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Dialogforum for Skoleområdet den 23. oktober 
2018 – referat fra gruppe 4 
 

Skole Skolebestyrelsesformand Skoleleder 
Bryrup Skole Jesper Carol Nielsen Bo Buhl Andersen (Skolelederforening) 

Fårvang Skole Michael Sørensen Kewin Hvidt Larsen 

Gødvadskolen John Bro-Jeppesen Kristian Dissing Olesen 

Hvinningdalskolen Annemette Kjeldal Lahrmann Claes S. Pedersen 

Skægkærskolen Peter Berthelsen Peter Mortensen 

Sorring Skole Søren Serritzlew Anne Holmgård Christensen 

Virklund Skole Jens Houe Thomsen Vibeke Holm Gaden 

 Christian Mardal, FOA  

 Susanne Jacobsen (tovholder) Kaj Grove (referent) 

 
Drøftelse af udvalgsmålet for 2019: ”Det er et politisk mål, at medarbejdere og 
ledere kan frigøre mere tid til forberedelse af kerneopgaven og mindre tid på 
uhensigtsmæssige procedurer og administration.” 
 
Runden med tre minutter fra hver skole blev aflyst, da gruppen fandt det mere oplagt at tage 
det fælles, idet der ikke var lavet en lokal forberedelse mellem skoleleder og formand. I det 
følgende er FM en skolebestyrelsesformand, SL en skoleleder. 
 
Drøftelse: 
• FM: At minimere uhensigtsmæssige procedurer er en forpligtelse. Man skal sige til. Det er 

mellem medarbejder, ledere og forvaltningen dette gælder. Husk at gribe boldene, følg 
tingene til dørs. PLF skal have sin tid og sine ressourcer. 

• FM: Man er som forælder hæmmet af mangel på indsigt i procedurer. Som forælder kan 
man se, at Fælles Ejendomsdrift er en centralisering, som ikke er nemme at råbe op. Det 
bruger skolerne tid på, - både ledelse og lærere. Lokalt forankret vedligehold var langt 
bedre. 

• FM: Man kan dele op i tre kasser:  
1. Økonomi: Fælles Ejendomsdrift som centralisering er et godt eksempel, hvor det lokale 

engagement og ejerskab, der tog opgaverne af sig selv, er gået tabt. 
2. Ledelse: skolelederne skal have indflydelse, de skal kunne træffe lokale beslutninger ud 

fra lokale behov 
3. Lovgivning/ministeriet: Lad være med det, som man ikke synes er godt. F.eks. 

Elevplaner. Nogle steder giver de mening, andre steder ikke. Lad det være en lokal 
beslutning. Ressourceallokering: de frigivne midler skal ud på skolerne, hvor man bedst 
ved, hvordan de skal bruges: nogle steder til mere forberedelse, andre steder til flere 
to-lærere. Det skal ikke ensrettes. 

• FM: Hvordan kan vi arbejde for øget forældreansvar, fra bh-klassen skabe en kultur, hvor 
man taler pænt om skolen og bakker op. Det ville frigive tid til kerneopgaven, hvis 
medarbejderne ikke skal kæmpe for ro og motivation! 

• FM: Var lidt skuffet over målet. Er det en ambition? – Taler man ikke allerede om det? Kan 
vi udfordre: mere rum og fokus på kerneopgaven? Er det uhensigtsmæssige procedurer, 
som tager krudtet? Er det ikke bredere? Der kan være mere at hente andre steder.  
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• SL: Som skoleleder glæder jeg mig over intentionen: hvordan kan vi frigive og skabe rum 
til kerneopgaven. Det uhensigtsmæssige, tidrøvende kommer fra UVM. Forvaltningen er 
lydhør. Landspolitikerne giver os opgaver, hver gang de finder på noget. Det tager 
ledelsestid væk fra kerneopgaven. Det kommunale: der er en høj grad af lydhørhed, og der 
er noget positivt i PLF som fælles fokus, men med respekt for de lokale 
meningsskabelser/kulturer. Glæder sig over, at vi har PLF i tre år! Alle vil det, alle arbejder 
på det. - Det er positivt. Mere af det! 

