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Et juleeventyr
Der er en julegave i dette
nummer af Folkeskolen.
Vi har besøgt tre ualmindelige
almindelige lærere, som har
stået frem i medierne med
kontroversielle budskaber i
årets løb.

De tre lærere inde i bladet er ualmindelige, fordi det er sjældent, at
almindelige mennesker/lærere går ud i medierne og fortæller om
noget, der kan gøre ondt. Almindelige, fordi deres oplevelser kunne
ske for alle lærere og stiller spørgsmålet: Hvad ville jeg selv gøre i
den situation?
De var drevet af et ønske om at gøre en forskel. Det drejer sig
om en af de lærere, som var whistleblower over for Folkeskolen
omkring snyd på Søndervangskolen i Aarhus, trods frygt for at det
kunne skade hendes lærerliv. En anden er en lærer med ADHD,
som alligevel er blevet lærer og er glad for det.
Og endelig har vi talt med den lærer, som inviterede et tv-hold
ind i sin klasse for at overvære en ofte turbulent hverdag. Han var
godt klar over, at tv ikke ville sende sekvenserne, hvor klassen holder havefest og klipper julehjerter. Det blev til den meget omtalte
dokumentar “Smertensbørn”.
Alle beretter om nervøsitet og angst. Hvordan ville reaktionerne
blive? Fra kolleger, arbejdsgivere og offentligheden. Men erfaringerne er – overraskende nok – næsten udelukkende positive. De
har fået masser af henvendelser a la “det kender jeg godt” og “tak,
fordi du fortæller om det”. De få negative reaktioner er druknet i
varmen.
Det er overraskende, al den stund at vi på Folkeskolen ofte har
fortalt det modsatte: Ytringsfriheden er under pres, og lærerne dukker
hovedet for ikke at komme i klemme. Og den historie er stadig sand.
Men det er vigtigere end nogensinde, at lærere, der arbejder i folkeskolen, deltager i den offentlige debat og fortæller fra hverdagen.
Så læs og lad dig inspirere.
Og så ikke et ord om corona. Rigtig god jul.

Hanne Birgitte Jørgensen
ansv. chefredaktør
HJO@FOLKESKOLEN.DK
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MASTERUDDANNELSE
I PÆDAGOGISK LEDELSE
Aalborg Universitet uddanner fremtidens pædagogiske ledere til at stå i spidsen for forbedringer
og styrket kvalitet i daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser. Skal vi lykkes med at skabe
bæredygtige forbedringer i vores skoler og dagtilbud, er det afgørende, at der satses på en styrket
pædagogisk ledelse.

PROJEKT- OG PROBLEMBASERET UDDANNELSE
Masteruddannelsen er for dig, der arbejder med
ledelse i en pædagogisk organisation, fx skole,
daginstitution eller ungdomsuddannelse. Du
vil opnå kompetencer til at lede professionelles læring på individ- og organisationsniveau.
Uddannelsen er baseret på både national- og
international forskning, og du vil få mulighed
for at arbejde projektorienteret med konkrete
problemstillinger fra dit daglige arbejde.

PÆDAGOGISK
LEDELSESARBEJDE

styrket i dine ledelsesmæssige færdigheder
inden for bl.a. ledelse af professionel læring,
kapacitetsopbygning i skolen og ledelse af
lærersamarbejde. Du opnår kompetencer til
at gå foran i udviklingen af en stærk samarbejdskultur, der styrker både elevernes og de
professionelles læring, trivsel og motivation.

LÆS ENKELTFAG
Du kan også vælge at læse enkeltfaget ’Pædagogisk ledelse i praksis’, som kan læses over et
semester.

Masteruddannelsen giver dig
et stærkt fundament til at
sætte en retning for dit pædagogiske arbejde. Du vil blive

9940 9420 · efteruddannelse@aau.dk · www.evu.aau.dk

Læs mere
WWW.MPL.AAU.DK

Redigeret af mbt@folkeskolen.dk
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VIGTIGE
Fire arbejdsdage. Så lang tid skal skoler og
skoleledere mindst have til at planlægge,
hvis skolestart efter jul mod forventning
bliver rykket længere frem end regeringens
nu udmeldte 5. januar. Det kræver GOD TID
at planlægge, lyder det fra skoleledernes
formand, Claus Hjortdal. Han opfordrer til,
at alt personale møder ind på skolen i
elevernes kommende hjemsendelsesperiode i forlængelse af juleferien, selv om
eleverne er hjemme. "Selv om det kun
drejer sig om få særlige dage før og efter
den sædvanlige juleferie, bliver det en stor
logistisk opgave for skolerne, hvor der bliver
brug for at hjælpes ad med både fjernundervisning, nødundervisning og nødpasning
på selve skolen for at få det hele til at
hænge sammen”.

1

2

Formand for Danmarks Lærerforening
Gordon Ørskov Madsen har også blikket
rettet mod skoledagene i det nye år. Han
håber, at skolerne efter nytår åbner med en
række forskellige nødforanstaltninger, som
man kender fra tidligere coronanedlukninger, og at nødloven fortsætter, "så vi kan
anvende NØDUNDERVISNING og dele
eleverne i små hold". "Vi skal kunne klare
hele vinteren, og derfor er vi nødt til at tage
nogle forholdsregler", siger Lærerforeningens formand.

3

Mens skolerne går over til fjernundervisning,
er der en række elever, som for første gang
skal til AFGANGSPRØVE i 8. klasse i
valgfag. Nedlukningen af skolerne bør
betyde aflysning af i hvert fald vinterprøverne, lyder det fra to faglige foreninger. "Vi har
ikke kunnet undervise normalt i valgfag,
fordi man ikke har måttet blande eleverne
på tværs af klasser", siger formand for
Danmarks Billedkunstlærere Lykke Andersen og tilføjer: "Og så kan jeg slet ikke se,
hvordan man skulle kunne gå op til prøve
hverken i december eller januar".

6

Mest læste:
Blog: Tidlig juleferie – lad os
tage ministeren på ordet!

Mest debatterede:
Minister: Skolerne lukker
på onsdag

Lad os tage ministeren
på ordet
”Når skolerne lukkes ned den 15. december, så lad
os lukke dem ned og droppe ideen om
fjernundervisning”, skriver specialpædagogisk
konsulent Charlotte Birk Bruun på folkeskolen.dk
i en kommentar til statsministerens udtalelse,
hvor hun sendte elever på tidlig juleferie og
fjernundervisning på samme pressemøde.
Foto: Privat

Coronafravær registreres
som normalt fravær
Når en lærer i Københavns Kommune er syg med
covid-19 eller går i selvisolation som nærkontakt, tæller
fraværet som normalt sygefravær. Det betyder, at
lærerne i hovedstaden kan blive indkaldt til
fraværssamtaler, selv om deres sygemeldinger er
coronarelaterede, fortæller formand i Københavns
Lærerforening Lars Sørensen.
Foto: Thomas Arnbo

LÆRERLIV
Foto: Privat

Nicki Madsen
Lærer på Store
Magleby Skole i Dragør

Lærer sammenligner
målstyring og corona: Bare
begge giver helt slip på skolen
Landets skoler er hårdt ramt af corona for tiden, men det er ikke den
første virus, som har inficeret skolen,
lyder det fra lærer Nicki Madsen, der
har skrevet speciale om blandt andet
virusteori i skolen.
"Hvis man for eksempel kigger på
læringsmålstyringen og dens ligheder
med virus-metaforen, kan man hæv-

de, at læringsmålstyringen blev udviklet i et pædagogisk sterilt laboratorium inde i Undervisningsministeriet.
Embedsmænd samarbejdede med
enkelte danske forskere om at mutere
'synlig læring' om til en kimære, som
lærerne kunne bruge til at styre og
organisere deres undervisning efter",
lyder det fra ham.

Foto: Karen Fuglsig

På Søndre Skole i Køge kan lærere og elever testes to gange om
ugen. ”I begyndelsen fik lærerne at vide, at der ikke var kapacitet
til, at de blev testet, men det er der nu”, siger souschef Anette
Zahle, der selv bliver testet på skolen en gang om ugen.
Folkeskolen
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Lærerliv

Jeg
følte
stor
opbakning,
og
det
virkede,
når
man
tog
sagen
gennem
medierne
“At jeg stod frem, har betydet, at vi langt om længe er blevet lyttet til.
Vi er blevet lyttet til, fordi vi stod sammen og har stået fast på, at vi
skulle lyttes til. Det har været historisk. Der mangler stadig den uvildige undersøgelse, som vil vise det svigt, det er, at forvaltningen ikke
ville lytte til os.
Det var Folkeskolens journalist Sebastian Bjerril, der ringede til mig.
Jeg har altid sagt, at hvis nogen stillede de rigtige spørgsmål, så ville
jeg svare. Jeg havde tænkt over, om jeg var klar til at tage kampen. Da
Sebastian ringede, var jeg blevet klar, helt uden at jeg vidste det.
Jeg var nervøs for, om det ville blive misforstået eller slet ikke

8

ORD Maria Becher Trier

”Det er rigtig svært at bevise et
dårligt arbejdsmiljø”, siger Pia
Moelsby. Hun var en af de to første
lærere, som stod frem i fagbladet
Folkeskolen i oktober i år og
afslørede fusk med afgangsprøver og
et betændt psykisk arbejdsmiljø på
Søndervangskolen i Aarhus.
Folkeskolen har via aktindsigt og
utallige interview skrevet 38 artikler
om uregelmæssigheder på skolen.
Ledelsen er skiftet ud, der er sat en
uvildig undersøgelse af forholdene i
gang, og skolen skal betale præmiepuljepenge tilbage til staten.

forstået. At det blev lagt på mine skuldre, at påstandene slet ikke var
rigtige. For det er rigtig svært at bevise et dårligt arbejdsmiljø. Jeg vidste ikke, hvordan det kunne lykkes, men det kunne det på denne måde
– det var det rigtige at gøre.
Jeg fik mange positive kommentarer bagefter. Ytringsfriheden har
været under meget pres i folkeskolen. Mange henvendte sig og fortalte,
at de kunne genkende det rundtomkring i landet, og det handler ikke
kun om Søndervangskolen, der var andre, der kendte til lignende ting
på andre skoler.
Jeg følte, at der var stor opbakning, og at det virkede, når man tog
sagen gennem medierne.
Jeg har fået meget ros. Mine gamle kolleger har sagt, at nu turde de
tale sammen. Turde stå sammen. Pludselig havde alle den samme historie, de vidste det bare ikke, fordi ingen før havde sagt noget. Jeg fik en
kæmpe buket blomster fra kollegerne på Søndervangskolen. Der stod
bare tak og et kæmpe hjerte. Det betyder rigtig meget, at jeg har kunnet
hjælpe dem. Jeg hjalp dem bare ved at være den, der talte først.
Skal jeg give et godt råd til andre, så er det, at man ikke skal være
bange for at tale. At man skal tale højt, og at man skal stå sammen.
Sammen er vi bare stærkere”.
mbt@folkeskolen.dk

FOTO Tor Birk Trads
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Lærerliv

Jeg
kunne
komme
med
mit
budskab,
og
jeg
syntes,
at det
var
det
rigtige
at gøre
“Jeg har da frygtet, at nogle ville mene, at jeg ikke har en god klasseledelse, og at det ville drukne i den slags reaktioner. Men alt gik jo
godt, budskabet kom igennem, og det var det vigtige for mig, når jeg
nu havde smidt mig selv under bussen for at få fokus på de børn, der
har det dårligt i skolen.
Jeg har fået hundredvis af meddelelser på Facebook, Messenger og
på sms. Folk har været så søde. Jeg havde troet, at jeg skulle ud og for-

10

ORD Helle Lauritsen

”98 procent af reaktionerne på
'Smertensbørn' har været søde og
positive, og jeg synes virkelig, at
budskabet om, at nogle børn har det
utroligt dårligt i skolen, er kommet
fint frem i tv-dokumentaren. Så det
er gået rigtig godt”, siger lærer Allan
Mortensen fra Høng Skole.
Igennem et år fulgte TV 2 hans klasse
og sendte i november den meget
omtalte udsendelse ”Smertensbørn”.
Allan Mortensen har været på alle
landets forsider – og på folkeskolen.dk
blev hans historie den mest delte i år.

svare mig, men for det første fik jeg god taletid i programmerne, og for
det andet har andre hurtigt forsvaret mig over for de få negative kommentarer, der er kommet. Det har været fantastisk. Jeg havde forberedt
mine børn på, at der kunne komme ubehagelige kommentarer, men de
har ikke været ude for noget og synes bare, at jeg har været sej.
Da jeg sagde ja til TV 2, frygtede jeg naturligvis, hvad der kunne
komme ud af det. For jeg vidste jo godt, at udsendelserne ikke kom til
at vise, når vi havde det sjovt i klassen, når vi klippede juleklip eller
holdt havefest hjemme hos mig, det er jo klart – men det har været
en rigtig god proces. TV 2 har lyttet og har ændret lidt undervejs. De
indkaldte til forældremøde, og forældrene var super anerkendende og
sagde, at det var godt, at der kom fokus på problemerne.
Så jeg kan kun anbefale andre at stille sig frem, hvis der er noget,
der trænger sig på. Tænk bare, at undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil lynhurtigt kom på banen og sagde: 'Dette skal gøres
bedre'. Jeg håbede, at budskabet ville komme ud, og det gjorde det.
Det er jeg meget glad for. Man kan sige, at TV 2 kom med ølkassen,
hvor jeg kunne komme ud med mit budskab, og jeg syntes, det var
det rigtige at gøre”.
hl@folkeskolen.dk

FOTO Ricky John Molloy
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Lærerliv

Jeg
føler
mig
forpligtet
til at
oplyse
om at
være
kvinde
med
ADHD
– og
lærer
“Jeg har fået masser af kærlige henvendelser. Jeg skrev det ud på
engelsk, så først var det især nogle engelske og amerikanske følgere,
der skrev til mig, men lidt senere væltede det ind fra danske lærere
og pædagoger. En lærerstuderende skrev, at en underviser i plenum
havde sagt, at man i hvert fald ikke kunne blive lærer, hvis man havde
ADHD – så denne studerende var lettet.
I kølvandet på artiklen fik jeg 150 ekstra følgere på Instagram –
lærere, pædagoger og lærer- og pædagogstuderende – og det bliver
ved med at vokse. Jeg har omkring 900 følgere nu – primært kvinder i
aldersgruppen mellem 25 og 55 år.
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ORD Helle Lauritsen

”Jeg blev så genert, da jeg så mig selv
på forsiden af Folkeskolen, sådan et
stort up front-billede. Jeg var næsten
ved at besvime ved tanken om, at bladet kom ud til alle landets folkeskolelærere”, fortæller Birgitte Weisbjerg,
der var på forsiden af fagbladet
Folkeskolen i maj i år, hvor hun fortalte
om sent at have fået diagnosen ADHD
og om at være lærer med ADHD.
Men hun kom sig og valgte at lægge
forside og artikel ud i sit netværk på
Facebook og Instagram, der netop
handler om at være lærer, kvinde
og have ADHD.

Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle på forsiden af noget
blad, men jeg valgte den positive tilgang, for mit sigte var jo netop
at tale til lærere i folkeskolen. At nå ud med budskabet om, at man
godt kan være lærer med ADHD. Jeg har lavet en masse nye emner
– ADHD og medicin, ADHD og menstruation. Jeg vil gerne lære fra
mig, fortælle om mine erfaringer, og det er et fantastisk fællesskab,
takket være at jeg har turdet stå frem. Jeg har aldrig selv kunnet spejle
mig i de små drenge med ADHD, som man jævnligt kan læse om, og
andre piger og kvinder har jo haft det på præcis samme måde. Det er
tydeligt.
Jeg føler mig forpligtet til at oplyse om at være kvinde med ADHD
– og lærer. Jeg har slet ikke fået negative kommentarer. Tværtimod.
Det er ret fantastisk. Alle har være støttende, anerkendende og synes,
at det er modigt af mig. Jeg har været åben og ærlig på skolen og over
for min 9. klasse. Min erfaring er, at man bliver mødt godt, når man
står ved den, man er. Nogle på skolen er blevet mere spørgende, og det
er jo kun fint. Jeg har en ild, der driver mig til at skrive opslag, og jeg
har tænkt mig at gøre det til min mission. Blandt andet fordi jeg håber,
at andre ikke får lige så skrækkelig en skolegang, som jeg havde”.
hl@folkeskolen.dk

FOTO Tor Birk Trads
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Undgå dyre lærepenge. Læs eller download dit
eget eksemplar af Lærerrekrutteringsanalysen
nu på: lærerrekruttering.dk

DET ER ALTSÅ
IKKE VORES SKYLD,
NÅR LÆRERNE
SKIFTER JOB
Hvis vores lærer skifter job, så er det ikke os elevers

De har også set nærmere på, hvor og hvordan lærerne

skyld. Faktisk nævner kun 1% af lærerne eleverne

kigger efter nyt job. I det hele taget får man spændende

som den primære årsag til at ønske jobskifte i den nye

viden og overraskende indsigter, der kan være guld værd,

rekrutteringsanalyse fra lærerjob.dk.

når der skal rekrutteres nye, dygtige lærere til skolen.

