
For nylig var jeg som forælder indkaldt til møde på sko-
len til, hvad man uden omsvøb kan kalde et krisemøde. 
Flere årgange var samlet. Politiet var der, forvaltningen 
var der, PPR var der, de sociale myndigheder var der, 
en krisepsykolog var tilkaldt, og forældrene og bør-
nene var der. 

Hvad sagen drejer sig om, skal og kan jeg naturligvis ikke 
komme ind på, og mit ærinde er også et andet – nemlig 
at fortælle om, hvordan man fra skolens og kommu-
nens side håndterede situationen. Stemningen var nem-
lig højspændt, og følelserne var i kog. Sindene var i kog, 
nogle af børnene græd, og forældrene stillede kritiske 
spørgsmål. Og pressen stod faktisk ude på P-pladsen – 
glubske efter nye detaljer til fængende overskrifter!

Sagens alvor taget i betragtning gik mødet godt, og 
årsagen hertil skal nok især findes i en erfaren skole-
leder, der kompetent ledte slagets gang. Han lyttede 
frem for alt og udstrålede en stoisk ro, en imponerende 
empati og samtidig en handlekraft og en optimisme, 
der gjorde, at børn og forældre gik trygge fra mødet. 
Skolelederen gemte sig ikke væk. Han var midtpunktet, 
indledte og svarede på, hvad han kunne og måtte. Og 
på fornem vis inddrog han de relevante (forvaltnin-
gen, krisepsykologer, politiet etc.) lige præcis, når han 
skulle. Man fik svar fra de relevante personer selv på de 
spørgsmål, som angik fx politiets arbejde. Når krisen 
kradser, skal man have kompetente svar fra kompe-
tente og empatiske fagpersoner. 

Undervejs sad jeg og tænkte på, hvor godt skolelede-
ren gjorde det – og hvor godt han op til mødet og i 
øvrigt også efter håndterede pressen, eleverne, foræl-
drene og medarbejderne. Med åbenhed, respekt og 
især følelsen af at her stod en leder, der blev stående, 
uanset hvad der måtte dukke op, og hvor meget det 
stormede. Han var der for at hjælpe os alle – og han 
lykkedes med det på trods af de triste omstændighe-
der og de vanskelige betingelser. 

I krisetider ser man virkelig folks format og hold op, 
hvor trådte denne erfarne skoleleder i karakter. Jeg 
ved ikke, hvor meget han på forhånd vidste om kri-
sekommunikation og kommunikation – som er dette 
nummers tema – men hans indsats taget i betragtning 
må det være meget. 

De sociale medier blev også håndteret godt, omend de 
sociale medier rummer både et potentiale og en fare i 
den medierevolution, som verden er undergået. Netop 
de sociale medier kommer Rasmus Anker Rysgaard 
ind på i sin artikel “Ledelse i mediekrisens skygge”. 
Hvor vigtigt det er, at vi som skole, institution eller 
kommune ikke kun kommunikerer i krisetider, men at 
man vedvarende arbejder med at skabe og kommuni-
kere en sammenhængende god historie om fx en skole 
ud over tid. Det skaber tillid – og det er en god og kon-
kret måde at kommunikere sine værdier på. Det giver 
også en troværdighed, som er guld værd, når en krise 
som den tidligere beskrevne opstår. Ved den løbende 
kommunikation lærer vi som forældre, at vi kan regne 
med skolen, og vi ved, hvad den står for, og derfor er vi 
også mere trygge, når en krisesituation opstår. 

I artiklen “Hvad sker der med kommunikationen, 
når mediestormen raser over de kommunale orga-
nisationer?” skriver Caroline Howard Grøn og Heidi 
Houlberg Salomonsen bl.a. om organisationers sti-
gende opmærksomhed på deres omdømme. De taler 
om velcro-effekten – hvor en dårlig sag har det med 
at “klæbe” sig til en skole, institution og kommune – 
og modsat glorie-effekten, hvor et godt omdømme er 
med til “på forhånd” at beskytte skoler, institutioner 
og kommuner, når krisen indtræder – som i det frem-
førte eksempel.

Desuden behandler de det interessante – men i prak-
sis også uhyre giftige – tema politisk ustabilitet. Poli-
tisk ustabilitet opstår, når politisk uenighed udfordrer 
krisekommunikationen. Politikerne kan prøve at give 
hinanden skylden for krisen, eller de prøver at give em-
bedsværket eller fx skolerne skylden. Ansvaret skal pla-
ceres – og helst langt væk fra en selv – og det er gift og 
uhyre farligt og skadende for krisekommunikationen. 

Hvad gjorde skolelederen rigtigt i sin krisekommu-
nikation, jf. indledningen? Det kan beskrives med tre 
ord: LISTEN-LEARN-LEAD, altså LYT-LÆR-LED – 
og vel at bemærke i netop den rækkefølge, som Russell 
J. Quaglia skriver i sin artikel i bladet. Dette udførte 
skolelederen eksemplarisk, og det er et godt grundlag 
for at kunne håndtere både den vedvarende “fore-
byggende” kommunikation om skolen og krisekom-
munikationen, når krisen rammer, og hovedet skal 
bevares koldt. 

Af Peter Andersen, forlagsdirektør, Dafolo 

Ledelse i mediekrisens skygge  
Af Rasmus Anker Rysgaard  
Denne artikel beskriver, hvordan en uheldig sag 
lynhurtigt kan få ben at gå på i dagens medie-
landskab, og som leder bliver man derfor nødt til 
at reagere hurtigt. Artiklen giver seks konkrete 
redskaber til at håndtere en evt. krise i medierne 
eller på de sociale medier. Heriblandt at forholde 
sig konkret til krisen på de sociale medier, når den 
opstår, og som leder lade medarbejderne vide, at 
det, der foregår, håndteres på betryggende vis. En 
væsentlig pointe er åbenhed i ledelseskommuni-
kationen.  
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Hvad sker der med kommunikationen, 
når mediestormen raser over de kom-
munale organisationer?
Af Caroline Howard Grøn og  
Heidi Houlberg Salomonsen
I denne artikel er fokus på omdømme- og krise-
håndtering i offentlige organisationer. En vigtig 
pointe er, at den offentlige organisation taler med 
én stemme, både i medgang og modgang. Men det 
kan være svært, da et centralt kendetegn for den 
offentlige organisation er, at den er politisk ledet, 
og for politiske organisationer er uenighed en del 
af det at være demokratisk styret. Og hvad stiller 
man op, når den politiske uenighed går ind og ud-
fordrer krisekommunikationen. 
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Skolelederens stemme og lærerne:  
Less is more 
Af Russell J. Quaglia
Denne artikel har fokus på skolelederens stemme 
som det vigtigste redskab til at influere og lede 
forandringer på skolen. Men i for mange tilfælde 
bruger lederen sin stemme til at instruere i stedet 
for at lede gennem samarbejde, og uden en velfor-
muleret, stærk og tillidsfuld stemme kan man ikke 
forvente, at skolen gør fremskridt. Artiklen beskri-
ver, hvordan man som leder kan udvikle sin egen 
stemme i kommunikationen med skolens lærere, 
og giver klare strategier til at implementere og ud-
nytte stemmen til at skabe positive forandringer i 
skolefællesskabet. 
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Anmeldelse af Arbejd dybt
Af Grethe Andersen 
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Anmeldelse af Fire strategier til en 
bæredygtig skole
Af Grethe Andersen
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▶ IndholdHvordan kan man ledelsesmæssigt 
kommunikere i dagligdagen og i  
en akut krisesituation?
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