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1. Indledning  
 
I forbindelse med behandling af Budget 2017-2010 vedtog Børne- og Skoleudvalget den 8. 
juni 2016 at igangsætte en proces, hvor der gennemføres en række analyser af skolernes 
drifts- og økonomiske rammer mv. Formålet er fortsat at skabe et endnu bedre skolevæsen 
for elever i kommunens folkeskoler med fokus på at understøtte elevernes evne til at lære og 
understøtte en alsidig kompetenceudvikling hos den enkelte elev i lyset af de kommende 
økonomiske tilpasninger. 
 
Arbejdsgruppen om styrket skoleledelses formål er at undersøge mulighederne for at styrke 
ledelsen af skolens kerneopgave; elevernes læring, trivsel og sundhed, herunder den 
nødvendige rammesætning og facilitering af udviklingen af medarbejdernes kompetencer og 
praksis. I forlængelse heraf er formålet med analysen også at afdække mulighederne for at 
kvalificere og rationalisere nogle af skolernes driftsopgaver gennem centralisering eller 
opgaveløsning i driftsfællesskaber mellem skolerne. 
 

1.1. Baggrund 
Kravene til skoleledelse er markant forandret gennem de seneste 10 år ikke mindst som 
følge af folkeskolereformen. Der stilles nu andre krav til fokus på elevernes læring og den 
direkte personaleledelse (læringsledelse). Folkeskolereformen, øget brug af digitalisering, 
ændrede arbejdstidsregler og viden om hvordan man bedst understøtter elevernes læring 
mm, er alle forhold som skaber behov for en videreudvikling af skolens praksis. I dag 
forsøger skolerne i nogen udstrækning selv at finde disse nye veje.  
 
Det er samtidig vurderingen, at skoleledelsen i dag har en lang række opgaver, som ikke 
understøtter arbejdet med skolens kerneopgave. Det er også vurderingen, at skoleledelserne 
i dag har og udvikler deres egne modeller for den ledelsesmæssige opgavevaretagelse på 
skolen.  
 
Arbejdsgruppen skal 

 Afdække hvilke arbejdsopgaver skoleledelsen varetager i dag på kommunens skoler. 

 På baggrund af afdækningen af arbejdsopgaverne skal arbejdsgruppen vurdere i hvor 
høj grad arbejdsopgaverne understøtter elevernes læring, trivsel og sundhed og er 
skolerelateret, elevrelateret, klasserelateret, forældrerelateret, kommunerelateret eller 
medarbejderrelateret samt vurdere tidsforbruget til de enkelte arbejdsopgaver. 

 Komme med forslag til hvilke af disse arbejdsopgaver der kan løses af andre 
personalegrupper.  

 Beskrive mulighederne i tæt ledelsessamarbejde i forpligtende netværk på tværs af 
skolerne, for at styrke udvikling af ledelsesopgaven i forhold til elevernes læring, trivsel 
og sundhed. Synliggøre de økonomiske rationaler ved en styrket skoleledelse.  
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2. SKOLELEDERNES OPGAVE 
 
Analysen afdækker, hvilke opgaver skoleledelserne varetager i Rudersdal Kommune. Som 
afsæt for denne kortlægning giver notatet her først en kort introduktion til, hvilket ansvar 
skolelederen har ifølge folkeskoleloven og hvilke rammer det sætter for skoleledernes 
arbejde. Herefter afdækker analysen, hvilke opgaver skoleledelserne forventes at løse som 
følge af Rudersdal Kommunes styrelsesvedtægt. Afsluttende samles der med afsæt i en 
landsdækkende undersøgelse af skolelederes arbejde, fra SFI og i skoleledelsernes egne 
opgavebeskrivelser op på hvilke opgaveområder skoleledelserne samlet set varetager.  
 

2.1. Hvad siger folkeskoleloven om skoleledernes opgave? 
Af folkeskoleloven fremgår det, at det er Kommunalbestyrelsen, der fastsætter de 
overordnede rammer for skolens virksomhed, mens ansvaret for udfyldningen af disse 
rammer ligger hos den enkelte skoles leder (jf. § 2 stk. 2).  
 