Det er A&B Analyse, der for fagmediet Folkeskolen, har
undersøgt danske læreres holdninger til deres job, og
hvad det derfor kræver at holde på de dygtige lærere.

Undgå dyre lærepenge

Karla
har
diabetes
ORD Helle Lauritsen
FOTO Thomas Arnbo

Karla havde tabt sig og var tørstig
hele tiden. I stedet for at begynde
som sædvanligt i skole efter ferien
måtte hun en tur omkring skolen
på Herlev Hospital. Karla er blandt
det voksende antal børn, som får
diabetes type 1. I dag er hun
tilbage i sin klasse og klarer selv
sine daglige målinger – med hjælp
fra sine lærere og forældre.
16
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Eleverne i 4.c på Skovshoved Skole er i gang
med matematikken. Lærer Claus Wang går
hen til Karla og lægger hånden på hendes
skulder. Det er tid til en blodsukkermåling.
Karla tager sin mobil op af bæltetasken og
fører den hen langs overarmen. De kigger på
tallet. Det ser okay ud, men det er vist tid til
en myslibar. I dag bliver der delt ud til alle i
klassen, men det er mest vigtigt for Karla.
Lige i slutningen af sommerferien oplevede
familien, at tiårige Karla tabte sig en del og
var ekstra tørstig. Da familien i anden anledning var hos lægen, bad de om at få målt
Karlas blodsukker. Og pludselig var Karla og
hendes mor indlagt på Herlev Hospital, fordi
Karla havde fået diabetes type 1. Helt uden
forvarsel.
“Jeg var tørstig og tissede meget. Jeg blev
ked af det, da jeg fik at vide, at jeg har diabetes”, siger Karla.
Familien havde været rundt i Danmark på
sommerferie og var lige vendt hjem, fordi
ferien var slut. Arbejde og skole skulle i gang,
men det blev i stedet til en indlæggelse på
Herlev Hospital og et nyt liv med blodsukkermålinger, indtag af insulin, afmålt mad og
mange daglige stik.
“Det var jo et chok. Karla og jeg blev indlagt i sommertøj og sad og frøs. Vi var slet
ikke klar til al den information, der fulgte med
fra læger, sygeplejersker og diætister. Det var
noget af en omvæltning”, fortæller Lene Sommer Møller. Mens mor og datter var indlagt,
sad Carsten Sommer Møller med sønnen på
syv år derhjemme.
Et par måneder efter diagnosen var der ro
på og tryghed om behandlingen. Karla og
forældrene er enige om, at “den diabetes ikke
skal have lov til at fylde det hele”, og i dag
har Karla selv styr på at tage sin insulin, men
forældrene er stadig med til udregningen af
insulinen. De kan følge med i målingerne via
en app, og en lærer fra Herlev Hospitals skole
har været ude i 4.c og talt med elever og lærere på Skovshoved Skole.
HOSPITALSSKOLE HJÆLPER ELEVER
TILBAGE I KLASSEN

Karla og hendes mor blev indlagt en fredag.
Allerede mandag kom lærer på Herlev Hospitals skole Klaus Malmvig hen på afdelingen
for at hente Karla op i hospitalsskolen.
“Det hjælper at få børnene op i skolen, hvor
vi snakker og lærer hinanden at kende. Nogle
af dem kommer fra intensiv, fordi de er blevet
indlagt meget syge, og forældrene er ofte i

18

Forældrene Lene og Carsten Sommer Møller har oplevet, at det er et utroligt maskineri, der træder
i kraft, når et barn har fået diabetes. De er glade for skolen på Herlev Hospital, hvor Karla kunne
få lidt luft sammen med andre børn.

krise. Men heroppe på skolen møder børnene
som regel nogle andre, der også har diabetes.
Det hjælper rigtig meget. Både børn og forældre får et break”, siger Klaus Malmvig.
Det er også ham, der senere tager ud på
barnets skole og taler med klassen, lærere og
pædagoger. Sygdommen skal afmystificeres,
og alle skal vide noget om diabetes.
I begyndelsen ude på hospitalet syntes Karla, at det gjorde ondt at stikke sig i fingeren
og i maveskindet, men så var der en større
pige med diabetes på hospitalsskolen, som
viste, hvordan hendes libre blev sat på armen,
og at det ikke gjorde særlig ondt. Det betød,
at Karla selv fik sat en libre – en rund hvid
plasticdims – på undersiden af armen.
Libren måler glukoseniveauet i hendes væv,
og tallet aflæser hun på sin mobiltelefon –
også gennem tøjet. Hun skal have en ny libre
sat på huden hver anden uge.
“Jeg får is på armen, når jeg skal have en
ny sat på, så det ikke gør så ondt”, siger hun.
Hvis Karla ikke havde en libre på, skulle
hun stikke sig i en fingerspids mange gange
dagligt for at måle glukoseniveauet i en bloddråbe. Så det her er meget lettere, og hun slipper for at få hård hud på fingerspidserne.

FLERE FÅR DIABETES
Diabetes er i kraftig stigning, og
forskerne ved ikke hvorfor. I Danmark
har 28.000 personer type 1-diabetes,
og cirka 250.000 har type 2-diabetes.
Over 3.000 børn har type 1-diabetes.
Flest nydiagnosticerede er i aldersgruppen 5-14 år, men også voksne får
type 1-diabetes i stigende grad.
Diabetes er en autoimmun sygdom.
Det vil sige, at immunforsvaret går
til angreb på kroppens egne celler.
Når man har type 1-diabetes, ophører
insulinproduktionen i kroppen helt,
og blodsukkeret skal derfor reguleres
flere gange dagligt med insulin.
Læs mere på diabetes.dk

DLF OM MEDICINERING
Danmarks Lærerforening anbefaler, at
skolen inddrager sundhedsfagligt
personale til at give medicin eller
til at tjekke, om en elev har fået den
medicin, som han/hun har behov for.
Det kan for eksempel være den
kommunale sundhedsplejerske.
“Vores udgangspunkt er, at det
ikke er den enkelte lærers opgave
eller ansvar at give medicin eller
tjekke, om en elev i klassen har fået
sin medicin”, siger Thomas Andreasen, formand for arbejdsmiljø- og
organisationsudvalget. “Kerneopgaven for lærerne er at undervise. I en
typisk lærerarbejdsdag opstår der
ofte en række uforudsete opgaver,
som ikke kan løses af andre end
læreren. Lærerne bør bruge deres
faglighed og arbejdstid bedst muligt
til gavn for elevernes undervisning”.

Efter nogle uger fik hun også sat en i-port i
maveskindet, og det er den, hun stikker i, når
hun skal have insulin. Hun har et penalhus
i sin bæltetaske, og her er der nye nåle og
insulinpen.
“Den på maven skal skiftes hver tredje dag,
og der skal jeg altså have tryllecreme på, så
det ikke gør ondt”, siger hun.
NEJ, KARLA HAR IKKE SPIST
FOR MEGET SUKKER!

Hospitalslærer Klaus Malmvig har været ude
på Skovshoved Skole for at tale med eleverne
i 4.c. Her fortalte han, at vi har nogle nøgler i
vores krop, der låser døre op, så der kommer
energi fra maden ud i vores krop. Men Karlas
krop mangler nogle nøgler, så derfor har hun
brug for insulin.
“Jeg spørger barnet, om det er okay, at jeg
kommer ud på skolen og taler med klassekammeraterne. For det er vigtigt, at alle ved, at der
er en med diabetes i klassen. Eleverne kan
stille spørgsmål, og eleven viser ofte sin libre
og sin insulinpen. Så har alle set det, og det
er ikke længere noget mystisk eller specielt”,
forklarer Klaus Malmvig.

Karla har en libre – en rund hvid plasticdims – på undersiden af overarmen. Med en app på sin
mobiltelefon kan hun aflæse glukoseniveauet i sit væv – også gennem tøjet. Klassekammeraterne
følger med og har helt styr på, hvad der foregår. Også når Karla stikker sig.

“Nogle spørger, om det er farligt, og der er
måske en, der kender en i sin familie, der har
haft sukkersyge. Så taler vi om, at vi kalder
det diabetes i dag, fordi det ikke handler om,
at man har spist for meget sukker, eller at man
ikke må få sukker. Og vi taler om, at der er
sket så meget i dag inden for diabetesområdet,
at det ikke behøver at være farligt. Man skal
bare vide, hvad man skal gøre, hvis en måling
er for høj eller for lav”.
Folkeskolen
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Hospitalslærer Klaus Malmvig fra Herlev Hospital sørger for, at ikke kun Karla og hendes forældre ved noget
om diabetes. Han tager også ud på barnets skole og taler med klassen, lærere og pædagoger.

På sin mobiltelefon kan Karla
aflæse sit glukoseniveau og dermed
se, om hun har brug for at give sig
selv en injektion med insulin.
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Klaus Malmvig fortæller, at han selv gik i klasse med en diabetiker,
og når der var fødselsdag i klassen, fik diabetikeren et æble, mens
resten af klassen fik en flødebolle. “Og det er helt unødvendigt. Der
er det samme antal kulhydrater i et æble som i en flødebolle. Som
diabetiker kan man faktisk spise, hvad man vil, man skal bare tilpasse
insulinen efter det, man indtager”.
Karla fortæller, at hun kan spise popcorn og chips uden de store
problemer – det er lettere at regulere – men at vingummi for eksempel
kræver mere insulin. Men der er jo kulhydrater i det hele, så det skal
med i regnskabet.
“Det er dumt at drikke en almindelig cola, men jeg kan sagtens drikke
en cola zero. Når mine veninder er hjemme hos mig, så drikker vi sådan
noget vand med brus og hindbærsmag. Det smager godt”, siger hun.
Da Karla var indlagt, fik hun en stor kasse med balloner med hilsner
fra klassekammeraterne, og nogle veninder var hjemme hos hende med
nogle runde øreringe med perler. Veninderne fra klassen går nogle gange med Karla ud på gangen, når hun skal have insulin. I begyndelsen
syntes de, at det var spændende, så de fik hendes gamle libre og legede
med dem.
“Vi stak nogle af drengene i fingeren og målte deres blodsukker. Det
så fint ud”, griner Karla.
hl@folkeskolen.dk

TRYGT TILBAGE I SKOLE
Skolen på Herlev Hospital har siden 2018
arbejdet med et projekt for at gøre
tilbagevenden til skolen tryg for børn med
diabetes type 1 og deres forældre, blandt andet
ved at samarbejde med barnets skole.
Programmet skal lette overgangen fra hospital
til hjemskole efter endt indlæggelse, hvor
mange spørgsmål om, hvordan sygdommen
håndteres i dagligdagen, melder sig hos både
barn, familie og skolen.
Hospitalets program hjælper de
professionelle voksne i skolen med at håndtere
barnets diabetes i et pædagogisk perspektiv og
med at afklare, hvem der har ansvaret for
barnet i løbet af skoledagen. For eksempel
plakater med typiske tegn på lavt blodsukker og
højt blodsukker samt en tabel over, hvad kage,
slik og frugt indeholder af kulhydrater, uddeles
fra hospitalsskolen.
Resultaterne er evalueret i 2021 og viser, at
programmet har stor betydning for familierne,
som især oplever, at skolens personale er klædt
bedre på i dagligdagen.
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Har dine elever et fritidsjob? Og kender de deres
rettigheder? Vi giver eleverne en god start på arbejdslivet.
Fagbevægelsens Skoletjeneste underviser 7.-10. klasse i hele Danmark. Vi underviser
i, hvilke rettigheder og pligter eleverne har i deres fritidsjob. Vi taler også om, hvor
rettighederne kommer fra. Derfor underviser vi i Den Danske Model og hvilken rolle
fagforeninger spiller i samfundet og for den enkelte.
Lyder det spændende og aktuelt for dig og dine elever? Så vil vi meget gerne besøge
jeres klasse. Vi underviser også online.
Besøg vores stand på Læringsfestival Online. Du kan også læse mere og booke et gratis
skolebesøg allerede nu på: fagbevæglsensskoletjenste.dk
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Lærere er på
diabeteskursus
“Karla er, som hun plejer, man kan ikke
mærke det på hende”, siger Lily, der er Karlas
klassekammerat. De har gået i vuggestue sammen, selv om de ikke lige kan huske noget fra
dengang.
“Hun kan også spise det, hun har lyst til”.
Veninderne Lily og Alberte fortæller, at de
tænkte meget over Karlas diabetes de første
dage, men så var det overstået. En af dem går
ofte med Karla ud på gangen, når hun tager
sin insulin, og i klassens skab er der juicebrikker og myslibarer. Det er Karlas forældre, der
sørger for at have et fyldt depot i klassen.
Både Karlas forældre og hendes lærere på
Skovshoved Skole er enige om, at hverdagen
skal være så normal som muligt. De var glade for, at hendes lærer fra skolen på Herlev
Hospital kom på besøg og talte med klassen
og lærerne. Klassekammeraterne fik mulighed
for at se insulinpennen og stille de spørgsmål,
som de måtte have.
“Vi har meldt os til Herlev Hospitals kursus for lærere og pædagoger om elever med
diabetes. Nogle af os var på kursus for tre år
siden, da vi havde en elev med diabetes, men
der sker hele tiden nyt, så vi tager af sted
samlet lærere og en skolefritidsordningspædagog”, fortæller Claus Wang og Solveig Nielsen, der har klassen i dansk og matematik.
LÆRERNE HAR EN FAST
PROCEDURE FOR MÅLINGER

Solveig Nielsen har selv type 2-diabetes, og
det ved klassen også. “Vi kender godt forældrenes usikkerhed, når sygdommen er ny, så
det handler om, at vi får viden, er stille og
rolige omkring det og kan give tryghed. At få
det afdramatiseret”, siger hun.
Claus Wang fortæller, at Karla i begyndelsen
ikke tænkte over at få målt sit blodsukker, så
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lærerne har en fast procedure om at måle før og
efter klokken 10-pausen og ved spisefrikvarteret. De har en plan hængende i teamrummet, og
de ved, at de skal huske at informere vikarer.
“Vi er en mobilfri skole, men der er selvfølgelig andre regler for Karla, for hun måler
sit blodsukker med mobilen, og hun må altid
ringe til sine forældre, hvis hun har behov
for det. Det forstår alle, og hun misbruger det
heller ikke”, siger Claus Wang.
De første to til tre uger efter at Karla fik
konstateret diabetes, var hendes mor med i
skole og sad ude på gangen. En af forældrene
fik orlov fra sit arbejde, fordi sygdommen var
nydiagnosticeret.
Lærerne har også en aftale om, at de kan
ringe til forældrene, når de er det mindste i
tvivl om, hvad de skal gøre.
hl@folkeskolen.dk

Karlas lærer Claus Wang har sammen med
en kollega fra Skovshoved Skole været på
kursus på Herlev Hospital. Med viden om
diabetes kan de gøre det trygt for Karla at
være i skole.

Gratis undervisningsforløb med online-event
Tilgængeligt fra februar-august 2022

Fra klimaangst til klimahåb
Velkommen til Børnenes Klimamøde!
1

Samskabelse er i centrum når dine elever inviteres med
til Klimatoriums årlige klimaforløb for mellemtrinnet
om klima, klimaforandringer og innovation.

4

UNDERVISNINGSFORLØBET

Klimatoriums
Klimaquiz

Undervisningsforløbet om
klima, klimaforandringer
og innovation består af tre
moduler.

Klimatoriums
Klimaquiz

a

Fra vejr til klim

Børnenes Klimamøde og det tilhørende undervisningsforløb giver
eleverne mulighed for at være en del af noget større: Arbejdet for
at skabe nye, bæredygtige løsninger til vores fælles fremtid.
Forløbets første del klæder eleverne på med viden om klimaforandringernes årsager og konsekvenser, men lige så vigtigt: Med
viden om helt konkrete klimaløsninger.

Klimatoriums Klimaquiz
og test din viden!
n med Maja Adjoa
Gå hele Klimarute
.
og bliv totalt klimaklog
- Se de 10 videoer
på svarkortet.
- Skriv dine svar
i klassen.
når du er tilbage
- Tjek dine svar,

med din
Scan QR koden
se videoen
mobiltelefon og
”Fra vejr til klima”
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Børnenes Klima
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Klimatoriums
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med din
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i klassen.

Klimamøde
Danmarks

I anden del af forløbet skal eleverne skabe selv. Med metoder til
idégenerering, idéudvikling, idékvalificering og feedback bliver du
og eleverne guidet fra den første brainstorm til det endelige pitch.
Ved at sende ideerne til os på Klimatorium bliver I en del af Børnenes Klimamøde, hvor vi præsenterer alle elevernes kreative og
nyskabende løsninger.
Hent forløbet fra 1. februar på klimatorium.dk eller tilmeld dig
allerede nu på: info@bkm.dk. Så får du forløbet
sendt direkte til din indbakke.

Havnen 8 .

