
På kanten
Af Claus Hjortdal

Vi står på kanten. Og når vi står på en kant, 

vil vi opleve, at det trygge og sikre er bag os, 

og det utrygge og usikre er foran os.

Bagkanten i dagens skole består jo af en sko-

le, vi kender og er trygge ved og trygge i. Vi 

kender lovgivningen, styringsmekanismerne, 

den kommunale tildeling osv. Vi kender 

mål og indholdskrav, og vi kender rammen 

om arbejdet, som det beskrives i A08- eller 

A05-aftaler.

Forkanten, som vi har foran os, består af en 

reform med tre overordnede mål og med 

klare forventninger til denne målopfyldelse. 

Samtidig giver den skolerne stor frihed til at 

nå hen til denne målopfyldelse. Reformen er 

præget af mange forventninger og store itale-

sættelser, men for få konkrete billeder af det, 

der venter. Lov nr. 409 om lærernes arbejds-

tid giver også meget brede rammer og stor 

lokal frihed til at tilrettelægge den ny skole, 

som det italesættes. Her er der også et stort 

fravær af billeder på, hvordan det tænkes.

Dette nummer af Skolen i morgen tager fat på 

udviklingen af folkeskolen. Per Fibæk Laur-

sen lægger veloplagt ud med refleksioner ud 

fra Larry Cubans forskning. Skoleudvikling 

tager tid, det går zig-zag, det virker ikke altid 

efter hensigten. Og endeligt: Det er elevernes 

hverdag, der er afgørende, og lærere og ledere 

beslutter retningen. Spændende og provoke-

rende tanker.

Reformens udformning gør, at der kan være 

mange aktører på banen. Antorini har lovet, 

at der kommer få centrale mål, men at de skal 

opfyldes. Under det lag er der plads til både 

et kommunalt niveau og et skoleniveau. Sko-

lechef Morten Kirk Jensen fra Kolding boltrer 

sig på den kommunale bane, hvor hans første 

refleksion går på, hvad man gør, når refor-

men er underfinansieret. Han slutter af med 

”Den stolte skole, frihed i fællesskab”. Og så 

kommer der lige fem temaer til skolerne – 

gode og velmenende udviklingspunkter.

Hverken Per Fibæk eller Morten Kirk giver 

nogle billeder på den skole, der venter. Det 

har de derimod arbejdet med i Hjørring 

Kommune. Gennem en proces, hvor hele 

styringskæden er blevet involveret, har man 

i visions- og målsætningsfasen lagt vægt 

på at skabe billeder på arbejdet frem mod 

reformen. Her er det særligt interessant at 

se på deres nyfortolkning af SFO. Et gratis 

tilbud, der kobler § 3.4 og ønsket om, at det 

omgivende samfund i højere grad skal ind 

i skolen. Det bliver interessant at følge det 

forsøg.

I artiklen af antropolog Jane Vejen Boniface 

ser vi helt ind i reformens indhold set fra 

Silkeborg Kommunes perspektiv. Jane tager 

lærer-pædagogsamarbejdet til et servicetjek. 

Gennem en interview-form blotlægger hun 

værdien af de to faggruppers samarbejde. 

Artiklen tager meget udgangspunkt i SFO- 

og indskolingspædagogernes kvalifikationer. 

Udfordringen bliver også at se pædagoger i 

resten af skoleforløbet. Hvordan kan deres 

fagligheder sættes i spil i 6.-9. klasse? Her er 

buddet: Når ledelsen går foran og tør sætte 

nye rammer, så… sker der noget!

Her på kanten af alt det nye gælder det om at 

have en lang og grundig dialog om de udfor-

dringer, der venter. Prøve at skabe billeder af 

en anden virkelighed og så tage hinanden i 

hænderne og springe ud! God tur!
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Skoleledere og lærere styrer 
skoleudvikling
Af Per Fibæk Laursen

Som svar på spørgsmål om, hvordan skolen 
faktisk udvikler sig, præsenterer Per Fibæk i 
denne artikel begrebet ”dynamisk konser-
vatisme”. En af de centrale pointer er her, at 
udvikling sker, men det går langsomt. Og den 
må trækkes af skoleledere og lærere, hvis den 
skal blive succesfuld. 
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Skoleudvikling i arbejdet med en reform
Af Morten Kirk Jensen

Når en ny reform skal implementeres, er 
der mange overvejelser, man må gøre sig på 
kommunalt niveau. I denne artikel præsen-
terer skolechefen i Kolding Kommune, hvilke 
fokuspunkter de arbejder med for at sikre en 
styrket ledelse, der involverer medarbejderne 
i forandringerne.

4
Folkeskolereform i Hjørring Kommune
Af Kristine Vita Fooken Jensen, Karsten 
Poulsen og Jais Brændgaard Heilesen

Hjørring Kommune blev landskendt for at 
ville nedlægge SFO’er som et led i imple-
menteringen af folkeskolereformen. Men det 
er langt fra hele historien. I denne artikel 
præsenteres seks billeder på, hvordan frem-
tidens skole kan se ud i Hjørring – og flere 
spændende bud på, hvordan visionerne kan 
realiseres.
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Pædagoger skal sikre fokus på børnenes 
fællesskaber og sociale relationer
Af Jane Vejen Boniface

I Silkeborg Kommune arbejder de konkret 
med at definere pædagogernes rolle i den 
kommende ændrede skoledag. Og det er ikke 
småting, som pædagogerne kan byde ind 
med i understøttelsen af elevernes læring og 
trivsel. 
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Det fleksible læringsrum
Af Christina Hoe Larsen, Mette Vad  
Hansen og Poul Rask Nielsen

Artiklen præsenterer erfaringer fra et 
udviklingsprojekt på Fjerritslev Skole, der 
havde til formål at styrke samarbejdet mellem 
lærere og pædagoger i en udvidet skoledag i 
indskolingen. Således tog de hul på flere af de 
forandringer, som mange skoler kan se frem 
til i implementeringen af folkeskolereformen.
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