• FM: Bakker op om det snævre fokus på uhensigtsmæssigheder 
• SL: Alle de lavt hængende frugter har vi plukket for længst.  
• FM: Er der et sted man kan indrapportere uhensigtsmæssige procedurer? En boks, hvor 

man kan komme af med noget damp.  
• SL: Jeg hører ikke at medarbejderne ikke kan se den brede kerneopgave: trivsel, 

forældresamarbejde, fælles refleksion over den gode undervisning. De har det brede blik 
på. Der er meget omkring undervisningen, der skal til for at det kan lykkes. – Det, der 
presser medarbejderne, er den dårlige samvittighed, når man ikke oplever at kunne 
komme tilstrækkeligt omkring den enkelte elev blandt 25-28 elever. 

• SL: Vi har en TS, der er lokal og gør tingene af sig selv.  
1. Skema, der giver mening for eleverne 
2. Skema, der skaber mulighed for samarbejde 
3. Skema, der giver tid til andre opgaver, som kræver tid til dokumentation, 

forældresamarbejde osv. Derefter kommer gårdvagt, tilsyn osv. Medarbejderne har 
svært ved at organisere de mange opgaver. De løber. 

• FM: Vi har et presset system, der leverer godt på trods. De ressourcer der kommer nu, skal 
ud på skolerne, hvor de bedst ved, hvordan de skal bruges lokalt. Det er et vigtigt signal til 
jer politikere. 

• SL: Støtter at midlerne skal ud på skolerne, så det ikke bliver centralt besluttede projekter, 
der skal dokumenteres, afrapporteres og andet uhensigtsmæssigt. 

• SL: Har I selv spottet nogen ting? (spørgsmål til Susanne som politiker) – Svar: Man hører 
meget rundt omkring, og det er på baggrund af en masse almindelig snak, at vi har lavet 
udvalgsmålet. 

• FOA: Medarbejderne bruger energi på at tale om, hvor travlt de har. Det uhensigtsmæssige 
kommer fra UVM. 

• SL: Inviterer politikerne ud for at ”skygge” en lærer en dag. Det ville give en indsigt. Der er 
meget vi ikke her kan sætte ord på her i aften. Det er en kompleks hverdag, som skal 
opleves. 

• SL: Meget kommer jo oppefra UVM. Har I tænkt på at udfordre det? Kunne man udfordre 
reglerne om store klasser, f.eks. 

• SL: Mange ideer vil nok kræve udfordring af lovgivning/dispensation. 
• SL: Synes at politikerne skal udfordre ministeriet på Grundskoleindberetning, hvis skemaer 

ikke er tilpasset de forsøg, som UVM har sat i gang. Forvaltningen giver ikke ”åget”. Det er 
ikke lokalt. Det ledelsesmæssige mod er der i forvaltningen. UVM er dem, der hæmmer! 

• SL: De lavt hængende frugter er svære at finde. Spørger man lærerne, bliver det ting som 
samarbejde med alle andre omkring undervisningen (Familieafdelingen, Sundhedsplejen, 
PPR, Børnepsyk), og alle kan på den anden side godt se, at det er nødvendigt 

• FM: Er ”de forpligtende samarbejder” nyttige, eller er de et kommunalt eksempel på noget 
uhensigtsmæssigt? 

• SL: Oprindeligt var det forbundet med særskilt regnskab og afrapportering, hvilket var 
belastende. Det er nu fjernet, og det er fint, og der er mange eksempler på gode 
samarbejder, der giver mening. 

 
  



Side 3 af 3 

Opsummering v/referenten (aftalt): 
En levende debat og et godt ”kick off” til de næste måneders drøftelser lokalt frem mod den 
11. marts 2019. 
 
Der var ganske enkelt ikke tid til en opsummering på mødet, men det fremgår af ovenstående 
udsagn, at der er nogle temaer, der fylder meget: 
• Det er først og fremmest UVM/landspolitikerne, der med diverse dokumentationskrav, 

afrapporteringer, regler og procedurer tager mange kræfter og megen fokus væk fra 
kerneopgaven. Opfordringer til at bruge ”Udfordringsretten”. 

• Det er vigtigt, at de midler, der gives til skoleområdet i de kommende år, ikke bliver 
bundet op på centralt definerede projekter, men bliver lagt ud på skolerne, hvor man lokalt 
kan disponere efter lokale behov og prioriteringer. 

• Der ligger et potentiale i forældregrupperne rundt på skolerne. Hvordan skaber man et 
positivt engagement, en ”talen skolen op” og en involvering, der bidrager til ro og god 
adfærd og dermed frigiver tid og fokus på kerneopgaven. 

• Der skal stadig ledes efter lavt hængende frugter, på skolerne og i forvaltningen. 
 

Kaj Grove 