DK7620 Lemvig

internationale

. Mail: info@klim

atorium.dk
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. www.klim
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Modul 1: Viden om klima og
klimaforandringer
Modul 2: Viden om klimaløsninger og idéudvikling
Modul 3: Samskabelse af
klimaløsninger

BØRNENES KLIMAMØDE 2022
Hele forløbet sluttes af med et brag af en klimafest, hvor vi hylder de
gode idéer. Sofie Østergaard er vært og klimaformidler Nina Bendixen står for det faglige input. I Den Store Klima-Quiz får eleverne
testet deres klimaviden, og så skal vi også høre musik og uddele
priser, inden vi slutter af med skabe en fælles klima-anbefaling til
Danmarks politikere. Det hele sker fredag den 19. august 2022
fra 8.30-13.00.

KOM MED
Endeligt program offentliggøres på
TI
L
WEBINAR!
klimatorium.dk 1. juni 2022.
Få en introduktio
n til forløbet
og dets materia
le, og
få svar på dine
spørgsmål.
Vi afholder web
inarer i
februar, mar ts og
april.

MODUL 1

MODUL 2

Modul 1 og 2 er bygget op omkring
QR-løb med engagerende og
lettilgængelige videoer med
tilhørende opgaver, aktiviteter
og supplerende læsning.

MODUL 3

Find datoer og til
melding
på klimatorium
.dk

Modul 3 er bygget op
som en guide med
metoder, så du som lærer
kan lede eleverne igennem
udviklingsprocessen.

NB: Børnenes Klimamøde retter sig primært mod 4.-5. årgang. Du
kan frit tilrettelægge, hvornår du vil afvikle forløbet i klassen. Vi skal
dog have jeres løsninger senest fredag den 10. juni 2022, hvis de
skal være en del af Børnenes Klimamøde 2022.

Hvad er Klimatorium?

Klimatorium er Danmarks internationale klimacenter.
Vi skaber samarbejde mellem private og offentlige virksomheder,
viden-institutioner og civilsamfund, så vi kan udvikle nye løsninger,
når det gælder klimatilpasning og grøn omstilling.

Debat

Virkeligheden
skal tilpasses
arbejdstidsaftalen
DLF MENER
AF MORTEN KVIST
REFSKOV,

formand for
overenskomstudvalget i DLF
Illustration:
Hayley Wells

I øjeblikket står arbejdstidsaftalen sin prøve
rundtomkring i det ganske land, hvad enten
den står selv eller spiller sammen med en
lokalaftale. Altovervejende har aftalen i
kombination med kredsenes og tillidsrepræsentanternes dedikerede lokale arbejde været
dét løft, vi håbede på. Ikke mindst af samarbejdet, som – ud over at have en værdi i sig
selv – først og fremmest er et middel til at nå
vores målsætning om bedre arbejdsvilkår for
alle medlemmer.
Tilliden til KL er hos mange medlemmer
stadig begrænset, og så meget desto mere
er det vores opgave som tillidsvalgte på alle
niveauer at gribe og udbrede, at ambitionerne
er parternes i fællesskab. Vi er faktisk enige
om at “skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og
styrke den professionelle kapital”.
Arbejdstidsaftalen er således et symbolsk,
politisk og konkret juridisk opgør med et
ødelæggende regime, og det skal vi holde
fast i, selv om der er bump på vejen. Også
selv om der er mange af dem. Og det er der
især de steder, hvor man endnu mangler nogle skridt for at nå den erkendelse, at det ikke
er aftalen, der skal tilpasses virkeligheden,
men virkeligheden der skal tilpasses aftalen.
Vi har kredse, der har haft svært ved at
komme i seriøse drøftelser om realiseringen af arbejdstidsaftalen, og hvor lokale
arbejdstidsforhandlinger selvsagt har været

24

frugtesløse. De er heldigvis ganske få, men
de findes.
Det er foreningens samlede opgave og
ansvar at sørge for, at det ændrer sig. Ingen
kredse, tillidsvalgte eller medlemmer må stå
alene med realiseringen af arbejdstidsaftalen,
og det betyder også, at vi om nødvendigt
sætter håndholdt ind med hjælp, sparring,
aftalejuridisk bistand og politisk kontakt.
Vi skal være tålmodige, men ikke langmodige. Forstående, når viljen er god, men
intervenerende, når viljen mangler. Det er
uacceptabelt, når aftaler ikke overholdes, og
vi har pligt til at stå vagt om de aftaler, vi
har indgået.
Arbejdstidsaftalen har potentiale til at
fungere som det fundament, hvorpå vi bygger endnu stærkere samarbejdsforpligtelser
og arbejdsvilkår. Lad os i fællesskab bygge
noget oven på det fundament, som vi kan
glædes over.

.DK

Pas med på job
”Hvorfor ikke bare rykke alle lærere frem i
vaccinekøen? Lærerne arbejder i et af de
områder, hvor der er mest
smittespredning, fordi børn under 11 år er
den gruppe, der spreder mest smitte”.
JAN FREJLEV, LÆRER OG TILLIDSREPRÆSENTANT

”Virkeligheden på flere skoler er dog
allerede den, at ledelsen har meldt ud, at
de ikke kommer til at tjekke deres
medarbejdere, men at det er baseret på
tillid. På den måde sparer man tid – og
man tager i min optik det helt rigtige
hensyn til medarbejderne, og man er ikke
med til at reproducere et A- og B-hold”.
JAN MADSEN, LÆRER

”Jeg er stor fortaler for vacciner, er selv
vaccineret og er ikke det mindste
bekymret. Til gengæld er jeg bekymret for
den delen op i dem og os, som det her er
udtryk for”.
MARTIN DALSKOV, FORHENVÆRENDE LÆRER

“Ingen kredse,
tillidsvalgte eller
medlemmer må
stå alene med
realiseringen
af arbejdstidsaftalen”.

Uddrag af kommentarer til artiklen: “Nogle
lærere skal nu vise coronapas for at kunne
arbejde”.

Deltag i debatten. Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat.
Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen
på folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra
folkeskolen.dk og tilsendte indlæg optages i bladet, i det omfang der er plads.

LEGATMIDLER UDDELES til
pensionerede lærere og deres
efterladte i en TRANGSSITUATION
samt til læreres udgifter ifb. med
VIDEREUDDANNELSE.

Lærerne skal have mere viden
om højtbegavede børn
HELENA WEDFELDT-BONDE, 8. klasse på Skolen Bifrost, praktikant hos
folketingsmedlem Lotte Rod (Radikale Venstre)

Ude i samfundet sidder der utrolig mange
børn og voksne med en høj intelligens. Men
i stedet for at “udnytte” de resurser og evner
gør man dem til tabu og glemmer dem.
Man vil aldrig komme til at kører på samme
spor som andre, når man er højtbegavet. At
være udenfor er en del af det, og det kan være
en frustration. Især hvis man ikke ved, hvorfor
man ikke kører på samme spor som alle andre.
For mange giver det anledning til et dårligt
psykisk helbred og/eller underpræstering.
Så hvad kan man gøre for at hjælpe de
højtbegavede og fremme deres evner? Man
kunne jo starte med at uddanne lærerne til
både at spotte det og at håndtere det. Lærerne i dag bliver ikke klædt særligt meget
på – hvis overhovedet – til at stimulere de
højtbegavede, hvilket gør det svært for både
barnet, læreren og klassen som helhed.

Jeg ved fra egne oplevelser, at jo mere
man keder sig, og jo mere understimuleret
man er, jo mindre kan man se grunden til at
arbejde, og jo mindre terper man lektier.
Som højtbegavet er ens læringskurve stejlere. Man kan tit opfange mere viden på kortere
tid. Så når man sammen med resten af klassen
får stukket halvtreds, næsten ens, opgaver i
hånden, er det altså bare træls. For når man
efter fem opgaver har forstået principperne
bag matematikstykkerne, kan jeg godt afsløre,
at de sidste 45 opgaver er dødkedelige.
I stedet for at pakke de højtbegavede ind i
skabet, så lad os få dem frem og bruge deres
evner.
Lad os få mere undervisning om opdagelse
af højtbegavede elever og håndtering af dem
ind på læreruddannelserne.
(Forkortet af redaktionen)

Samfundsfag i en tidligere alder
MARTHA EDITH SØDERHAMN STEVENS, 8. klasse på Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Jeg synes, at man får samfundsfag for sent
i grundskolen, og når man endelig får det,
har man det kun i et par lektioner om ugen.
Samfundsfag er et af de vigtigste fag, hvor
man lærer om sociologi, politik og økonomi,
som alle tre er vigtige emner, der handler
om, hvordan vi bliver dannet, køn og kønsroller, hvordan samfundet hænger sammen,
sikkerhed i samfundet, landets styreform, og
hvad ting som skat er.
Hvis de generationer, vi har i skolen, ikke
ved nok om, hvordan samfundet har fungeret
førhen, vil de have sværere ved at styre landet
på en bedre måde, fordi de ikke har lært nok
om fejlene, som er blevet begået før.
At have samfundsfag før i skolen kunne

også give mulighed for, at børn faktisk finder
ud af, hvad deres forældre snakker om, når de
snakker om politik, og måske en dag kunne
man drømme om, at flere børn og unge får en
interesse for det, fordi de faktisk ved noget
om det. Hvis jeg var en mor til et barn på ti år,
ville jeg synes, at det ville være spændende at
høre, hvad mit barns mening er om for eksempel en politisk debat, der handler om, hvorvidt
man skal have mundbind på i offentlig transport eller ej.
Jeg synes, at børn skal blive hørt, og i samfundet, vi lever i, bliver de små ikke spurgt,
fordi “de ikke ved nok” eller “det her er for
voksne”.
(Forkortet af redaktionen)

A. C. Bondes Fond, stiftet 1939, er under
opløsning. I den forbindelse uddeles
fondens midler iht. fondens formål.
Der ydes følgende legater:

TRANGSLEGATER

Ydes til pensionerede lærere eller efterladte ægtefæller efter sådanne, som
befinder sig i en økonomisk trangssituation. For at komme i betragtning
til legat skal husstandsindkomsten ikke
overstige 300.000 kr. årligt.

UDDANNELSESLEGATER

Ydes til læreres dokumenterede
udgifter til efter- og videreuddannelse
af pædagogisk karakter. Det kan f.eks.
være udgifter til kursus, rejse og ophold.
Som udgangspunkt kan alle lærere i
Danmark, samt enker og enkemænd,
der måtte falde ind under én af de
to ovennævnte kategorier, komme i
betragtning til et legat. I henhold til
fondens fundats har lærere ansat ved
Nyborg Private Realskole fortrinsret.
Dernæst kommer lærere og efterladte
til lærere ved skoler tilhørende medlemskredsen ved Danmarks Private
Skoler. Herudover kan lærere ved
øvrige grundskoler i Danmark komme i
betragtning.
Fonden opfordrer alle interesserede til
at søge. Ansøgningsskema findes på
www.privateskoler.dk/bondesfond
Ansøgningsfrist er d. 28. februar 2022
Legater tildeles efter særskilt vurdering
af bestyrelsen ved A. C. Bondes Fond.
A. C. Bondes Fond
c/o Danmarks Private Skoler
Ny Kongensgade 15
1472 København K
Tlf: 33307930
info@privateskoler.dk
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KRÆVER
ILLUSTRATION Andrea Ucini
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Hver gang der blæser nye vinde i skolepolitik,
ændrer skoleledernes opgave sig. Men
allerhelst vil skolelederne gerne tættere
på undervisningen.

Antallet af formelle mellemledere ser ud til at
være faldet i skolen. Samtidig kommer der hele
tiden nye vejlederfunktioner ind. De såkaldte
resursepersoner er blevet en vigtig brik i skoleudvikling, og de kommer til at fungere som en slags
uformelle mellemledere.
Skolernes ledere skal lige nu også forholde sig til
frihedsforsøg, fornyet fokus på dannelse, bæredygtighed og professionelle læringsfællesskaber.
Hvordan skal de skabe mening i det hele for sig
selv, for lærerne og for eleverne.
Folkeskolen Forskning har talt med en række
forskere om resursepersonernes roller, om hvad
mening betyder i skoleledelse, og hørt, hvordan
et lederteam arbejder med dagens udfordringer.
Vi tager også et kig baglæns i tid på ledernes
skiftende krav. Forskerne er enige om, at skoleledelse er spændt voldsomt ud mellem forskellige
poler. Mere end hvad en leder kan løfte alene.
Men hvad siger skolelederne selv? Skolelederforeningen har spurgt dem, hvordan de reelt fordeler deres typiske 40-55-timers arbejdsuge, og
hvordan de gerne ville fordele tiden. Svarene fortæller, at 70 procent af lederne ikke har tid til at
være tæt på undervisningen. De bruger væsentligt mere tid på administrativ ledelse og elevsager
om inklusion, end de selv ønsker. Kunne lederne
vælge, ville de bruge en langt større del af deres
arbejdsuge på strategisk og pædagogisk ledelse.
pai@folkeskolen.dk

SAVNER TID TIL STRATEGI
OG PÆDAGOGISK LEDELSE
Lederens skønnede og ønskede tidsmæssige fordeling
i procent mellem følgende opgaver:

Skønnet fordeling
af opgaverne

Ønsket fordeling af
opgaverne

Personaleledelse
25

Øvrige
ledelsesopgaver

Pædagogisk ledelse,
for eksempel i
tilknytning til
undervisningen

20
15
10
5
0

Administrativ
ledelse

Undervisning

Elevsager,
herunder
inklusion

Strategisk ledelse

Kilde: Skoleledernes vilkårsundersøgelse 2020
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Myriader
af
uformelle
ledere
Skolens resursepersoner fungerer som uformelle mellemledere, lyder det
fra ph.d. Maria Hvid Dille. Det kan give spændende didaktisk udvikling i
skolen. Men også en mudret og kompleks hverdag for resursepersonerne,
der som vejledere er både kolleger og ledere på samme tid.
ORD Pernille Aisinger

ILLUSTRATION Andrea Ucini
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“J

eg sætter mig aldrig ind på kontoret
og arbejder, for så er jeg ikke længere
en kollega”. “På den anden side drikker jeg
mig aldrig fuld sammen med kollegerne til
festerne”.
Sådan siger en resurseperson i ph.d.-afhandlingen “Becoming in the Middle”. Hun
er en af de læsevejledere, matematikvejledere, læringsvejledere og inklusionsvejledere, der går rundt i skolen i en hyperkompleks
hverdag, hvor de på samme tid er kolleger og
uformelle mellemledere. Maria Hvid Dille fra
Institut for Kommunikation og Psykologi på
Aalborg Universitet har i sin afhandling set
på resursepersonernes til tider udfordrende
hverdag, og hvordan de som et ekstra organisatorisk lag faktisk ændrer på skolens flade hierarki. Den gamle struktur med én skoleleder og én viceskoleleder og et fladt
lærerværelse er erstattet af en række formelle og uformelle ledelseslag.
“Med reformen i 2013 har vi fået et helt lag
af vejledere, som skal støtte deres kolleger
og på samme tid har et medansvar for at
gennemføre ny udvikling sammen med ledelsen. Det kræver, at de kan navigere både
som ligeværdige kolleger og som uformelle
mellemledere på samme tid. Det kan være
meget belastende for den enkelte, men giver
samtidig nogle helt unikke muligheder for
udvikling i skolen”, fortæller Maria Hvid Dille.
Samtidig med blikket på den enkeltes position er hun også nysgerrig på, hvad det betyder for skolen.
“Jeg synes, det er enormt interessant, hvad
den nye gearing gør ved folkeskolen som organisation. Folkeskolen har en lang tradition
for at være egalitær, men med de nye distribuerede ledelsesformer og eskaleringen af
forskellige ledelseslag, som vejlederne er
udtryk for, så bliver både lærere, mellemledere og ledere påvirket bevidst og ubevidst”.

Folkeskolen har
en lang tradition for
at være egalitær,
men med de nye
distribuerede
ledelsesformer og
eskaleringen af
forskellige ledelseslag,
som vejlederne er
udtryk for, så bliver
både lærere,
mellemledere og
ledere påvirket
bevidst og ubevidst.

