hele lærerkollegiet påtager sig 
ansvar og opnår samhørighed og fællesskabsfølelse, vil de ofte fagligt 
kunne udrette mirakler, som ellers aldrig ville lykkes med en mere 
individuel og selvbestaltet indfaldsvinkel. Derfor er teamsamarbejde 
og teamtanken så vigtig og en sikker ramme til opnåelse af succes. For 
mange pædagogiske medarbejdere er en sådan tanke og strategi en 
indlysende selvfølge, men i praksis er den bare ikke så enkel, da rigtig 
mange andre faktorer spiller ind i en kompleks skoleverden. Men hvis 
man som skole og lærerkollegie kan opnå en fælles forståelse af, at 
vores elever er et produkt af den skolekultur, de er sat i, så kan vi nå 
langt. Både børnesyn og sprog spiller vigtige roller i lærernes erkendel-
se af deres faglige og sociale udfordringer med at få deres elever til at 
performe. Der er forskningsmæssig belæg og evidens for, at kollektiv 
mestring har den største effektstørrelse, når man måler faktorer, der 
har indflydelse på elevernes læring. Noget, som Rosenthal-effekten 
understøtter, hvis den bruges rigtigt, og hvis dens rationale tænkes ind 
i skolens praksis. Bogen er en hyldest til det udvidede lærersamarbejde, 
den gensidige forpligtigelse og de gode forventninger og den målrette-
de handling i hele skolemiljøet. Dermed bliver faktorer som anerkendel-
se, medbestemmelse og demokratiske processer rammen om den vel-
lykkede strategi med at løfte elevernes faglige niveau og progression. 
Bogen beskriver seks forudsætninger, der muliggør kollektiv mestring, 
og de er udvidet lærerindflydelse, enighed om målene, lærernes ind-
byrdes viden om hinandens arbejde, altså videndeling og sparring, et 
samhørigt personale, lydhør ledelse og effektive interventionssystemer. 
Alt sammen faktorer, der fremmer muligheden for kollektiv mestring, 
og som vil gøre en forskel i en undervisningspraksis. 

Forfatter: Nicole Mirra
Forlag: KLIM
168 sider — 249,95 kr.

EMPATI I SKOLEN
Kritisk literacy 
og medborgerskab

Forfatter: Jenni Donohoo
Forlag: KLIM
179 sider — 249,95 kr.

KOLLEKTIV 
MESTRING
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Ydmyghed er jo den første af syv primære klassiske dyder, hvis 
modsætninger er de syv dødssynder eller laster, hvoraf hovmod som 
ydmyghedens modsætning er den første.

Hvad er lettest at være i sin ledelse? Koncentrerer det sig mon om 
dyderne eller lasterne?

Ud over ydmyghed er der følgende seks dyder: generøsitet, må-
dehold, retfærdighed, taknemmelighed, barmhjertighed og mod. De 
resterende seks laster er: griskhed, nydelsessyge, misundelse, fråseri, 
vrede og dovenskab.

Ved du med dig selv, hvordan du er i din ledelse, og om du er yd-
myg?

I Karsten Mellons fremragende og velskrevne bog gøres der på 
meget nuanceret vis rede for, hvordan ydmyghed og ledelse hænger 
sammen, og forfatteren siger selv: “Ydmyghed i ledelse fører til bedre 
ledere.”

Bogen har naturligvis en del relevant, gennemtænkt og hjælpsom 
teori om ledelse og ydmyghed og desuden en række vedkommende 
cases fra det virkelig liv. Karsten Mellon tager os endvidere i hånden 
og guider os gavmildt til en række forskellige filosoffer og tænkere, 
fra Aristoteles over Søren Kirkegaard til Ole Fogh Kirkeby med flere. 
Herudover er der en række spændende og vedkommende interviews 
i bogen. Her møder vi en række forskellige ledere, som alle bidrager 
med deres synspunkter på ydmyghed i ledelsesarbejdet. Det er blandt 
andet følgende teoretikere, politikere og ledere: Edgar H. Schein, Peter 
A. Schein, Marianne Jelved, Halime Oguz, Bertel Haarder, Jens Moberg, 
Hanne Fugl Eskjær, Bodil Nordestgaard, Ismiris, Rie Perry, Jesper Tang-
bæk, Jonas Rasmussen, Pernille Sand og Gitte Løvgren.