Det betyder også, at der på alle skoler ansættes en leder. Skolelederen har det 
administrative og pædagogiske ansvar for skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed 
over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. (§ 45).  
 
Det er skolelederen, der leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer 
konkrete beslutninger vedrørende skolens elever (§ 45 stk. 2). Det er således også skolens 
leder, der f.eks. træffer beslutning om, hvorvidt et barn har brug for supplerende støtte og 
fritagelse fra konkrete fag mv.  (§ 3 a og §45 stk. 2).  
 
Skolelederen skal sørge for, inden for de rammer, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen og 
Skolebestyrelsen, at skolen gennemfører et antal undervisningstimer i samtlige obligatoriske 
fag og valgfag ( § 16). I forlængelse heraf er det også skolelederen, der er ansvarlig for at 
sikre sammenhængen i fagene mellem den obligatoriske undervisning og den understøtten-
de undervisning.  
 
Endelig påhviler det skolelederen at sikre, at det undervisende personale tilrettelægger 
undervisningen, så den rummer udfordringer for alle elever (§ 18 stk 2). Ligesom det er 
lederens ansvar at påse at alle elever, der er optaget på skolen, deltager i undervisningen ( § 
39). 
 

2.2. Hvad siger styrelsesvedtægten om skoleledernes opgave? 
Af styrelsesvedtægten fremgår det, at: 
- Medvirke til at gennemføre de skolepolitiske mål; om læring, trivsel og sundhed for alle 

elever.  
- Skolens leder inddrager elevrådet i spørgsmål om elevernes sundhed, arbejdsmiljø og 

sikkerhed.  
- Der på alle skoler etableres et lokalt MED-udvalg hvor lederen er formand.  
- Skoleledelsen har ansvar for at etablere egen vikarordning 
- At eleverne bliver undervist i overensstemmelse med det vejledende timetal for de 

enkelte fag. Skolelederen udarbejder et forslag til timefordeling som godkendes af 
skolebestyrelsen.  

- Skolelederen har det overordnede pædagogiske ansvar for SFO’en og skal udarbejde 
med mål og indholdsbeskrivelse for SFO. 

 
Derudover har skolelederen et særligt ansvar i forhold til: 
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- Årligt udarbejde en kvalitetsanalyse og en handlingsplan for skolens udvikling på 
specifikke områder. 

- Samarbejde med de omkringliggende daginstitutioner om overgangen fra daginstitution til 
skole. 

- Skolelederen har et særligt ansvar ift. at understøtte en smidig overgang for elever med 
særlige udfordringer.  

- Arbejde med fortsat at udvikle en praksis på skolen der fremmer inklusion af flest mulig 
børn. 

- Styrke den digitale anvendelse i skolen, blandt andet som redskab til at støtte en højere 
grad af differentiering.  

- Samarbejdet mellem modtageklasser og hjemme-klasser om de konkrete børn, der 
deltager i undervisning begge steder.  

- Organisere arbejdet på en måde, der understøtter de professionelles samarbejde og 
elevernes læring og udvikling.  

- Udvikle læringsmiljøet, så det fremmer elevernes læring og udvikling. 
- Arbejde med den bæredygtige skole. 
- Arbejde med at sætte livet i skolen ind i et samfundsperspektiv, blandt andet gennem 

arbejdet med åben skole 
 
Listen ovenfor er ikke udtømmende, men giver et billede af, at skoleledelsernes opgaver 
spænder bredt. Hertil kommer opgaver, der falder inden for økonomi og administration, disse 
opgaver er nøje beskrevet i ”Analyse af kvalificering og rationalisering af skolernes 
driftsopgaver.” 

2.3. Opsamling skoleledernes opgave 
Alt i alt har skolelederen det samlede ansvar for skolens pædagogiske og administrative 
virksomhed. I forlængelse af det pædagogiske ansvar er det ekspliciteret, at skolelederen 
har ansvar for at undervisningen differentieres, så alle elever bliver udfordret i skolen. Det er 
parallelt hermed skolelederen, der har ansvar for beslutninger, der angår enkelte elevers 
behov for ekstra støtte samt at følge op på elever, der udebliver fra skolen.  
 