EN HYPERKOMPLEKS HVERDAG
KRÆVER EN BREATHER
Maria Hvid Dille er uddannet folkeskolelærer og har også været læsevejleder, både i
version ét og version to, som hun kalder det.
Hun beskriver nemlig et skift i den måde,
vejlederne fungerede på for 10-15 år siden,
hvor deres opgave var at hjælpe børnene, og
til nu, hvor det handler om at udvikle lærerne til at hjælpe børnene. Oveni er der kommet et helt ekstra lag af vejledere ind, som i
højere grad er forandringsvejledere end vejledere på det fagfaglige.
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Hun skiftede fra lærerfaget til en kandidat
i dansk og siden til at specialisere sig i organisatorisk læring med en kandidat i læring
og forandringsprocesser. I sin ph.d. er hun
vendt tilbage til folkeskolen med fokus på
resursepersonerne og deres rolle i skolens
organisatoriske virkelighed.
“Vejlederrollen og lærerrollen er ikke bare
to identiteter, der eksisterer ved siden af
hinanden, for som vejleder er man også en
organisatorisk aktør. Rollerne vikler sig ind i

Privatfoto

hinanden og ændrer for bestandigt den professionelle identitet som lærer og måden,
den enkeltes arbejdspraksisser fungerer på”.
Maria Hvid Dille har gennemført et etnografisk feltstudie, hvor hun har skygget en
håndfuld resursepersoner og ledere i deres
arbejdsvirkelighed. Hun beskriver resursepersonernes hverdag som en fascinerende
og imponerende dans.
En læsevejleder står i sin rolle som dansklærer og gør klar til sin næste lektion ved
kopimaskinen. Samtidig guider hun en lærer
i kopikøen om en udfordret elev. Hun når
også at huske en anden lærer på at scanne
tekster ind til læsesvage elever. På vejen
mod sin klasse bliver hun stoppet på gangen
af en tredje kollega, som har et presserede
spørgsmål, og sådan kan dagen fortsætte.
“Resursepersonerne står i en kompleks
situation, hvor grænsefladerne mellem de
to identiteter er mudrede og hele tiden skal
forhandles. Det er svært at sige nej, for man
er jo først og fremmest kollega, og resursepersonerne har en enorm ansvarsfølelse for
at hjælpe kolleger og børn, så langt de fleste løser alle disse små ad hoc-opgaver.
Men det bliver resursepersonen selv i situationen, der skal træffe valget, og den kompleksitet står ingen steder i funktionsbeskrivelsen”.
Maria Hvid Dille gør i sin afhandling opmærksom på, hvor meget af resursepersonens arbejde der foregår i sprækkerne i hverdagen. Kollegerne skal som regel ikke booke
tid eller banke på en lukket dør for at komme
i kontakt, så det foregår overalt og på alle tider af dagen. En beskriver det således:
“Selvfølgelig er det dejligt at føle sig brugbar, ingen tvivl om det. Men det er også årsagen til, at jeg går hjem, hvis jeg skal rette
mine egne elevers stile og gennemføre min
egen forberedelse, for det er kun hjemme,
jeg kan sidde uforstyrret. Ellers bliver det
helt mudret, og jeg bliver konstant afbrudt”.
Hverdagen kan blive belastende for resursepersonerne, fordi de skal navigere i et
forviklingskrydspres. Men der er fordele for
skolen.
“Det uformelle gør, at der skabes muligheder og åbninger for at bidrage til skoleudvikling. Det er nemmere og mindre intimiderende, når lærerne kan henvende sig til en
kollega med særlige kompetencer i stedet for
at skulle gå til en leder eller en ekstern konsulent. Sprækkearbejdet åbner for spændende didaktiske dialoger, som nok ikke ville
foregå ellers”, forklarer Maria Hvid Dille.

OM FORSKEREN
Maria Hvid Dille er uddannet
lærer og læsevejleder, siden
cand.mag. i læring og forandringsprocesser.
I sin ph.d.-afhandling ved
Aalborg Universitet, “Becoming
in The Middle: Towards a new
materialist perspective on
middle management positions in
education”, har hun set på,
hvordan resursepersoners
uformelle mellemlederrolle
vikler sig sammen med deres
almindelige lærerrolle, og hvad
det betyder for deres faglige
identitetsarbejde.

Hun peger på, at en mere eksplicit bevidsthed og dialog omkring resursepersonernes arbejdspraksisser ville hjælpe. Her
kommer lederne ind i billedet.
“Målet er jo ikke, at kollegerne skal holde
op med at spørge resursepersonerne. Men
det skal måske italesættes, at det er okay at
sætte sig ind og tage en breather og bare
være kollega en gang imellem uden at blive
forstyrret. Ledelsen skal hjælpe med at gøre
lige netop dét legitimt. Første skridt er at finde et lokalt sprog omkring det, så rollerne og
det limbo, jeg har talt om, bliver synliggjort”.

NYE RESURSEPERSONER ER
SVAR PÅ MERE LEDELSE
På flere af de skoler, Maria Hvid Dille har
besøgt, har ledelsen haft fællesmøder med
vejlederne, hvor de har kunnet italesætte
udfordringer. Næste skridt kunne være, at
ledelserne bliver endnu skarpere på, hvordan de her helt særlige medarbejdere skal
ledes. For de gør mere end bare at løbe med
en opgave.
“Jeg vælger at kalde dem uformelle mellemledere. Det gør jeg, fordi jeg ser noget af det
arbejde, de udfører, som lig en mellemleders.
Tit og ofte agerer de mellemled mellem strategiske diskussioner på kontoret og gulvet.
De er ofte med i beslutningsprocesser, hvor
de kvalificerer skolens beslutninger ud fra
deres specifikke område. De er med til at forme og skubbe forskellige retninger ud til de
andre lærere. I praksis udfører de på mange
måder helt almindelige mellemlederroller”.
Resursepersonerne eksisterer ikke i et organisationsdiagram over skolen, men ikke
desto mindre mener hun, at de har en hierarkisk placering.
“Særligt de nye typer af resursepersoner,
som er børn af reformen, er kommet ind som
svar på et krav om, at lærerne skulle ledes
mere og på nye måder, og at den formelle
skoleledelse skulle tættere på elevernes læring og klasselokalerne. Det har som konsekvens, at ledelse antager alle mulige former.
Der er den formelle pædagogiske ledelse,
men også alle de uformelle ledelsesformer,
som er afstedkommet eller forstærket af
krav om at skulle lede tættere på kerneundervisningen”.
De nye resursepersoner er procesfaciliterende. De hedder læringsvejledere, didaktiske vejvisere og så videre. De skal ikke “fikse” eleverne, men snarere udvikle på lærerne
ud fra rationalet om, at hvis man understøt-
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ter lærernes udvikling, så når man rundt om
mange flere elever.
“Den traditionelle resurseperson var mere
en faglig vejleder. De nyere titler er meget
mere organisatorisk tonet og rummer tydeligere ledelsesaspekter. Mine interview med
lærere og ledere viser også, at de føler, at
særligt de nye resursepersoner indtager
uformelle lederpositioner”.
Mellemlederrollen bliver ikke italesat på
skolen, men resursepersonerne oplever den
selv. De er bevidste om, at noget har ændret
sig, når de går til julefrokost. En fortæller, at
hun sørger for ikke at drikke for meget:
“Nu er jeg i en position på lærerværelset,
hvor jeg influerer på kollegerne, og hvor jeg
har en særlig viden om kolleger eller elever,
som gør, at det bliver vigtigt for mig at opretholde en professionalisme. Samtidig sætter
jeg mig heller ikke for ofte sammen med ledelserne, for så bliver jeg jo opfattet som en
del af ledelsen”.
De vil med andre ord ikke “sovses ind i ledelsen” eller “sættes i bås med ledelsen”, så
det gælder for eksempel også om, at ens fa-

ste punkt på den fælles dagsorden til stormøder ikke står lige efter ledelsens.

OPMÆRKSOMHED PÅ, HVOR
VI FLYTTER SKOLEN HEN
Det er især ved at se på materialiteterne og
det multimodale, at Maria Hvid Dille kan se
de roller, resursepersonerne indtager. Det at
være mellemleder skabes ikke kun af funktionsbeskrivelser, organisationsdiagrammer
eller titler. Det skabes i de konstante interaktioner omkring kopi- eller kaffemaskinen eller
i kollegarelationerne og de daglige forhandlinger om den faglige identitet.
“Når resursepersonerne holder fast i at
være almindelige lærere, er det også for at
opnå legitimitet blandt kollegerne. Jeg observerede en vejleder, der hev sine egne bøger
frem til 6.b midt i vejledningen. Det skabte et
mere legitimt vejledningsrum. Et modsatrettet eksempel var, da en vejleder for at dreje
vejledningen over i et emne, som kollegaen
ikke var så interesseret i, hev et organisationsdokument frem. De etablerer deres mel-

POINTER FRA
FORSKNINGEN
1. Mellemleder. Resursepersonen får
en slags mellemlederrolle med en
masse uformelle praksisser og
kommunikation.
2. Komplekst limbo. Arbejdet er
komplekst, blandt andet fordi det
påvirker kollegarelationer og
skaber et forventningskrydspres.
Det er ofte et limboarbejde,
fordi det vikler sig ind i
arbejdet som lærer.
3. Faglig identitet. Rollen som
resurseperson influerer på den
faglige identitet som lærer, og
resursepersonerne føler sig ikke
tilstrækkeligt klædt på til
opgaven.
4. Ledelse. Der er behov for, at
skoleledelsen forholder sig til,
hvad det kræver at lede denne
særlige medarbejdergruppe.

SKOLEKONKURRENCE

Arbejd med H.C. Andersens eventyr
i skolen og fortæl TOMMELISE
på en ny måde
Hvem kan deltage?
Alle elever i grundskolens ældste klasser (7.-10.)
og på ungdomsuddannelserne kan deltage i
konkurrencen. Læs mere om konkurrencen på
www.eventyrligelege.dk
Sidste frist for indsendelse af bidrag er 5. maj 2022.

K
v
konkreuraretinc
for skolere

Vind 10.000 kr
.
til klassen!
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lemleder- eller kollegaroller via materialiteter
som lærebøger eller organisationsdokumenter”, forklarer forskeren.
Endelig peger Maria Hvid Dille på, at der er
behov for, at man overvejer, hvad det er, man
gør ved skolen, når man indsætter så mange
resursepersoner.
“Vi skal være opmærksomme på, at dette
ikke er neutralt arbejde. Når vi indsætter nye
aktører, ændrer det noget ved hele organismen: ved skolen, lærerne, lederne og eleverne. Det bliver derfor vigtigt kontinuerligt at
holde et øje på de ændringer, vi skaber, og
deres tilsigtede og utilsigtede effekter. Man
kunne ændre på tingene på 1.000 andre måder, som ville skabe andre scenarier. Jeg siger ikke, at det er skidt, det, der sker med
resursepersonerne, jeg siger bare, at i sidste
ende ændrer det også på måden, vi møder
børnene på. Og så er det en god ide, at vi har
overvejet, om det flytter sig i den retning, vi
ønskede, og om vi også ønsker de potentielle
effekter, som vores ændringer skaber”.
pai@folkeskolen.dk

Styrk din karriere
VIA University College

Vil du være leder i skolen
– eller er du lige blevet det?
Uddannelsesforløbet Lærer til Leder giver dig:
– Diplomuddannelse i ledelse
– Mentorordning
– Undervisning og netværk på internater

Kom godt fra start som leder i skolen
Nyt hold ”Lærer til Leder” begynder i august 2022.
Uddannelsen er både for lærere og pædagoger i skolen.
Tilmeld dig på via.dk/lærer-til-leder

VIA University College er blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse med mere end 20.000 studerende årligt.
Vores holdning er, at viden altid skal kunne bruges i praksis. Derfor rummer vores uddannelser den rette kombination af forskningsbaseret indsigt og konkret praktisk erfaring.
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Meningsmæglere

ORD
Pernille Aisinger

ILLUSTRATION
Andrea Ucini

Det giver ikke mening er blevet et
tilbagevendende argument, som
skoleledere skal forholde sig til fra
lærere. To garvede lederuddannere har
set på, hvordan skoleledere kan arbejde
med at få opgaveløsningen til at give
mening – både for dem selv og for
medarbejderne.

Der er ikke noget som at have en trumf i ærmet, når man spiller kort eller diskuterer.
Mening kan være netop sådan en trumf.
Frode Boye Andersen og Jan Grønnebæk
har de seneste tyve år arbejdet med skoleledelse, og de har i stigende grad oplevet ledere, der blev frustrerede over netop mening.
Både der, hvor de ikke selv kunne se mening
med det, de skulle gennemføre. Og der, hvor
lærerne præsenteret for nye tiltag kunne
smide meningskortet på bordet. For hvad
svarer man så?
“Det vakte vores nysgerrighed. Hvad sker
der på de møder, hvor mening bliver et tema
mellem arbejdsgivere og ledere og mellem

ledere og lærere. Rigtig mange oplevede, at
det var en sten i skoen. Enten fordi meningen ikke lod sig transportere så let, som man
troede, eller fordi lederne oplevede, at lærerne benyttede sig af muligheden for at sige:
‘Det her giver simpelthen ikke mening’, og så
kunne det stå for sig selv”, fortæller ph.d. og
forskningsleder på Program for Ledelse og
Organisationsudvikling på professionshøjskolen VIA Frode Boye Andersen.
Han har sammen med lektor på Via Jan
Grønnebæk gennemført forskningsprojektet
“Ledelse på mening”, hvor de har fulgt og
udfordret 14 skoleledere i deres arbejde med
mening på skolerne.
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“Det er jo ikke nogen hemmelighed, at skolen
har gennemgået mange forandringer særligt på
bagkanten af den seneste reform, hvor meget
skulle gøres anderledes. Det har betydet, at lederne i højere og højere grad har måttet forsøge
at gøre noget ekstra for at kunne skabe mening
både for sig selv og for lærerne. Vi satte os for at
undersøge, hvad det egentlig er, de gør”, fortæller Jan Grønnebæk.

MENING ER BLEVET
ET IMPERATIV
De to forskere er begge oprindeligt folkeskolelærere, men skiftede efter en årrække i folkeskolen over til henholdsvis læreruddannelsen
og efter- og videreuddannelsen, hvor de har arbejdet med at uddanne ledere i pædagog- og
lærerverdenen, samtidig med at de deltager i
forsknings- og udviklingsarbejder om ledelse.
Mening i ledelse er ikke noget nyt begreb, og
særligt den amerikanske organisationsteoretiker Karl E. Weick er den, der oftest bliver refereret til. Men Frode Boye Andersen og Jan Grønnebæk oplevede, at der var nogle triggerpunkter
i forhold til mening, som ikke var undersøgt empirisk. De skrev derfor ud i deres alumnenetværk for ledere, der har deltaget i professionshøjskolens ledelsesuddannelser gennem årene,
og fandt her en række skoleledere, som gerne
ville være med til at undersøge begrebet.
“Når meningen næsten bliver et imperativ, så
fylder det virkelig noget for lederne. Det bliver
en uhåndterlig størrelse. Mening er et begreb,
der vil være venner med alle, men fordi det er så
uklart, bliver det svært og interessant at arbejde
med”, siger Frode Boye Andersen.

OM FORSKERNE
Ph.d. Frode Boye Andersen er
læreruddannet og kom efter
nogle år i folkeskolen over i
udviklingsprojekter og videreuddannelse. Han har i mange
år undervist på diplomuddannelsen i ledelse. Er forskningsleder på Program for
Ledelse og Organisationsudvikling på professionshøjskolen VIA.
Lektor Jan Grønnebæk er
uddannet lærer og har arbejdet i folkeskolen i tolv år.
Begyndte i slutningen af
1990’erne at arbejde med
pædagog- og læreruddannelse.
Efter i en periode selv at have
arbejdet som uddannelsesleder
har han i de seneste tyve år
arbejdet med lederuddannelser, de seneste ti år mest på

MATEMATIKLØFT

skoleområdet. Han underviser
på diplomuddannelsen i ledelse på VIA.
Begge forskere har deltaget i
en række forskningsprojekter
om ledelse og skrevet bøger om
distribueret ledelse og resursepersoner. Projektet “Ledelse
på mening” har på aktionsbasis
undersøgt, hvordan 14 ledere i
folkeskolen leder “på mening”.
Projektets deltagere indgik i
fælles samlinger, producerede
refleksive notater på baggrund
af ledelseshandlinger og
interviewede egne medarbejdere, ligesom de selv blev
interviewet i projektet. Projektet begyndte i marts 2020
og er endnu ikke afsluttet.
Foto: Privat

MATEMATIKLØFT

– et samarbejde mellem kommunen/skolen
og Danmarks Matematiklærerforening/
Forlaget Matematik.

til lærerne i folkeskolen

Efteruddannelse i matematik med særligt fokus på brug af CAS og med inddragelse af
andre digitale værktøjer i en procesorienteret og undersøgende matematikundervisning.

Forlaget udarbejder kursusforløb og materialer
i samarbejde med lokale kræfter fra forvaltning
eller skole.
Vi påtager os tilrettelæggelse og
gennemførelse af det samlede forløb.

Se mere her

Danmarks Matematiklærerforening
og Forlaget Matematik
Telefon 8659 6022
mat.forlag@dkmat.dk

www.dkmat.dk
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Lederens opgave bliver på
nogle punkter at bygge bro
mellem styringsmeningen
og opgaveløsningsmeningen.
Hvis det skal kunne lade sig
gøre, skal lederen kunne
vinde de fagprofessionelle
for en meningsdannelse, som
både kan give styringen sit
og også kan fungere for de
fagprofessionelle.