Forfatter: Karsten Mellon
Forlag: Hans Reitzels Forlag
230 sider — 250 kr.

YDMYGHED 
I LEDELSE

Det skal dog bemærkes, at man bør tage bestik af, at forfatteren 
kommer fra en helt anden skolekultur end den danske, så det skal man 
kunne abstrahere fra for at kunne oversætte det til en dansk skoleprak-
sis. Men det er ikke noget, der har den store indflydelse på læserens 
oplevelse og udbytte af bogen. Sidst i bogen præsenteres konkrete 
og handlingsanvisende strategier og mål for at arbejde med kollektiv 
mestring. Så kan bogen ikke kun anvendes teoretisk, men også blive 
brugt i praksis. Det er en god og opmuntrende bog med et positivt 
budskab, der fortjener at blive taget alvorligt, læst og forhåbentlig få 
en plads i skolens pædagogiske praksis og ikke bare ende som endnu 
en pædagogisk ledelsesbog, der samler støv på lederens kontor. Den 
fortjener virkelig bevågenhed og en plads inde på det travle lærervæ-
relse, eller endnu bedre på enhver undervisers hjemmekontor. Jeg kan 
på det varmeste anbefale denne pædagogiske åbenbaring. 

Per Halkjær
Tidligere skoleleder i Kalundborg og Næstved

Bogen er inddelt i fire dele:
• Introduktion til ydmyghed
• Ydmyghed i ledelse
• Ydmyghed i praksis
• Tekster til inspiration

De fire dele er igen underopdelt i hele 21 kapitler afsluttende med en 
omfattende litteraturliste.

I teksterne til inspiration får vi meget generøst den canadiske ledel-
sesguru og professor Henry Mintzberg inddraget i form af hans syn på 
ledelse, både i strategisk lys samt i diskussionen, om det handler om 
transformation fra oven eller engagement på gulvet.

Det træder klart frem i bogen, at vi som ledere bør forholde os 
ydmygt. Man er ikke universets centrum, men er noget i kraft af andre 
mennesker. Og bogen giver undervejs et utal af eksempler på ydmyg-
hed i ledelse. Blandt andet:
• Fagprofessionel ydmyghed
• Organisatorisk ydmyghed
• Borgerrettet ydmyghed
• Borgernær ydmyghed

Karsten Mellon formidler ydmygt igennem hele bogen både teori om 
og praktik i ledelse, og han forholder sig som forsker lige præcis til 
emnet med en fagprofessionel ydmyghed, og det er meget klædeligt 
og eftertragtelsesværdigt! Han siger selv i afrundingen: “Denne bog 
slår et slag for ydmyghed i ledelse som en nødvendig ledelseskvalitet 
(…) Ydmyghed virker og fungerer to veje: Der er den ydmyghed, som 
du kan finde hos andre, og den ydmyghed, som andre håber, forventer 
eller kræver af dig.”

Rektor Lene Tanggaard har sammen med professor Amy C. Edmond-
son givet bogen anbefalinger på første side, og vi bliver absolut ikke 
skuffede undervejs eller efter endt læsning.

Bogen anbefales på det allerbedste. Den er god at blive klog af og 
med, såvel refleksivt som profleksivt. Den henvender sig til alle, der 
beskæftiger sig med ledelse såvel i “det virkelige liv” som i forsknings- 
og uddannelsesverdenen. 

Læs den og tag dermed et “servicetjek” på ydmyghed i din egen 
ledelse.