Skolelederne har ansvaret for organiseringen af skolen, herunder elevernes hverdag og 
timer og i forlængelse heraf har skoleledelsen ansvar for at organisere medarbejdernes 
arbejde. Med den ændrede arbejdstidsaftale (Lov 409) har skolelederne fået større 
handlerum til at udføre deres ledelsesopgave og prioritere skolens ressourcer, med det 
følger også en større opgave med at få planlagt den længere skoledag og disponeret 
ressourcerne mest hensigtsmæssigt. 
 
Skolelederne har ansvar for implementeringen af skolereformen. Det indgår som et centralt 
element i skolereformen, at der skal ske en styrkelse af skoleledernes generelle ledelses-
opgave og i særdeleshed af deres pædagogiske ledelse af skolerne. Den pædagogiske 
ledelsesopgave indebærer blandt andet - en opkvalificering af lærere og pædagoger, - 
omlægning til målstyret undervisningen og forventninger om en større opfølgning på 
undervisningens indhold og kvalitet.  
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3. Analyse af skoleledelsernes opgavevaretagelse 

3.1. Afsæt i Vivian Robinsons ledelsesmodel 
Vivian Robinson forsker i skoleledelse og effekten af skoleledelse for børns læring og 
udvikling. Robinson gennemfører i lighed med John Hattie metastudier, hvor hun undersøger 
effekten af skoleledelse for børns læring.  
 
Vivian Robinsson vigtigste konklusion på baggrund af hende omfattende forskning er, at:  

”Jo mere lederen i sine relationer med andre, i sit arbejde og i sin læring 
fokuserer på kerneaktiviteterne undervisning og læring, jo større indflydelse vil 
lederen få på de elevrelaterede resultater.” 

 
Det er ikke mindst i det lys interessant at undersøge, hvordan skolelederne i Rudersdal 
bruger deres tid og hvilke opgaver, de forventes at løse.  
 
Robinson understreger, at en kvalificeret styring og administration af en skole er nødvendigt, 
men det er ikke i sig selv tilstrækkeligt. En effektiv skoleledelse skal også sikre kvaliteten i 
undervisning og læring.  
 
Robinson har på baggrund af sin forskning udviklet en model, der opstiller 5 
ledelsesdimensioner og 3 bagved liggende kapabiliteter, som alle er betydningsfulde for at 
blive en effektiv skoleleder, der leder elevernes læring og udvikling. Samtidig med at alle 5 
dimensioner og 3 kapabiliteter er betydningsfulde, finder Robinson, at der er forskel på, hvor 
stor effekt de forskellige dimensioner har på elevernes læring og udvikling.  

 
 
Robinson finder, at ledelsesdimensionen ”ledelse af professionelles læring og udvikling” er 
den dimension, der har den største effekt på elevernes læring nemlig 0,84, derefter følger 
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fastsættelse af mål og forventninger samt sikring af høj kvalitet i undervisningen, begge 
parametre, finder Robinson, har en effekt på 0,42. Strategisk ressourceforbrug og sikring af 
et velfungerende og trygt læringmiljø har en effekt på hhv. 0,31 og 0,27.  
 

3.2. Data og metode 
Som data til undersøgelsen af skoleledelsens opgaver indgår: 
- Ledelsesteams’ på skolernes opgaveoversigter  
- Tre teams registrering af arbejdsopgaver og tidsanvendelse over udvalgte dage 
- Interview med tre skoleledere. 

 
Der er gennemført et kvalitativt fokusgruppeinterview med tre skoleledere. Interviewet med 
skolelederne er gennemført med afsæt i deres oplevelser omkring tidsregistreringen og den 
efterfølgende refleksion i eget ledelsesteam. Interviewet fokuserede på, hvad der 
kendetegner skoleledelsernes opgaveportefølje, hvad der udfordrer dem I deres daglige 
opgave varetagelse og hvilke økonomiske rationaler, der kan ligge i at styrke skoleledelsen.  
 