Karl E. Weicks forskning går tilbage til
1960’erne. Mening i ledelse fik ny fart, da
de to danske ledelses- og organisationsteoretikere Sverri Hammer og James Høpner
lavede en fordanskning af Weick for syv år
siden. Men Frode Boye Andersen og Jan
Grønnebæk har set tendensen vokse de seneste 15 år.
“Det at gå på arbejde har fået en anden
betydning. Det er ikke kun at gå ind og opfylde nogle opgaver. Arbejdet er blevet et projekt, hvorigennem man kan realisere sig selv
og i højere grad bringe sig selv med ind i organisationssammenhænge. På den måde
bliver det gamle filosofiske meningsbegreb
til en del af en større trend i at gå på arbejde”, forklarer Jan Grønnebæk.

EN REEL AMBITION OM
AT LYKKES I 5.B
Lederne i projektet fortæller, at mening dels
er noget, lærerne og de selv ønsker sig for
arbejdet, dels er noget, lederne gerne vil
skabe eller tilbyde i organisatorisk sammenhæng. Men at skabe mening er også en
måde at få opgaveløsningen til at lykkes på.
“Det skal ikke ses som en bagtanke, for
det er det ikke. Det er en reel ambition om, at
det kan lykkes at gøre projekterne meningsfulde. Men også en forståelse for, at hvis opgaveløsningen skal lykkes, er det, fordi nogle
kobler sig til forståelsen af, hvad opgaveløsningen går ud på. Lederne er simpelthen afhængige af, at de kan få nogle til at koble sig
til projektet, som kan se, at det giver mening”, siger Jan Grønnebæk

FOLKESKOLEN FO RSKNING
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Meningstendensen i ledelse er ikke specifik for skolen, den lever i
hele den offentlige sektor. Men de to forskere mener, at den måske
er særligt tydelig i skolen, fordi opgaveløsningen foregår relativt decentralt og med relativt høje grader af autonomi.
“Man kan ikke stå langt væk og sige, hvad der lykkes i 5.b. Derfor
er den mening, hvorpå opgaverne løses, afgørende. Man er nødt til at
have en samstemthed om, hvad der giver mening at gøre. Det ligger
latent i ledere, som er rundet af en fagprofession, så de vil gerne
have, at det giver mening ude i klasserne. Samtidig bliver det yderligere forstærket af public service-tanken. Alle på en skole er jo ude i
den gode sags tjeneste”, siger Frode Boye Andersen

BYGGE BRO MELLEM STYRING
OG OPGAVELØSNING
På bagkanten af reformen har mange ledere oplevet, at det i høj grad
har handlet om at implementere nye tiltag, som er blevet til uden for
skolen og nu skal ind og ændre på skolen. Her bliver mening et centralt tema, særligt som manglen på mening.
“På et tidspunkt var det sådan, at den enkelte skole selv skabte
udvikling og producerede bevægelser. I længere tid har der været en
oplevelse af, at udvikling i højere grad handler om, at der udefra er et
styringsbehov om, at skolerne kan bevæge sig i fælles retninger nationalt, regionalt og kommunalt. Den bevægelse betyder, at lederne
på skolerne har oplevet, at de i højere grad er blevet til nogle, der skal
arbejde i dette krydsfelt af forventninger”, siger Jan Grønnebæk.
Forestillingen om, at man skal arbejde i professionelle læringsfællesskaber, at man skal arbejde med målstyring og andre af de mange
projekter, skolerne har oplevet de seneste år, er sat i værk eksternt.
“Lederens opgave bliver på nogle punkter at bygge bro mellem styringsmeningen og opgaveløsningsmeningen. Hvis det skal kunne
lade sig gøre, skal lederen kunne vinde de fagprofessionelle for en
meningsdannelse, som både kan give styringen sit og også kan fungere for de fagprofessionelle”, forklarer Frode Boye Andersen.
Noget af det, de to forskere har undersøgt sammen med lederne,
er netop, hvad der sker, når lederne står i disse situationer.
“Mening kan godt for lederne føles som en betonklods, de kører
mod. De nævner en form for meningslammelse, som gør, at intet kan
ændres. For mening bliver installeret som en form for trumf. Det er
det, nogle af lederne kalder at trække meningskortet. Det kan lederne
ikke bare slå hen. Men vi kan se, at det virker for dem, når de forholder sig nysgerrigt og undersøgende til det. Hvad betyder det faktisk,
når en lærer trækker meningskortet?” siger Frode Boye Andersen.

AT SKABE MENING, MAN
IKKE SELV KAN FINDE
Der kan opstå meningsdiskussioner næsten overalt i skolen, viser
forskningsprojektet. Fra det mikrosociale i det enkelte team til de
store forvaltningsmæssige skoleudviklingsprojekter. Problemerne
opstår der, hvor der er diskrepanser i forståelse og forventning til,
hvordan en opgaveløsning skal være.
“Lederne har fortalt om, hvordan de på den ene side har skullet
reparere på noget, hvor meningen er brudt sammen, og på den anden side foregribe noget mening, som skulle produceres. Det peger
både bagud og fremad. Det allerværste er selvfølgelig, når de skal
reparere på fravær af mening ud fra en mening, de også selv har
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POINTER FRA
FORSKNINGEN
1. Mening er aldrig bare mening og
sjældent blot et udtryk for, at der er
sammenhæng i sagerne. Når noget giver
mening eller ikke giver mening, så er
“mening” ofte pladsholder for alt
muligt andet: enighed, afmålt accept,
det forventede, det rigtige, det vigtige, det formålstjenlige, de varme
følelser, med positivt eller negativt
fortegn. For at kunne agere på “mening” er man ofte nødt til at sætte
mening uden for ligningen for at
undersøge, hvad der er på færde.
2. Meningsundersøgelse er et vigtigt
mødested. Mening fungerer som kobling
mellem praksishandlinger og praksisforståelse. Når koblinger skal styrkes,
når misforhold bliver for påtrængende,
eller når meninger brydes, kan vi sørge
for at blive undersøgende. Være lyttende, højttænkende og måske endda
interviewe hinanden. For at være
undersøgende må vi opsøge eller
arrangere anledninger, hvor mening kan
høres og gribes.
3. Skru op for kommunikation af det, som
bærer mening. Mening bliver til af de
spor, tegn og opmærksomheder, som vi
forbinder med vores forståelsesrammer.
Hvis vi ikke italesætter det, vi ser, og
måden, vi forstår det på, så risikerer
vi for mange blinde pletter, hvor vi
tager de andres mening for givet eller
belægger den med motiv. Vi får for ofte
kampe på umiddelbare slagord løsrevet
fra en tavs forståelsesramme.
4. Mening næres af løbende kalibrering
af et sammenhængende hvorfor-hvad
-hvordan? Nøglen til den meningsproces, der ikke lykkes, ligger ofte i et
tabt “hvorfor”. Men andre gange opleves “hvad” og “hvordan” som forkerte
svar på et relevant spørgsmål. Mening
ligger i konsistensen mellem de tre.
5. Det er godt at øve sig i perspektivskift. Med bevidste perspektivskift i
dialoger, i fortællinger og forud for
nye tiltag prøver man at træde ind i
andres meningsperspektiver. Når vi
øver os i at se, hvordan de andre ser,
og forstår det, de ser, så kigger vi ind
i sprækker af mening og bliver klogere
på, hvordan “mening” er på spil.

svært ved at se. Et udefrakommende initiativ, som er for omstændeligt og kontraproduktivt”, forklarer Jan Grønnebæk.
Bevægelsen kan også gå den anden vej.
Hvis en skole er meget optaget af noget,
som lederen gerne vil gennemføre, og han
eller hun så skal få det til at give mening i
forvaltningen.
“Vi har kaldt det at være meningsbroker.
At være i det mellemfelt, hvor der skal skabes koblinger mellem forståelse og handling”, fortæller Frode Boye Andersen.
Processen med de 14 ledere er slut. Nu er
de to forskere i gang med at trække synteser ud til en artikel, som Jan Grønnebæk
håber kan komme ledere og lærere til gavn
fremover:
“Vi har hele tiden arbejdet i en vekselvirkning mellem forskning og praksis. Hvordan
kan vi fra vores position forsøge at trække
noget ud, som vi kan levere tilbage til det
felt, som har været så åbent over for os. Det
har været en utrolig interessant bevægelse”.
pai@folkeskolen.dk

Kom nemt til
ugens nyheder
Du får et hurtigt overblik over de
vigtigste nyheder på skoleområdet med
Folkeskolens redaktionelle nyhedsbrev.
Hver uge udvælger vi aktuelle historier
fra folkeskolen.dk og sender til dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevene på
				 /nyhedsbrev
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Når der bliver sagt mening i en sætning, så er der en
ledelsesopgave. Den kræver, at lederne spørger ind.
Det er en af de konklusioner, ledelsesteamet på
Bavnehøj Skole har draget efter at have deltaget i
forskningsprojektet Ledelse på mening.

Vi skal være
nysgerrige på
meningen

ORD Pernille Aisinger
FOTO Julie Meldhede Kristensen
FOLKESKOLEN FORSKNING
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Ledelsen på Bavnehøj Skole er blevet opmærksomme på, at hvis der er et meningsgab i deres kommunikation,
så skaber medarbejderne deres eget narrativ og det kan få uhensigtsmæssige konsekvenser.

“Det giver jo ingen mening – ikke for mig i hvert
fald”, siger den ene lærer og spænder sikkerhedsselen på vej hjem fra et møde på skolen.
“Nej, jeg tror, ledelsen fusker lidt med timerne,
men de gør det helt sikkert i en god mening”,
svarer kollegaen og drejer nøglen i tændingen.
Ledelsen på Bavnehøj Skole havde set en
mulighed for at bruge tovoksentimer på en ny
måde. Der var absolut ingen fusk, men selv
om de havde gjort sig stor umage for at kommunikere det, var meningen alligevel ikke nået
helt ud til alle lærere. Havde de tre ledere, Vibeke Kjær Agger, Rasmus Dalager Jørgensen
og Jens Bech Pedersen, ikke været en del af
forskningsprojektet “Ledelse på mening”, var
det næppe kommet for en dag.
“Vi tror nogle gange, at vi er afstemte med
lærerne. Her troede vi klart, at alle kunne se
ideen i, hvordan vi havde brugt tolærertimerne anderledes. Men der foregår så meget
kommunikation længere ude i systemet, som
vi som ledere overhovedet ikke er klar over,
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hvis vi ikke får et særligt fokus på det. Det
var det, vi fik her”, fortæller skoleleder Vibeke
Kjær Agger.
Ledelsen havde forklaret tingene på et fælles møde. Det virkede, som om alle forstod.
Men da ledertrioen som en del af deres caseundersøgelse gennemførte fokusgruppeinterview, viste det sig, at nogle lærere alligevel
havde forstået det anderledes. Og de havde
dannet deres egen mening om, hvordan lederne havde brugt timerne.
“Det blev meget konkret i interviewet. Ingen
ville have sagt noget, hvis vi ikke aktivt havde
spurgt ind til det. Der, hvor vi ikke havde kommunikeret tydeligt nok, var der et meningsgab, og der skabte medarbejderne deres egen
mening. Ikke af ond vilje, men for at tænke
med. Det fik en uhensigtsmæssig konsekvens, for det var simpelthen forkert”, forklarer Rasmus Dalager Jørgensen.
De har lavet cases på skemalægning og fagfordeling. To af de opgaver, der hvert år kræver

diskussioner og giver uenigheder. Normalt
evaluerer de processen efter og håber, at de
næste år får taget pointerne med. Men fremover vil de evaluere processen undervejs, og
de vil gå ud og spørge den enkelte lærer – hjulpet af resursepersonerne, som har øje for,
hvor der er noget, der skurrer.

KONSTANT BEHOV FOR
LEDERUDVIKLING – SAMMEN
Jens Bech Pedersen og Rasmus Dalager Jørgensen er begge læreruddannede fra 2007.
Efter nogle år som lærere gik de videre til pædagogisk ledelse, og sammen har de taget lederuddannelsen “Lærer til leder” hos Frode
Boye Andersen og Jan Grønnebæk på professionshøjskolen Via. Nu er de begge ansat på
Bavnehøj Skole ved Aarhus – Jens Bech Pedersen som pædagogisk leder af indskoling
og skolefritidsordning og Rasmus Dalager Jørgensen som mellemtrins- og udskolingsleder
og viceskoleleder. Som en del af alumnenet-

værket fra lederuddannelsen hørte de om
forskningsprojektet “Ledelse på mening”, og de
var begge interesserede.
“Men vi betingede os, at Vibeke også kunne
være med. Vi vil gerne udvikle os sammen som
ledelsesteam”, siger Rasmus Dalager Jørgensen og ser på Jens og Vibeke, som begge nikker. Vibeke Kjær Agger har været skolens øverste leder siden marts sidste år og er også leder
af 0. årgang. Inden var hun pædagogisk leder
fra 2016, og hun har lige haft 25-års jubilæum i
Aarhus Kommune, halvdelen af tiden som lærer og den anden som leder. Hun har også en
diplomuddannelse i ledelse og en række andre
lederkurser bag sig.
“Vi opfatter os som et team. Vi forsøger at
være afstemte og gør meget ud af at udøve gennemsigtig ledelse. Vi har stor kapacitet, for alle
tre trækker på fuld skrue, og vi arbejder tæt
sammen med vores resursepersoner, som også
tager en del af opgaverne. Men vi har også fart
på, for vi er en skole i vækst”, fortæller hun.
Det var altså ikke en konkret knast, der fik
dem til at deltage i forskningsprojektet, men
snarere et behov for at udvikle sig sammen. Det
har de også fået rig mulighed for. De og de øvrige
11 ledere i forskningsprojektet er mødtes et antal gange i løbet af det seneste år, og sammen
med de to forskere Frode Boye Andersen og Jan
Grønnebæk har de undersøgt, hvad mening betyder i hverdagen på deres skoler, blandt andet
gennem en række cases.
“Den allerstørste ændring, jeg kan se efter
projektet, er det skærpede fokus, vi har fået ud
i organisationen. Vi har altid været gode til at

kalibrere internt i ledelsesteamet. Men vi mener selv, at vi er blevet bedre til at kalibrere i forhold til organisationen”, siger Rasmus Dalager
Jørgensen.
Som en stum understregning, hver gang en
af de tre ledere udtaler sig i et “vi”, søger han
eller hun øjnene hos de to andre for at sikre
enigheden.

JO LÆNGERE FRA PRAKSIS,
JO MINDRE MENING
Det er ikke nyt for de tre ledere at tale om mening. De ser det som et begreb, der er kommet
snigende ind både i skolens og i samfundets
retorik. Men de har fået et langt større fokus
på, hvad det faktisk betyder, når de selv og deres medarbejdere bruger udtrykket.
“Det har været superinteressant at undersøge, hvad selve begrebet ’mening’ betyder.
Hvornår skal det give mening? Hvornår er noget meningsfuldt? Nogle ting kan godt give mening, fordi man forstår baggrunden. Men ens
egen rolle er ikke meningsfuld. Det behøver
den måske ikke altid at være. Det er nemt at
sige, men komplekst at arbejde med i virkeligheden”, siger Jens Bech Pedersen.
Men hvornår er det så, det med mening er
svært?
“Jo tættere noget er på lærerens egen praksis, jo mere mening giver det. Jo længere væk
fra kerneydelsen, jo mere rammesætning og
forklaring og visionsarbejde skal der til for at
gøre det meningsfuldt. Vi tog for eksempel fat i
et styrket fagteamssamarbejde for at forbedre
undervisningens kvalitet. Der kunne resurse-

TIP TIL LEDELSE
PÅ MENING
Talk the walk. Man kan ikke
forstå meningen fra kontoret,
man må ud og spørge ind.
Hold spejlet op som ledelse.
Har vi været ude at lytte?
Evaluer løbende i stedet for
at vente til sidst.
Spejl beslutninger i egne
værdier. Kan man stå inde for
det, man gør?
Kalibrer løbende. Vær opmærksom på, om ledelsen er
blevet et lukket system.
Involver resursepersonerne,
for de er med til at skabe
meningen.

Vil du give dine elever sunde kropsidealer? Vi kan hjælpe!
Vi tilbyder workshops, undervisningsmateriale m.m. til både elever og
voksne, som sætter fokus på realistiske kropsidealer. Målet er at højne
elevernes trivsel, sundhed og selvværd.

det

GRATIS for 6. klasser i hele lan
Læs mere og meld din skole til på
lmsos.dk/spejlven

Med støtte fra:
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Skolerejser
med tryghed
Book rejsen hos et rejsebureau og få tryghed,
sikkerhed og rådgivning med i bagagen.
Lad os hjælpe med jeres næste rejse.

Skolerejse til Prag
Busrejse t/r, 3 overnatninger
og morgenmad
Fra kr. 1.448

Kontakt en rejserådgiver
på 70 22 88 70

alfatravel.dk
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personerne lave oplæg, som tog udgangspunkt i løsning af lærernes konkrete udfordringer. Det er så tæt på praksis, at det er
svømning i vand”, forklarer Rasmus Dalager
Jørgensen. Han læner sig ivrigt ind over
bordet, og de andre smiler ved tanken.
Ledelsesteamet ønskede at styrke resursepersonernes roller på skolen, så de kunne få en større og mere tydelig rolle i fællesskabet. Det blev en del af at udvikle
årgangsteamenes samarbejde i udskolingen og sideløbende udvikle strukturer, så
resursepersoner har en platform at stå på.
Men så enkelt var det ikke, for da de prøvede at overføre de nye ideer til mellemtrinnet, kunne mellemtrinslærerne fortælle, at
det ikke gav mening for dem.