Knud Nordentoft
Partner, cphfacilitation
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Professionelle 
læringssamarbejder 
Henriette Duch
DAFOLO 

Ordblinde venlig skole
Birgit Dilling Jandorf,
Karl-Åge Andreasen
AKADEMISK FORLAG

Pædagogik for bæredygtighed 
og science i dagtilbud 
Stig Broström/Thorleif Frøkjær
SAMFUNDSLITTERATUR

Utopier i arbejdslivet 
Mia Husted/Ditte Tofteng
KLIM

Børn som deltagere 
i professionel praksis 
Mimi Petersen/Ida Kornerup
HANS REITZELS FORLAG

Dialogisk undervisning
Marie Neergaard
DAFOLO

10 tanker om leg 
Helle Marie Skovbjerg
DAFOLO

Datasans 
Dorthe Staunæs, Helle Bjerg, mfl.
NYT FRA SAMFUNDSVIDENSKABERNE

Sidemandsoplæring 
Videndeling i praksis
Line Sander
GYLDENDAL

Bære- og væredygtige 
rum i skolen 
En bog om rummets didaktik
Stine Clasen,
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

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

Læringsrejsen
Målorienteret undervisning i 
indskolingen
Alice Olsen
DAFOLO

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

Anvendelse af 
forskningsbaseret 
viden i skolen
Terje Ogden
DAFOLO

Bæredygtig undervisning
Suna Christensen
AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

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

Intensiv læring
Relationer, Mestringsoplevelser 
og transfer 
Frans Ørsted Andersen, 
Lise Mølgaard, Tine Wåst, 
Lisbet Nørgaard
DAFOLO

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

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

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

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.

Anmeldelser honoreres med  
to flasker vin samt bogen. 

Mødespillet ‘Optimér 
de faste møder’
Et evaluerings- og dialogværktøj 
til ledergrupper og team
Mette Frithiof Wybrandt, 
Iben Frithiof Kristoffersen
FACILITATE

FOKUS
Trine Kolding
GYLDENDAL 

Empati i skolen
Nicole Mirra
KLIM 

Det gode gruppearbejde
Morten Samsø Schmidt, 
Malene Arp
DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

Uvis, ledelse mellem 
kaos og kontrol
Morten Rosenberg, 
Jacob Christoffer Pedersen
DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

Med flere sprog i klassen 
Line Møller Daugaard, 
Helle Pia Laursen
ÅRHUS UNIVERSITETSFORLAG

Fra fravær til fællesskab
Gro Emmertsen Lund
ÅRHUS UNIVERSITETSFORLAG

vil du anmelde en bog? 

NYNY
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Lige til at tage med 
i lommen

PEJLEMÆRKER  
— EN GUIDE TIL DET PERSONLIGE LEDERSKAB
Henrik Stockfleth Olsen

LEDELSE AF DIGITAL FORANDRING
Søren Hornskov & Sarah Grams Davy

Hvordan kan du som skoleleder arbejde med dit 
personlige lederskab?

Din måde at lede andre på er tæt koblet til dig 
som menneske. Dine værdier, din personlighed, 
dit menneskesyn og ikke mindst dit etiske 
ståsted kommer nemlig til syne i dine konkrete 
ledelseshandlinger. 

Bliv guidet af en af de bedste på feltet, og 
find frem til, hvordan du udvikler dit personlige 
lederskab.

Skolens digitale værktøjskasse er blevet større de 
seneste år, og i takt med at verden forandrer sig, 
ser vi, at de digitale muligheder udfordrer skolen 
som et fysisk mødested. 

Hvordan navigerer I som skoleledelse i de foran-
dringer? Og hvordan ændrer det jeres måde at 
tænke og udvikle jeres skole på? Bliv klædt på til 
at arbejde med, hvordan I ønsker, at netop jeres 
skole skal være.

Med serien Ledelse ligetil får du bøger i lommeformat, hvor aktuelle 
ledelsesudfordringer behandles kort og konkret. 

NE TOP  UDKOMME T



 E
n hånd på et lår. Det var årsa-
gen til en af de mest grænseover-
skridende samtaler, jeg nogen-
sinde har haft som leder. 

En samtale, som jeg på den 
ene side er stolt over, at jeg tog, 

men på den anden side også skammer mig 
over var så vanskelig at tage tilløb til, for jeg 
har haft mange samtaler om væsentligt tun-
gere emner.

En ganske almindelig tirsdag overværede 
jeg, at en mandlig kollega tog en noget yngre 
kvindelig kollega på låret. Bedømt ud fra hen-
des stivnede ansigtsudtryk var min vurdering, 
at hun ikke brød sig om det. 