VIGTIGT AT GÅ MERE
END HALVVEJEN
Endnu mere udfordrende bliver det i projekter, der kommer oppefra, hvor lederne
skal skabe meningen for lærerne.
“Hvis man skal have medarbejderne til at
koble sig på noget, så kræver det, at de kan
se meningen i det. Her spiller resursepersonerne en vigtig rolle, fordi de er endnu
tættere på virkeligheden i klasserne og kan
se, hvad der vil give mening”, forklarer Rasmus Dalager Jørgensen.
Et eksempel er elevplanerne.
“Der er jo virkelig noget at arbejde med,
fordi der har været så meget modvind, at
der er fare for, at det bare bliver taget ind på
overfladen i stedet for det pædagogiske
redskab, som det måske var tænkt som.
Det er virkelig et område, der har sit helt
eget narrativ. Og vi var faktisk ved at begå
samme fodfejl”, siger Jens Bech Pedersen.
Lederne havde et møde med lærerne,
hvor de skulle beslutte, hvordan de ville
fortsætte med elevplanerne. En af lærerne
brugte det it-værktøj, som var tilgængeligt,
og som passede godt ind i målstyringstankegangen. Her var det hurtigt og enkelt at
få klaret elevplanerne. På mødet blev lærerkollegiet delt i to – dem, der var tilhængere
af at få planerne overstået med afkrydsning, og dem, der hellere ville bruge tiden
på en formativ feedback. Ledergruppen
endte med at tage en timeout.
“Jeg skrev ud og bad folk give sig til kende, hvis de var i gang med formativ evaluering og havde et bud på, hvordan man kunne udarbejde elevplanerne. Ingen reagerede,
for virkeligheden er, at det aldrig er kommet
rigtigt i gang. Der kunne vi være endt og

have taget ideen fra læreren, som brugte
it-værktøjet, fordi ingen andre reagerede. I
stedet stoppede vi op og reflekterede”, fortæller Vibeke Kjær Agger.
Her kom resursepersonerne ind i billedet
igen, for da Vibeke Kjær Agger spurgte læringsvejlederen, kunne han pege på en lærer,
som var i gang, og så kunne de interviewe
vedkommende og få et andet blik på det.
Eksemplet illustrerer, hvordan lederteamet i
løbet af forskningsprojektet er blevet mere
opmærksomme på, hvilke informationer de
får fra forskellige medarbejdere.
“Resursepersonerne spiller en meget vigtig rolle i forhold til at holde os ajour med,
hvad der bliver talt om. Men det var en øjenåbner, hvor meget nyt vi lærte ved at interviewe en, som aldrig selv ville være kommet.
Vi skal gå mere end halvvejen ud for at få
den viden, vi har brug for”, siger Vibeke Kjær
Agger, og Jens Bech Pedersen supplerer.
Han er ikke den, der først tager ordet, men
det er tydeligt, at alle er opmærksomme på,
at tiden bliver fordelt ligeligt.
“Hvis man spørger ud, får man et narrativ,
som nogen har forberedt: ’Jeg har en fortælling, som jeg synes passer ind’. Hvis man
spørger undersøgende ind til den enkelte, så
får man ikke det forberedte, men man kommer måske dybere ned”, forklarer han.
De tre ledere understreger, at forskellige
meninger godt kan trives side om side. Det
handler på ingen måde om ensretning. Men
det er vigtigt, at de som ledelse har sat en
retning og så er lyttende og nysgerrige over
for, hvilke meninger der bliver dannet.
“Frode Boye Andersen brugte begrebet:
’Har pakken forladt fragtcentralen?’ Det er
vores opgave. Så pakker resursepersonerne
den mere ud, før den kommer til lærerne,
som skal få den til at fungere i klasserne.
Men kultur spiser mening til morgenmad. Vi
kan som ledere ikke reducere skolens virkelighed, for den er superkompleks. Men at
arbejde med mening er noget, der kan forsøge at rumme kompleksiteten, og det øver
vi os nu på”, siger Rasmus Dalager Jørgensen.
pai@folkeskolen.dk

Foto: privat
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Skoleledelse
er en uoverskuelig
opgave

Foto: privat
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Nutidens skoleledere
står over for en helt
anden virkelighed og
helt andre forventninger
end fortidens skoleinspektører, forklarer
forskerne. På 50 år er
skolelederen gået fra at
være erfaringsbaseret
håndværker til
serviceleder og til
læringsleder.
FOLKESKOLEN FORSKNING
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“D

en moderne skoleleder er systematisk blevet frataget sine muligheder
for at udøve, hvad jeg vil kalde normal
ledelse. Kravene forekommer mig at være
uopfyldelige”. Sådan siger professor
emeritus Steen Hildebrandt, som har fulgt
ledelsesområdet i 45 år.
Han er ikke alene om at beskrive skolelederens rolle som krævende. Ph.d. Karsten
Mellon, som netop har udgivet bogen
“Ydmyghed i ledelse”, kalder skoleledernes
position svær og modsætningsfyldt.
“Kravene er blevet stadig større gennem
årene. På et tidspunkt bliver forventningerne så store, at skolelederne må trække sig
tilbage, så de ender med at være små
forvaltningschefer og må dele den daglige
og faglige ledelse ud på andre”.
Også professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Lotte Bøgh
Andersen peger på, at ledelsesspændet er
blevet større og større.
“Det har man imødegået ved i højere grad
at dele ledelsesopgaverne med lærerne, så
man inddrager faglige fyrtårne, koordinatorer og skaber professionelle læringsfællesskaber. Der er det bare uhyre vigtigt, at
ledelsen kun deler opgaver og ikke tørrer
ledelsen af på lærerne”, siger hun.
Spørger man lederne selv – og det har
Skolelederforeningen gjort i sin vilkårsundersøgelse – så er det tydeligt, at lederne
meget gerne vil tættere på kerneopgaverne.
70 procent af lederne svarer i den seneste
undersøgelse fra 2020, at de er uenige eller
helt uenige i, at de har tilstrækkelig tid til at
være tæt på undervisningen.

TRE LOVE ÆNDRER
SKOLELEDERROLLEN

dansk litteratur om skoleledelse i perioden,
og han tegner tre paradigmer op for
skoleledelsen efter de tre lovændringer:
“Skolelederidealet har ændret sig fra
skolelederen som erfaringsbaseret håndværker hen imod idealet om skolelederen
som service- og virksomhedsleder til
skolelederen som forsknings- og læringsleder”, forklarer han i forskningsartiklen
“Skoleledelse gennem tiden” fra Tidsskrift
for Professionsstudier nummer 32 i år.
I perioden, hvor skoleinspektøren skulle
være en erfaringsbaseret håndværker, var
der fokus på ledelsens personlighed og på,
at ledelse er et håndværk, der består af en
række konkrete opgaver, relationer og
samarbejdspartnere, som vedkommende
skulle håndtere myndigt og modent. Ude på
de enkelte skoler blev der eksperimenteret
med decentral styring og udvidelse af
ledelsesgruppen, fordi lærerne i høj grad

FÆRRE SKOLELEDERE OG SÆRLIGT
FÆRRE MELLEMLEDERE
Udviklingen i antallet af skoleledere og mellemledere i perioden 2009-2021*
I alt
Skoleledere
4000

Afdelings-, vice- og
mellemledere

3500
3000

Ser man på de seneste 50 års skolehistorie,
er der tre store milepæle for skolelederne.
1975-loven, som pegede på, at skoleinspektøren skulle lægge vægt på demokrati,
eleverne skulle forberedes til medleven og
medbestemmelse, og der skulle samarbejdes med lærere, forældre og elever. I 1989
placerede en revision af folkeskoleloven for
alvor skolelederen i en central rolle midt i
moderniseringen af den offentlige sektor.
Og endelig gav folkeskolereformen i 2014
lederen en ny rolle i forhold til lærernes
arbejdsforhold, og lederen blev gjort til en
af de vigtigste aktører i skoleudvikling.
Lektor, ph.d. Finn Wiedemann fra
Syddansk Universitet har gennemgået
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*Tallene viser, hvor mange der får løn som skole-, afdelings-, vice- eller mellemleder. Hvis de er flyttet til en
anden stilling, men stadig modtager den oprindelige løn, vil dette ikke fremgå.
Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

skulle være medbestemmende. Periodens
eksperter var skolelederne eller generelle
organisationsteoretikere, som talte om
autoritær, konsultativ og demokratisk
ledelse.
I næste periode blev skolelederen i højere
grad set som en service- og virksomhedsleder. Revisionen af folkeskoleloven i 1989
erstattede skolekommission, skolenævn og
lærerråd med skolebestyrelsen og et
rådgivende pædagogisk råd. Moderniseringen af den offentlige sektor kom også
langsomt til folkeskolen, særligt i 00’erne,
hvor skolelederen skal udarbejde kvalitetsrapporter og se skolen som en servicevirksomhed. Skolen skulle være synlig og
tydelig for “kunderne”, og lederen skulle
inspirere og motivere medarbejderne.
Inspirationen til idealerne kom fra den
private sektor. Lederen skulle være synlig
og formulere visioner og missioner. Der kom
internationalt fokus, og eksperterne var i
stigende grad eksterne konsulenter.
Tredje periode kommer snigende med
revisionen af folkeskoleloven i 2007, men
starter for alvor med lov 409 og folkeskolereformen i 2014. Her ændrer ledernes rolle
sig igen. Fordi lærerne ikke længere har en
arbejdstidsaftale, får lederne på en ny måde
indflydelse på lærernes arbejdsforhold. Med
globaliseringen kommer der fokus på
faglighed, kompetencer, livslang læring og
målstyring, ligesom internationale organisationer som OECD præger den skolepolitiske
dagsorden. Skolelederen bliver italesat som
en afgørende eksponent for udviklingen af
folkeskolen. Eksperterne er nu hverken
praktikerne eller de eksterne konsulenter,
men derimod forskerne. National og
international empirisk forskning – særligt
angelsaksisk – danner baggrunden for
idealerne for instructional leadership, hvor
lederen ud fra overordnede mål har styr på
lærernes undervisning for at sikre elevernes
læring og trivsel. Det gør de ved at lede
gennem team og resursepersoner.
“Lederidealet er nu skolelederen som
forsknings- og læringsleder, som skal
arbejde med datainformeret ledelse, sparre
med skolens professionelle læringsfællesskaber og inddrage ny, evidensbaseret
viden”, forklarer Finn Wiedemann.
I dag ser han allerede konturerne af en ny
periode for skoleledelse.
“Diskursen omkring folkeskolen har
ændret sig igen, og der er opbrud i
skolepolitikken. Der er gjort op med

Skolelederidealet har
ændret sig fra skolelederen
som erfaringsbaseret
håndværker hen imod
idealet om skolelederen
som service- og
virksomhedsleder til
skolelederen som
forsknings- og læringsleder.

læringsmålstyring, der bliver igen indgået
arbejdstidsaftaler, regeringen og folkeskolens parter diskuterer i ‘Sammen om
skolen’, og der er sat en række frihedsforsøg op. Jeg mener endnu ikke, vi kan tale
om et nyt paradigme, men skolelederne er
lige nu spændt ud mellem på den ene side
ideen om instructional leadership og en
anden tradition – interpretive leadership,
som er ved at vinde frem”.
Interpretive leadership er en tradition,
som har mere fokus på tillid og demokrati,
dannelse og dialog. Den læner sig i højere
grad op ad en skandinavisk skoletradition,
som lægger vægt på inddragelse af ansatte
og elever. Formålet er at udvikle non-affirmative, kritiske og kreative elever. Skoleledelsen prioriterer demokrati, fælles
undersøgelser og meningsforhandling. Der
er fokus på tillid og værdier mellem skole og
myndigheder. Der er elementer fra det
første paradigme, som vender tilbage her,
særligt i forhold til demokrati og dannelse.
Men Finn Wiedemann understreger, at der
er tale om en helt anderledes professionali-
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FLERE ELEVER PER LEDER

seret lederstand i dag og et helt andet
politisk og forskningsmæssigt fokus på
folkeskolen, så et pendul, der svinger
tilbage, er der ikke tale om.
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Hvis man vil vide, hvilke muligheder lederne
har for at imødekomme de krav, der bliver
stillet til dem, er det relevant at se på, hvor
mange ledere der faktisk er til at løse
opgaven. I Kommunernes og Regionernes
Løndatakontors database kan man se
oplysninger fra de seneste 13 år. Her ser det
ud til, at antallet af skoleledere i folkeskolen er faldet med 14 procent, samtidig med
at antallet af mellemledere er faldet med 26
procent. Sammenholder man det samlede
antal ledere med Undervisningsministeriets
tal for elever i grundskolen, vil man, på
trods af at elevtallet er faldet i perioden, se,
at antallet af elever per leder er steget med
20 procent fra 183 elever per leder i 2009 til
220 elever per leder i 2021.
Hvilke udfordringer skal skolelederne så
forholde sig til i dag? Professor Lotte Bøgh
Andersen peger på rekruttering, elevdiversitet og motivering af medarbejderne.
“Presset om rekruttering er endnu ikke
meget hårdt på folkeskolen, men det
kommer om et øjeblik. Der er knaphed på
de gode medarbejdere, så lederne skal være
på forkant for at rekruttere”, siger hun.
I forhold til diversiteten mellem eleverne
handler det om balancen mellem, hvem der
skal have specialtilbud, og hvem der skal
blive i normaltilbuddet. Men der er også
øget opmærksomhed om, hvordan man
sikrer, at de dygtigste elever bliver udfordret, så de ikke forsvinder til privatskolerne.
Skolelederne er i gang, men hvis det skal
lykkes, skal de samarbejde på tværs af
skolerne, mener hun.
“Og den tredje udfordring er jeg glad for
er mindre, end den har været, for lederne er
blevet bedre til systematisk at motivere
medarbejderne med en klar retning.
Samtidig er det blevet mindre udfordrende
af, at lærerne har fået en arbejdstidsaftale,
så der er ro til at give feedback og drive god
ledelse”, siger Lotte Bøgh Andersen.
Professor emeritus Steen Hildebrandt
mener, at skoleorganisationen befinder sig i
en opløsningsproces. Den er blevet en
kastebold, som alle har en mening om.
Samtidig har den digitale udvikling og de

Elever per leder
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URO, REKRUTTERING, ELEVDIVERSITET OG GRÆNSELØSHED

Antal elever per skole-, afdelings- og mellemleder i
folkeskolen i perioden 2009-2021

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor og Børne- og Undervisningsministeriet.

sociale medier revolutioneret skolen på en
måde, som han mener gør den uoverskuelig
at styre.
“Hvordan skal det være muligt at skabe
bare den minimale mængde af ro og
kontemplation, der er nødvendig for, at det
enkelte menneske i en organisation kan
være, trives og lære? Jeg mener, at den
største udfordring for skolelederen lige nu er
uro. Både omkring skolen i form af politikere
og andre, der vil påvirke, og i skolen, hvor
der er alt for mange afsporinger”.
Hver dag gør lederne alt, hvad de kan for
at skabe de bedste muligheder for medarbejdere og elever, men Steen Hildebrandt
mener, at opgaven nærmest er umulig, fordi
der hele tiden bliver skubbet til deres
muligheder og den organisatoriske situation, lederne skal fungere i. Oveni er der så
nu kommet behovet for bæredygtig ledelse,
som han mener, skolelederne er nødt til at
tage på sig også.
Ph.d. Karsten Mellon peger på en række

områder, hvor der er aktuelle krav til lederne.
De skal kunne styre efter data og sørge for
ikke at lade den opgave sive ned til lærerne.
De skal bedrive faglig ledelse. De skal
organisere sig godt med distribueret
ledelse, der opnår balance mellem tillid og
kontrol. Og så skal de kunne håndtere det
krævende og komplekse, fordi alting
forandrer sig konstant. Han kalder det
turbulenstolerance.
“Så er jeg meget optaget af dobbeltbindingssituationer. For lederne selv handler
det for eksempel om at være autoriteter
uden at være autoritære, og i forhold til
lærerne kan det for eksempel være der, hvor
lederen siger: 'Pas på dig selv, og gå tidligt
hjem. Men husk også lige at løse opgaven'.
Endelig er der den udfordring, at ledelse er
grænseløst. Det må man erkende som
modig leder. Du kan altid gøre mere, så du
må selv vurdere, hvornår det er godt nok”.
pai@folkeskolen.dk

Peer review light

Resursepersoner står
over for
et væld af
forventninger
ILLUSTRATION Andrea Ucini

Resursepersoner er vigtige brikker i
skoleudviklingen – herhjemme såvel som i resten
af verden. Umiddelbart ser vejlederne og
koordinatorernes rolle konkret og afgrænset ud.
Men i praksis kræver den hyperorientering,
fortæller Sanna Lassen i sin nye ph.d.

S

kolens interne vejledere og koordinatorer – det, vi i dag kalder resursepersoner – har siden 1930’erne været en del af
den danske folkeskole. Oprindeligt som en
fagligt interessedrevet lærer. Men fra
00’erne har de i stigende grad været en
vigtig brik i forhold til at lede kollegial
udvikling i samarbejde med skolens ledelse.
Den samme tendens kan man se på tværs
af så forskellige lande som Hongkong,
Zimbabwe, Singapore, Canada, Sverige,
England, Malaysia og USA. I perioden
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1996-2020 viser både den skandinaviske og
den engelsksprogede forskningslitteratur, at
resursepersonens rolle og funktion bliver
forbundet med ledelse af kollegial udvikling
i alle disse lande.
Herhjemme bliver tendensen i høj grad
koblet sammen med faglig og pædagogisk
ledelse, der siden skolereformen fra 2014
har fået øget politisk og generel offentlig
opmærksomhed med fokus på, at ledelse
skal komme tæt på undervisning og læring
(Danmarks Evalueringsinstitut, 2015) og

dermed være elevcentreret (Skolelederforeningen, 2017). Undervisningsministeriet
henviser via sin læringsportal Emu til, at
“God pædagogisk ledelse fokuserer på
elevernes læring” ved at gå i dialog om
undervisning, der “handler om, at lederen
deltager i pædagogisk faglige diskussioner,
giver feedback på undervisning og drøfter
nye didaktiske tiltag med lærerne” (Danmarks Evalueringsinstitut, 2017).
Koblingen mellem faglig ledelse og
resursepersoner har givet en øget interesse

Foto: privat

for skolens interne resursepersoner, som nu bliver set som en mulig
måde, skolerne kan håndtere og effektuere den faglige ledelse på.
Interessen afspejler sig både nationalt (for eksempel Undervisningsministeriet, 2014), kommunalt (for eksempel Aarhus Kommune, 2019) og
gennem private donorer (A.P. Møller Fonden, 2013), hvor der bliver
peget på og iværksat fælleskommunale indsatser med henblik på, at
faglig ledelse med fordel kan blive distribueret eller delegeret til
resursepersoner for herigennem at øge elevers læring. Det betyder for
eksempel, at skolens resursepersoner får til opgave at bedrive kollegial
vejledning, sparring og supervision (Undervisningsministeriet, 2019)
eller understøtte lederne med den faglige ledelse gennem deres
ekspertviden inden for specifikke fagområder (Danmarks Evalueringsinstitut, 2015). På den baggrund er der sket en øget organisering med
formelle resursepersoner med mange forskellige nye titler såsom
impact coaches (for eksempel Skanderborg Kommune, 2014), læringsvejledere (for eksempel Helsingør Kommune, 2021) og PLF-koordinatorer (for eksempel Horsens Kommune, 2020).

OM FORFATTEREN
Sanna Lassen har skrevet ph.d. om resursepersoner i den
danske folkeskole på Syddansk Universitet. Hun er tilknyttet
Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Samfund på
professionshøjskolen Via. Er desuden underviser på Diplom i
ledelse.

EN SELVFØLGELIG OG
POSITIV LØSNING
Ofte bliver der fra hverken forvaltninger eller skoler stillet spørgsmål til, om resursepersoner nu også er det rette svar på løsning af
ledelsens arbejde med at komme tæt på undervisningen og elevernes læring. Således ser resursepersonen ud til at blive et selvfølgeligt og positivt standardsvar, der kan tilføre resurser til løsning af
en bred vifte af problematikker i skolen.
Selvfølgeligheden træder også frem i den danske praksisrettede
litteratur, hvor rollen som resurseperson bliver tillagt en selvfølgelig
overordnet rolle som intern kapacitetsopbygger. Al ledelse, alle
medarbejdere, alle elever, alle fag, alle sammenhænge, relationer,
samarbejder og overgange kan tilsyneladende via resursepersonens
mellemkomst forbedres og udvikles.
Idealet er, at skolen som organisation på den måde kan opbygge
intern kapacitet og overkomme opgaver i skolen. Forventningerne er
som udgangspunkt tårnhøje, og med forskellige fortolkninger af disse
forventninger stiger kompleksiteten yderligere.

DE MANGE OG FORSKELLIGE
FORVENTNINGER
Kompleksiteten træder tydeligt frem, når vi ser på resursepersonen ud
fra tre forskellige perspektiver: kollegerne, ledelsen og resursepersonen selv.
Overordnet har kollegerne et aktuelt behov for, at undervisningen
lykkes, så elever lærer og trives. Det betyder, at kolleger har en forventning om, at resursepersonen kan levere hurtig og stabil hjælp til
undervisningen. Kollegerne har fokus på elever og handlepres i undervisningssituationer. Eleverne har brug for hjælp med det samme, og
undervisningen foregår nu og her. Tidskrævende refleksive processer er
som ideal velkomne, men når kollegerne har problemer med elever, der
ikke er i læring eller trivsel og afkobler sig undervisningen, bliver der
behov for hurtigt at få ny pædagogisk viden, der kan give nye handlemuligheder. En lærer siger for eksempel i et af afhandlingens interview:
“Jamen, der er jeg nogle gange nødt til at gå til en læsevejleder og sige:
Hvordan får vi hjulpet den her elev til at komme videre, fordi ... matematik-

PEER REVIEW LIGHT
Folkeskolen Forskning har bedt ph.d.
Sanna Lassen om at skrive en artikel
om resursepersonernes situation og
betydning ud fra sin ph.d.-afhandling
”Ressourcepersonens hyperorientering
– en empirisk undersøgelse af ressourcepersonens rolle og funktion i den
danske folkeskole”. Desuden har vi
bedt en anden forsker på området om
at læse artiklen igennem og bedømme,
om den holder videnskabeligt, og om
den bidrager med noget nyt til feltet.
Vi kalder konceptet peer review light,
fordi der ikke er tale om peer review
efter de regler, som gælder for forskning, men om en model, som har lånt
elementer herfra.
Revieweren har bedt om et par
eksempler og uddybninger fra afhandlingen, som er blevet tilføjet, og siger
derudover: ”Artiklen har været rigtig
spændende at læse, og den er meget
aktuel og relevant. Særligt er konklusionen omkring, a) at kontinuerlig
afstemning af forventninger til resursepersonens rolle og orientering er
nødvendig, og b) at der er behov for et
særskilt udviklingsfokus for resurseperson som en ’rolle i sig selv’, meget
indsigtsfuld og velargumenteret. Det
er velvalgt, at artiklen også mod
slutningen anlægger et kritisk perspektiv, hvor der sættes spørgsmålstegn ved, om resursepersonen altid er
det bedste svar på en problematik. Det
giver en god dynamik og kontrast til
den beskrevne udvikling”.
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ken kan de finde ud af, men de kan ikke finde ud af at få læst teksten, så de
kan få lavet matematikken? Hvad gør vi?”
Ledelsens forventninger til resursepersoner handler om at få hurtig
hjælp til at kvalificere ledelsesbeslutninger og absorbere usikkerhed.
Forventningerne er centreret om skoleudvikling, hvor resursepersonen
som en fleksibel ydelseskapacitet kan bidrage til hele organisationen og
“sættes ind”, hvor der måtte være et behov. Gennem resursepersoner ser
ledelsen en mulighed for at ekspandere deres ledelse ved at distribuere
noget ledelse til resursepersoner, fordi ledelsen hverken har tid eller
viden til at kunne være til stede i alle sammenhænge eller have den
fornødne faglige viden i alle fag. På et møde mellem ledelsesteamet og ti
afdelingskoordinatorer siger skolelederen for eksempel:
“Vores spørgsmål, som vi har brug for sparring på [fra koordinatorerne],
det er, hvordan vi nu går ud og evaluerer den uge, vi nu lige har haft i uge 41”.
For resursepersonerne selv er der en forventning om, at de skal
accelerere kollegial læring og forandring, så elever kan lære og trives
bedre. Den direkte indvirkning på elever bliver ofte for resursepersoner
forskudt til en indirekte indvirkning gennem kollegerne, hvor resursepersoner vejleder kolleger til den direkte kontakt med eleverne. For resursepersonen består kollegaforandringen derfor i at yde hjælp til kollegers
undervisning både i form af ny pædagogisk viden og ved at forsøge at
italesætte, hvordan denne viden kan formidles og rammesættes i
undervisningen. I et interview i afhandlingen siger en resurseperson:
“[…] der er mange [kolleger], der er så trætte i arbejdet, at det bliver et
lønarbejde. […]. Man underviser bare, og man orker simpelthen ikke at
tage alle de ting, der egentlig er, når man begynder at kigge på, hvordan
den her undervisning, som jeg sender ud over børnene, lander. […]. Jeg
forsøger at bidrage med, at man forhåbentlig kan se flere muligheder”.

EN HYPERORIENTERING
GIVER PROBLEMER
Tilsyneladende har resursepersonerne et afgrænset arbejdsfelt, hvor de
får til opgave at lede kollegial udvikling i samarbejde med ledelsen for at
styrke elevers læring og trivsel. Men i en hverdagspraksis viser der sig et
flydende og komplekst arbejdsfelt. Resursepersonen må tage et hyperansvar
for at svinge mellem forskellige behov og forventninger, for eksempel fordi
kollegerne har behov for stabil hjælp til undervisningen, mens ledelsen har
behov for organisatorisk fleksibilitet i forhold til skoleudvikling.
Resursepersonen får en multifunktionel rolle, hvor det bliver svært at
orientere sig, og hvor han eller hun konstant må afsøge, hvor orienteringen skal rette sig hen. Mens kollegerne koncentrerer sig om elever og
undervisning, og ledelsen koncentrerer sig om at træffe organisatoriske
beslutninger, må resursepersonen rette opmærksomheden mod alle
områder. Det giver orienteringsproblemer, tab af fokus og tilhørsforhold.
Orienterer resursepersonen sig mod ledelsen, kan det betyde et potentielt tab
af kollegialitet. Orienterer resursepersonen sig mod kollegerne, kan det betyde
et potentielt tab i ledelsens øjne af at være en betroet og loyal medarbejder,
der viser vilje og evne til at tage ansvar.
Skolen får med resursepersoner nok medarbejdere, der kan bidrage til en
multipel orientering gennem hyperorientering, men producerer samtidig en
række nye problematikker, som både forvaltninger og skoler må være
opmærksomme på.
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POINTER FRA
FORSKNINGEN
1. Organisering med resursepersoner
får kompleksiteten til at stige.
Hyperorienteringen afføder et behov for
kontinuerligt at afstemme, hvor
orienteringen skal rette sig hen, blandt
andet gennem flere afklarings- eller
sparringsmøder med ledelsen. Her må
der være blik for selve kompleksiteten,
hvor resursepersonen som løsning
måske ikke vil være det bedste svar på
en given problematik.

2. Resursepersonen bliver
forventningsbelastet
på grund af hyperorienteringen, hvor
ledelse og forvaltning må have blik for
strukturer, der begrænser forventninger
til resursepersonen. For eksempel i
forventninger til, hvad resursepersonen
tidsmæssigt og kompetencemæssigt
realistisk kan imødekomme.

3. Gennem hyperorienteringen bliver
resursepersonen ikke kompatibel med
hverken ledelse eller kolleger.
Resursepersoner træder for det første
ud af det kollegiale. For det andet har
de ikke formelle ledelsesbeføjelser. På
den baggrund kan resursepersonen ikke
forstås ud fra distribueret ledelse
udgående fra formel ledelse. Der må
derfor være blik for at få defineret
resursepersonen som en rolle ”i sig
selv” med mulighed for udvikling og
sparring med lignende roller.

Lærerjob.dk
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Konsulent med
kredskendskab �l
Danmarks Lærerforening
Har du mod på at tage del i et engageret, travlt, udfordrende,
afvekslende og selvledende kollegialt samarbejde i sekretariatet, så er chancen der nu.
Baggrunden for s�llingen er et ønske om at styrke sekretariatets
samlede indsats med at realisere A20, målre�et vores lokale
kredse. Indsatsen skal stø�e kredsene i at fremme handlekra�ige
fællesskaber på skolerne, så medlemmer og TR med afsæt i de
muligheder, der er givet med A20, kan tage et fælles ansvar for
at forbedre lærernes arbejdssitua�on gennem samarbejde med
ledelsen om prioriteringer af lærernes arbejds�d.

Mat & F/K (lærer)

Om jobbet
Du kommer �l at indgå i foreningens A20-kredsudviklingsprojekter, hvor sekretariatet sammen med en eller ﬂere kredse i fællesskab gennemfører konkrete ini�a�ver for at realisere A20 lokalt.
Du vil også skullet varetage sagsbehandleropgaver i sekretariatet,
primært i afdelingerne Forhandling og Uddannelsespoli�k, og i et
tværgående samarbejde mellem sekretariatets poli�ske afdelinger

Læs det fulde opslag på gladsaxe.dk

Om dig
• Du har kendskab �l arbejdet i foreningens lokale kredse
• Du har arbejdet med lokale overenskomstrelaterede og skolepoli�ske problems�llinger som sagsbehandler
• Du har blik for lærernes arbejdssitua�on og på spændingsfelter,
der kan opstå i samarbejdet mellem lærerkollegiet og skoleledelsen - og mellem kreds og kommune
• Du har interesse for organisatoriske forandringsprocesser – og
mod på at indgå i et samarbejde om at drive dem
• Du har poli�sk tæ� og ved, hvad det kræver at arbejde i en
poli�sk ledet organisa�on.
Vi �lbyder
En arbejdsplads midt i hjertet af København, hvor du beﬁnder dig
i et udfordrende, afvekslende og selvledende arbejdsmiljø med
’højt �l lo�et’, a�rak�ve ansæ�elsesvilkår og rige muligheder for
at sæ�e dit eget præg på arbejdsopgaverne.
Kendetegnende for Danmarks Lærerforening er et engagement,
der hviler på et fagligt stærkt fundament - og en god kollegial
omgangstone.
Vilkår
S�llingen er kny�et �l foreningens arbejde med at realisere A20
og er �dsbegrænset �l 3 år. Ansæ�elsen er omfa�et af overenskomst mellem Danmarks Lærerforening og konsulentklubben i
sekretariatet. Lønindplacering sker jf. overenskomsten e�er det
kommunale lønsystem ud fra kvaliﬁka�oner og erfaring.
I ansæ�elsen indgår en arbejdsgiverbetalt AP Pensionsordning
på 17,3 %. Arbejds�den er �lre�elagt ud fra 37 �mer ugentligt. Vi
har 6 ugers ferie.
Vil du vide mere?
Er du velkommen �l at kontakte poli�sk chef Jesper Støier på
2443 0261 eller skriv �l jst@dlf.org.
Vi skal modtage din ansøgning og CV senest mandag den 3. januar
2022 kl. 12.00. Vi a�older den første runde samtaler fredag den
7. januar og �rsdag den 11. januar 2022, og anden samtalerunde
onsdag den 19. januar og fredag den 21. januar 2022.
Frem�den starter i skolen. Vi glæder os �l at modtage din ansøgning!

– Vil du med på holdet?
Gladsaxe Skole er en ambitiøs og udviklingsorienteret
folkeskole, hvor børn og voksne glæder sig til at tage
imod dig.

Ansøgningsfrist: 6. januar 2022.

Gladsaxe Kommune
– en levende arbejdsplads med mange muligheder

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret.
så kommer du direkte til annoncen.
De farvede blokke henviser til tre kategorier.
Naviger til den region, der er relevant for dig,
og find dit næste drømmejob.

LEDERSTILLINGER

LÆRERSTILLINGER

ØVRIGE JOB

FYN & ØER
Kvik-nr. 83065256
Køng Idrætsfriskole, 5620 Glamsbjerg

Køng søger leder! (genopslag)
• Ansøgningsfristen er den 06. jan. 2022

Kvik-nr. 83049992
YFU Danmark, 5690 Tommerup St.