Jeg var chokeret. Jeg vidste ikke, hvad jeg 
skulle gøre.

Hele MeToo-debatten røg igennem hovedet. 
Nu skulle jeg som hvid, mandlig, privilegie-
blind, ciskønnet chef stå op og sige fra.

Min første umiddelbare reaktion var … in-
genting. 

Oplevelsen blev ved med at køre rundt i ho-
vedet på mig, og jeg forsøgte hurtigt at blive 
enig med mig selv om, at de var voksne men-
nesker, og unge moderne kvinder er stærke og 
kan sige fra. 

Men MeToo-debattens koryfæer rungede i 
mit hoved: 

“Det er ikke i orden. Hun er ung og har ikke 
samme kredit på lærerværelset som ham.” 

Den næste undskyldning meldte sig: 
“Måske kunne hun lide det? Måske er hun 

helt vild med, at kolleger rører ved hendes 
lår?”

Det kunne jeg ret beset ikke vide, men det 
var som sagt ikke min oplevelse.

Så slog en tanke mig: Hvad ville der ske, hvis 

den kvindelige kollega klagede til mig? Hvad 
skulle jeg sige til hende, hvis hun forholdt mig 
til, at jeg jo havde set det, men ikke havde 
gjort noget? 

Skulle jeg være proaktiv og tage fat i hende 
og spørge, hvad hun synes om at blive taget på 
låret? Samtalen kunne ende med at blive virke-
lig akavet, så den havde jeg simpelthen ikke 
modet til at tage.  

Men hvis jeg på den anden side bare lod det 
passere, ville jeg fremstå som den hvideste og 
mest privilegieblinde vatpik af en chef. 

Til sidst blev jeg enig med MeToo-koryfæ-
erne. Jeg måtte gøre noget, for uanset hvad 
skal man ikke risikere at blive taget på låret i 
arbejdstiden. Heller ikke på min skole. 

Derfor besluttede jeg at tage en snak med 
manden, selvom jeg syntes, at det var svært, 
for jeg havde en mærkelig fornemmelse af, at 
jeg virkelig overskred grænsen for privatsfæ-
ren. 

Jo mere jeg tænker over det, føler jeg, at 
samtalen var rigtig. Som leder er man med til 
at definere, hvilken kultur der er på ens ar-
bejdsplads. 

Jeg kan konstatere, at overvældende mange 
retningslinjer og hensigtserklæringer om et 
trygt ikke-seksualiseret arbejdsmiljø ikke løser 
problemet. Man bliver nødt til at sige fra, når 
noget er forkert. 

Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde så meget be-
røringsangst over for emnet, men MeToo-de-
batten viser, at jeg ikke er den eneste. 

Af Jonas Fisker

MeToo 
gav mig modet 
til at sige fra

LEDERTANKER SKRIVES  
PÅ SKIFT AF:

JONAS FISKER
Afdelingsleder på Virum Skole 
og har været leder i folkeskolen 
siden 2012. Virum Skole er en 
folkeskole i Lyngby-Taarbæk 
Kommune med 1.055 elever 
og 120 medarbejdere på én 
matrikel. Jonas har en diplom-
uddannelse i ledelse og læser til 
fagjournalist på Danmarks Me-
die- og Journalisthøjskole. 

Jonas Fisker er optaget af, hvor-
dan faglighed, samarbejde og 
kreativitet kan smelte sammen 
til større trivsel for elever og 
medarbejdere. Derudover bi-
drager Jonas gerne til debatten 
om, hvordan folkeskolen skal 
udvikle sig. 

MERETE STORGAARD
Skoleleder på 
Vestermarkskolen 

BENJAMIN EJLERTSEN
Leder på Storebæltskolen 

CHARLOTTE 
JUHL ANDERSEN
Skoleleder på Funder-
Kragelund Skole 

ledertanker
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Bliv kunde i  
Lån & Spar Bank
Ring 3378 1992, book  
på lsb.dk/skolelederne 
eller skriv til  
skolelederne@lsb.dk

Sådan får du 3% i rente på din lønkonto   
  Du er medlem af Skolelederforeningen og har afsluttet 
din uddannelse. 