Programansvarlig – rekruttering af
værtsfamilier til udvekslingsstudenter
• Ansøgningsfristen er den 31. dec. 2021

Folkeskolen
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Lærerjob.dk
JYLLAND
Kvik-nr. 82971994

Kvik-nr. 83025546
Sportsefterskolen SINE, 6240 Løgumkloster

Albertslund Lille Skole, 2620 Albertslund

Forstander

Forsøg, funktioner og fabelagtige projekter,
forunderlige teenagere og fantastiske kolleger

• Ansøgningsfristen er den 05. jan. 2022

• Ansøgningsfristen er den 20. dec. 2021
Kvik-nr. 82977189

Kvik-nr. 83032028
Hedegård Friskole, 7323 Give

Melby Skole, 3370 Melby

Hedegård Friskole – Fællesskabets skole
søger ny skoleleder

Udskolingslærer til Melby Skole

• Ansøgningsfristen er den 31. jan. 2022

• Ansøgningsfristen er den 16. dec. 2021

Kvik-nr. 83043955

Kvik-nr. 83038175
Samsø Kommune, 8305 Samsø

Niels Steensens Gymnasium, 2100 København Ø

Skoleleder til Samsø Skole

Lærere søges – Niels Steensens Gymnasium

• Ansøgningsfristen er den 10. jan. 2022

• Ansøgningsfristen er den 31. dec. 2021

Kvik-nr. 82985508

Kvik-nr. 83037035
Lemvig Kommune, 7620 Lemvig

Melby Skole, 3370 Melby

Projektleder til Klima, teknologi og (w)os

Melby Skole søger erfaren lærer med pondus og
gode relationskompetencer til vores indskoling

• Ansøgningsfristen er den 06. jan. 2022

• Ansøgningsfristen er den 16. dec. 2021

SJÆLLAND & ØER
Kvik-nr. 83037137

Kvik-nr. 82948251
Ishøj Kommune, 2635 Ishøj

Søndermarkskolen, 2000 Frederiksberg

Viceskoleleder søges til Gildbroskolen

Vi søger en matematik-, fysik/kemi- og
biologilærer til udskolingen/mellemtrinnet

• Ansøgningsfristen er den 12. jan. 2022

• Ansøgningsfristen er den 17. dec. 2021
Kvik-nr. 83043953

Kvik-nr. 83037139
N. Zahles Gymnasieskole, 1358 København K

Karisefonden, 4690 Haslev

Pædagogisk afdelingsleder til grundskolen ved
N. Zahles Gymnasieskole

Lærer/underviser til Mediehuset DOS

• Ansøgningsfristen er den 05. jan. 2022

• Ansøgningsfristen er den 17. dec. 2021
Kvik-nr. 83048450

Kvik-nr. 83064421
Lyngholmskolen, 3520 Farum

Odsherred Kommune, 4573 Højby

På Lyngholmskolen søger vi en stjernebørnehaveklasseleder eller stjernelærer

Folkeskolelærer

• Ansøgningsfristen er den 20. dec. 2021

• Ansøgningsfristen er den 27. dec. 2021
Kvik-nr. 83059487

Kvik-nr. 83069735
Allerød Kommune, 3450 Allerød

Kildegård Privatskole, 2900 Hellerup

Lillevang Skole, afd. Lillerød, søger daglig
leder til udskoling af skolens ældste elever

Er du vild med dine fag?
Og kan du give glæden videre?

• Ansøgningsfristen er den 05. jan. 2022

• Ansøgningsfristen er den 05. jan. 2022
Kvik-nr. 83060132

Kvik-nr. 83007748
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Magleblik Skole, 3300 Frederiksværk

Magleblik Skole, 3300 Frederiksværk

Læsevejleder til Magleblik Skole – udskolingen

To lærere søges til mellemtrinnet
på Magleblik Skole

• Ansøgningsfristen er den 19. dec. 2021

• Ansøgningsfristen er den 19. dec. 2021

Lærerjob.dk

Kvik-nr. 83060328

Kvik-nr. 82991017
Birkerød Skole, 3460 Birkerød

Hundige Lille Skole, 2670 Greve

Specialpædagog til co-teachingklasse

Hundige Lille Skole søger en skolepædagog

• Ansøgningsfristen er den 16. dec. 2021

• Ansøgningsfristen er den 12. jan. 2022

Kvik-nr. 83060319

Kvik-nr. 83049368
Tømmerup Fri- og Efterskole, 4400 Kalundborg

10. Klasseskolen i Hillerød, 3400 Hillerød

Efterskolelærer til sport og adventure og dansk

DSA-vejleder/lærer til 10. Klasseskolen i
Hillerød

• Ansøgningsfristen er den 09. jan. 2022

• Ansøgningsfristen er den 14. jan. 2022

Kvik-nr. 83064318

Kvik-nr. 83061657
Den Frie Fakkel, 1422 København K

Danmarks Lærerforening, 1467 København K

Engageret underviser til indskolingen
på Den Frie Fakkel

Konsulent med kredskendskab til Danmarks
Lærerforening

• Ansøgningsfristen er den 06. jan. 2022

• Ansøgningsfristen er den 03. jan. 2022

Kvik-nr. 83064943

Kvik-nr. 83069719
Vindinge Skole, 4000 Roskilde

Helsingør Kommune, 3000 Helsingør

Relationskompetent lærer til Vindinge Skole

Bliv lærer hos os! Her er tid og plads til at
hjælpe unge til trivsel!

• Ansøgningsfristen er den 19. dec. 2021

• Ansøgningsfristen er den 16. jan. 2022

Kvik-nr. 83065038
Kornmarkskolen, 3320 Skævinge

Lærer til udskolingen på Kornmarkskolen
• Ansøgningsfristen er den 06. jan. 2022
Kvik-nr. 83064312

Gå ind på lærerjob.dk, indtast netnummeret
og læs hele annoncen

Gladsaxe Skole, 2860 Søborg

Mat & F/K (lærer) – vil du med på holdet?
• Ansøgningsfristen er den 06. jan. 2022

Følg med og deltag
i debatten på

.DK

Folkeskolen

22

2021

55

Blokade af skolerne
Sputnik, Basen, Isbryderen,
Vikasku og Skolen ved Sorte Hest

INFO TIL
ANNONCØRER
For annoncering i fagbladet Folkeskolen
kontakt Media-Partners på telefon eller e-mail.
TELEFON:
+45 2967 1436 eller +45 2967 1446
FORRETNINGSANNONCER:
annoncer@media-partners.dk
STILLINGS- OG RUBRIKANNONCER:
stillinger@media-partners.dk

DEADLINES FOR ANNONCER 2021
Nummer:

Udgivelse:

Deadline
forretningsannonce

Deadline stillingsrubrikannonce

Blad nr. 01

13. januar

28. december

4. januar

Blad nr. 02

27. januar

11. januar

10. januar

Blad nr. 03

10. februar

25. januar

01. februar

Lærernes Centralorganisation – og dermed
Danmarks Lærerforening - har indledt blokade mod
alle afdelinger – herunder dagbehandlingsafdelinger,
skoleafdelinger og STU- & EUA-afdelinger – af
følgende fem dagbehandlingstilbud/-skoler:

• Sputnik
• Basen
• Skolen ved Sorte Hest
• Isbryderen
• Vikasku
Blokaden betyder, at foreningens medlemmer
fra onsdag den 1. april 2020 ikke må søge job
eller lade sig ansætte ved disse skoler. Der
har i over et år været ført forhandlinger med
Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der repræsenterer
dagbehandlingstilbuddene, om overenskomst
til dækning af undervisningsarbejdet på
dagbehandlingstilbuddene. Desværre har
forhandlingerne endnu ikke ført til et resultat.
Derfor er det besluttet at udvide blokaden, som
hidtil kun har dækket Sputnik. Brud på blokaden
kan medføre eksklusion af Danmarks Lærerforening,
ligesom man kan miste retten til senere at blive
medlem af Danmarks Lærerforening.

Rubrikannoncer
Næste nummer af

Lejrskole i Sønderjylland
udkommer torsdag den 13. januar
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Universe, 1864 og Tyskland

www.6401.dk

Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

DANMARKS
LÆRERFORENING
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

Åbent for medlemshenvendelser mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.30,
tirsdag 10.00-15.30 og fredag 9.00-14.00

FORSKNING

Følg Folkeskolen
facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk
@folkeskolendk

16 | 12 | 2021

NR22

Formand Claus Hjortdal • Næstformand Dorte Andreas
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden

Redaktionen
Hanne Birgitte Jørgensen
ansvarshavende chefredaktør
hjo@folkeskolen.dk

Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere.
Som medlem kan du henvende dig for rådgivning om tjenstlige problemstillinger, lønog arbejdsforhold mv. Læs også bladet Plenum og nyhedsbrevet Plenum+.
TEMA: SKOLELEDELSE MED MENING
SIDE 34
SIDE 28

dlf@dlf.org
www.dlf.org

Lærerstuderendes
Landskreds

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen træffes i foreningens sekretariat
efter aftale.

Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424, ll@llnet.dk • www.llnet.dk

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard
SEKRETARIATET
Sekretariatet har telefontid
mandag-torsdag kl. 9.00-15.30
og fredag klokken 9.00-14.30.
Der er åbent for personlige
henvendelser mandag-torsdag
kl. 9.00-15.30.
Fredag kl. 9.00-14.30.

Forperson
Caroline Holdflod Nørgaard
+45 20 87 54 06, cahn@dlf.org
Studerende kan søge rådgivning i
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

WWW.LPPENSION.DK

Servicelinjen er åben
mandag-torsdag fra klokken
9.00 til 15.30,
fredag fra klokken
9.00 til 14.30.

Kompagnistræde 32 · 1208 København K
Tlf.: 70100018 · Email: via hjemmesiden www.laka.dk

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske, økonomiske og tjenstlige forhold skal ske
til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan
man henvende sig om konkrete sager
om arbejdsskader og psykisk arbejdsmiljø, om medlems
administration, låneafdeling, understøttelseskasse og udlejning
af foreningens sommerhuse.

Formand
Morten Kvist Refskov

Fagbladet Folkeskolen og
folkeskolen.dk udgives af
udgiverselskabet Fagbladet
Folkeskolen ApS, som ejes af
Stibo Complete og Danmarks
Lærerforening.

Book en aftale
Vi har åbent for
personligt fremmøde
efter aftale.
Du kan altid booke
en aftale med din
konsulent på vores
hjemmeside eller ved
at ringe til os.

Vores kontorer
Vi har fem kontorer
rundt om i landet
Odense
Forskerparken 10D,
1. nr. 31 & 32
5230 Odense M
Esbjerg
Torvet 21, 1. sal
6700 Esbjerg
Risskov
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Aalborg
Tankedraget 7, 5. sal
9000 Aalborg
København
Hestemøllestræde 5
1464 København K

www.laka.dk
tlf. 70100018

Telefontider og
åbningstider
i København
Man - tors: 9.00-15.30
Fre: 9.00-14.30

Peter Leegaard
ansvarlig for forretningsudvikling
ple@folkeskolen.dk
Karen Ravn
webredaktør
kra@folkeskolen.dk

Mediet redigeres efter journalistiske væsentlighedskriterier.
Chefredaktøren har ansvar for
alt indhold.

Mette Schmidt
bladredaktør
msc@folkeskolen.dk

Cvr-nummer: 36968559

Pernille Aisinger (orlov)
pai@folkeskolen.dk

Tryk
Stibo Complete, der er miljøcertificeret af Det Norske Veritas efter ISO 14001 og EMAS.

Sebastian Bjerril
bje@folkeskolen.dk

138. årgang, ISSN 0015-5837

Andreas Gram Friedrichsen
agf@folkeskolen.dk

Grafisk produktion
Boy & Son ApS

Helle Lauritsen
hl@folkeskolen.dk

Kontrolleret oplag 2020:
73.598
(Danske Mediers Oplagskontrol)

Erik Bjørn Møller
ebm@folkeskolen.dk

Læsertal 2020:
151.000
(Index Danmark/Gallup)

Udebliver dit blad
Klik på ”Klag over bladleveringen”
nederst på folkeskolen.dk.
Levering
Ved adresseændring send en
e-mail til medlemsservice@dlf.
org eller ring til 33 69 63 00
Henvendelser til redaktionen
E-mail
folkeskolen@folkeskolen.dk
Telefon
33 69 63 00
Post
Fagbladet Folkeskolen,
postboks 2139
1015 København K

Andreas Brøns Riise
abr@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier
mbt@folkeskolen.dk

Abonnement
Se folkeskolen.dk/abonnement

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på
telefon 33 69 63 00, eller der kan ansøges direkte på vores
hjemmeside www.dlf-laan.dk
Du kan se den aktuelle
rente og beregne dit lån på:
www.dlf-laan.dk

Anne-Christine Pihl
chefsekretær
acp@folkeskolen.dk

Forside illustration:
Andrea Ucini

SERVICELINJEN,
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du
kan henvende dig med et problem,
kan du ringe til servicelinjen. Her kan
du få oplyst, om du skal henvende dig
til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension
mv., om kredskontorets åbningstid,
adresser og telefonnumre.

KONTINGENTNEDSÆTTELSE
ELLER -FRITAGELSE
kan søges af medlemmer, der er ledige, har orlov eller er på barsel, og som
modtager dagpenge.
Reglerne er beskrevet på
www.dlf.org

LEDERE SKAL VÆRE MENINGSMÆGLERE
VEJLEDERNE ENDER I ET KRYDSPRES

Anmeldelser
Stine Grynberg Andersen
redaktør af anmeldelser
sga@folkeskolen.dk
Faglige netværk
Jennifer Jensen (orlov)
community udvikler
jje@folkeskolen.dk
Debat
Caroline Schrøder
community manager
debat@folkeskolen.dk
Lærerprofession.dk
De bedste professionsbachelorog diplomprojekter fra læreruddannelsen og skoleområdet.
I samarbejde med Danske
Professionshøjskoler.

Adresse
Kompagnistræde 34, 3. sal,
1208 København K

151.000 LÆSERE
Folkeskolen
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USKOLET
VED MORTEN RIEMANN

Lærernes jul
–– her
her er
er de
de vigtigste
vigtigste tal
tal
51.000 er antallet af folkeskolelærere i Danmark, de er gennemsnitligt 45
år gamle og i størrelsesorden 20 minutter fra at brænde sammen, hvis den
ferie for helvede ikke snart kommer.
86: Antal udsatte skriftlige opgaver, som du godt ved, du heller ikke får
rettet i ferien, men som i det mindste kan give dig dårlig samvittighed,
mens du sidder og glor ind i væggen.
18: Antal gange, du skal mindes om, at de mennesker, du holder jul hos i år,
ikke nødvendigvis er onde, bare fordi de har helt forkert gran, og deres
pynt ligner noget, Jim Lyngvild har slæbt ind.
4. søndag i advent ser mange lærere det som en kær tradition at samles
omkring skærmen og nyde de stilfærdigt dalende snefnug på CFU’s
hjemmeside.
15-20 stykker: Antal gange, du bliver udstillet af din svigerfar i juleferien
for ikke at kende til væsentlige fakta om Anden Verdenskrig, og du siger,
at du er underviser?

Nogle stykker er vi altså, der stiller os stærkt tvivlende over for, om det med
de 45 år nu også kan passe.
3: Sweatre fra halvfjerne slægtninge i gavepapir fra VestsjællandsCentret, der
nok lige skal være nummeret større, men farven er faktisk rigtig god til dig.
28: Antal gange, Søndervangskolen bliver nævnt. Andre populære emner
denne jul: omikron, blåskjorterne, Ole Gunnar Solskjær, “Smertensbørn”,
rødkålsopskriften fra Valdemarsro, 6.a, Barbara Bertelsen, 17-årig niece, der
pludselig ikke spiser kød og vil tiltales med pronomener, som gør alting
utroligt forvirrende for alle over lærernes gennemsnitsalder.
1 million gange. Og Michael Bublé synes stadig, det begynder at ligne jul
ret meget.
160: Puls ved modtagelse af mail sidst i ferien fra skoleleder med ordet
“Corona” i emnelinjen.
0 grader og 0 lys og 0 humør, så ækelt bliver det også i januar. Derfor sørme
da virkelig kvikt, at du er kommet til at love nogen, at netop dén måned skal
være alkoholfri.

U s ko l e t e r F o l k e s k o l e n s b a g s i d e m e d s a t i r e , s o m i k k e u m i d d e l b a r t g å r m e g e t o p
i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre alligevel
føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.

Hvad har
DLF med dit
valg af bank
at gøre?

3% i rente* på din lønkonto
Ud over de økonomiske fordele er vi en
bank som alle andre. Du kan bruge os
til det hele – fra lønkonto til investering.
Alt fra opsparing til realkredit og råd
givning om boligkøb.
Vores rødder er i faglige fællesskaber
At tage ansvar for hinanden ligger i
vores DNA. Lån & Spar tager klima,
bæredygtighed og etik alvorligt. Godt
hjulpet på vej af en engageret bestyrelse,
som også ønsker at give medlemmer af
DLF særligt favorable vilkår.
Giver det mening?
Ring 3378 1930 – eller gå på lsb.dk/dlf
og book et møde.
* 3% i rente på op til 50.000 kr. kræver medlemskab af

DLF og afsluttet uddannelse. Indestående over 50.000 kr.
forrentes med 0%. Du skal betale negative renter, hvis
dit samlede indlån overstiger 100.000 kr. Du skal samle
hele din privatøkonomi hos Lån & Spar (LSBprivat er
en del af en samlet pakke af produkter og services, som
din økonomi kreditvurderes ud fra). Rentesatserne er
variable og gælder pr. 9. maj 2019. Du behøver ikke
flytte dine realkreditlån. Men evt. ændringer og nye
realkreditlån skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit
– se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar.

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 911, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Lån & Spar er ejet af bl.a.
DLF. Det betyder jo ikke,
at du absolut skal vælge os.
Bare at det er en god ide
lige at tjekke de fordele,
du får som medejer.

Al henvendelse til:

Postboks 2139
1015 København K

Prøv Dagbladet
Information
gratis i en måned
Abonnementet stopper automatisk
www.information.dk/fs