  Du samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar  
(LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter  
og services, som din økonomi kredit vurderes ud fra). 

  Du skal betale negative renter, hvis dit samlede indlån 
overstiger 100.000 kr. 

  De 3% i rente er på de første 50.000 kr. på løn kontoen.  
Der er 0% på resten.

  Se alle vilkår på lsb.dk/medlems vilkaar. Rente satserne er 
variable og gælder pr. 9. maj 2019. 

  Du behøver ikke flytte dine real kreditlån. Men evt.  
ændringer og nye realkreditlån, skal gå gennem  
Lån & Spar og Totalkredit. 

Læs mere på www.lsb.dk/skolelederne

Mere end 74 mio. kroner! Det fik vores 
kunder tilbage i januar. Fordi de er  
medlem af en faglig organisation,  
der ejer os.

Som medlem af Skolelederforeningen 
kan du få personlige fordele og ekstra 
gode vilkår hos os. For eksempel 3%  
i rente på lønkontoen. Vi synes nemlig 
også, der skal være kontante fordele  
ved fællesskaber.

Værsgo. Vi giver mere end

74 mio. kr.
tilbage i renter til kunder, der er 
medejere af Lån & Spar

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.
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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.

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

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

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

Peter Cort
Forhandlingschef / souschef
cort@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 

Politik og  
Kommunikation 
Marie Begtrup
Kommunikationskonsulent
mb@skolelederne.org
 
Mia Devilli
Politisk konsulent
md@skolelederne.org

Malene Lieberknecht
Kommunikationskonsulent
mali@skolelederne.org

Carina Termansen
Politisk konsulent
ct@skolelederne.org

Medlemsrådgivning  
og Forhandling
Carsten Ancker
Konsulent
cava@skolelederne.org

Henrik Sloth
Konsulent
hs@skolelederne.org

Nils Vilsbøl
Konsulent
nv@skolelederne.org

HOVEDBESTYRELSEN
Claus Hjortdal (formand)
Dorte Andreas (næstformand)
Lars Aaberg
Mogens Brag

Lise Ammitzbøll la Cour
Lotte la Cour
Torben Møller Nielsen
Kristian Dissing Olesen

HURTIG  
KONTAKT
Brug ved alle  

henvendelser venligst:

Hovedtelefonen:  
Tlf.: 7025 1008 eller

Hovedmail:  
skolelederne@ 

skolelederne.org

...og vær med  
i dialogen

Følg med på:

Kom med på de 
sociale medier!

MØD DE 
ANDRE
SKOLE-
LEDERE

LinkedIn
Skolelederforeningen

Twitter
#skolelederOrg

Facebook
Skolelederforeningen
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Tilmeld dig 
vores nyhedsbrev
Få seneste nyt fra 
din forening
Du får nyheder om:
•  Vores kurser og arrangementer målrettet dig
•  Foreningens initiativer og indsatser
•   Foreningens politiske udmeldinger
•  Samt inspiration til dit job som skoleleder

Du tilmelder dig nyhedsbrevet her: 
www.skolelederforeningen.org/nyhedsbrev

Lad os 
høres ved!

Nyt fr
a 

din fo
rening

http://www.skolelederforeningen.org/nyhedsbrev


FAGLIGHED & FORNØJELSE
I TIVOLI

FAGLIGE DAGE FOR 4.-6. KLASSE PÅ ÅBNE HVERDAGE FREM TIL D. 11. JUNI.
Hvordan opleves tyngdekraften i Rutschebanen med bind for øjnene? 

Kan du løbe hurtigere end Veteranbilerne, og hvilken fisk er den hurtigste i akvariet?
Dette og meget mere skal eleverne undersøge  

til Faglige Dage i Danmarks største klasselokale.
Opgaverne understøtter arbejdet  

med Nye Fælles Mål.

LÆS MERE PÅ WWW.TIVOLI.DK/SKOLER

OGSÅ SOM APP

KUN 70 KR.  
PR. ELEV/LÆRER 

INKL. ENTRÉ & TURPAS