Tre ledelsesteam har bidraget til undersøgelsen ved at registrere deres tidsanvendelse i 
løbet af tre til fem tilfældige dage. I alt har 11 ledere registreret deres tid. Registreringerne 
skal bidrage til sammen med interviewet med lederne at skabe nogle billeder af, hvordan 
skoleledelsesteams’ anvender deres tid. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er et 
fuldkomment billede. Det skyldes for det første, at registreringsperioden har været 
begrænset til et mindre antal dage blandt et mindre antal teams. For det andet, at der er 
variation i hvilke opgaver, der fylder hen over året i en skoleledelse. 
 
Ved at bruge Vivian Robinsons model for elevcentreret skoleledelse som afsæt for ledernes 
registrering af egen tid, får lederne mulighed for i forhold til hvert enkelt aktivitet at vurdere 
om, dette er en elevcentreret ledelsesaktivitet, der bidrager til at styrke elevernes læring, 
trivsel og sundhed. Ligeledes får de mulighed for at reflektere over, hvilken af Robinsons 
dimensioner aktiviteten mest oplagt falder ind under. I forbindelse med kategoriseringen har 
lederne kunne læne sig op af en række udspecificeringer af hver kategori, som er udarbejdet 
af UCC. 
 
Lederne oplever det generelt som positivt at registrere deres arbejdstid i modellen. Det giver 
nye og meningsfulde perspektiver, på de opgaver, de løser i løbet af en dag. Udover de otte 
dimensioner, der indgår i modellen er der ved registreringen også mulighed for at registrere 
opgaver inden for kategorien ”andet”, der dækker over en lang række forskellige opgaver, 
der alene har det til fælles, at lederne ikke vurderer disse opgaver, passer ind i 
ledelsesmodellen.  
 
I forhold til selve registreringen oplever lederne, at placeringen af opgaver i de forskellige 
kategorier beror på deres bedste individuelle skøn. Ledernes registreringer kan ikke stå 
alene, men ses i analysen her i tæt sammenhæng med: - ledernes udsagn i interviewet, - 
hvad en landsdækkende undersøgelse af skolelederes arbejdstid peger på og hvad vi ved 
om skoleledelse fra undersøgelsen af den synligt lærende praksis fra foråret 2015.  
 

3.3. Hvad bruger skoleledere deres tid på? 
Tre skoleledelser, 11 ledere har som nævt registreret deres tid en uge i oktober. Af tabellen 
nedenfor fremgår det, hvordan den brugte ledelsestid fordeler sig på Vivian Robinsons 8 
kategorier og restkategorien andet.  
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Diagram 1, det gennemsnitlige tidsforbrug blandt alle ledere fordelt på Robinsons kategorier 

 
 
Som det fremgår af tabellen, bruger ledelserne i de dage, der er registreret ca. 5 pct. af 
deres tid på hver af følgende kategorier:  
- Styrke kvaliteten af undervisning 
- Strategisk ressourceforbrug 
- Opstille mål og forventninger 
- Anvende viden i praksis  
- Kompleks problemløsning 
 
At skabe tillid i relationer og et sikkert og trygt skolemiljø fylder hver omkring 10 pct. af 
ledernes tid. De to kategorier, lederne bruger mest tid på, er henholdsvis ledelse af 
professionelles læring og udvikling, som i gennemsnit fylder 20 pct. og andet, der fylder godt 
35 pct. af ledernes samlede tidsforbrug.  
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3.4. Er der forskel på hvad 1. lederne og afdelingslederne bruger tid 
på? 

 
Diagram 2, afdelingslederne og 1. ledernes tidsanvendelse

 
 
Af tabellen ovenfor fremgår det, hvordan hhv. afdelingslederne (AL) og 1. lederne (L1) bruger 
deres tid. Overordnet tegner der sig et billede af, at skolelederne bruger en større andel af 
deres tid på andet (42 pct.) sammenlignet med afdelingslederne (35 pct.). Afdelingslederne 
bruger til gengæld i denne registreringsperiode en væsentlig større andel af deres tid på at 
lede de professionelles læring og udvikling nemlig 23 pct., hvor skolelederne bruger 7 pct.  
 
Udover at skolelederne bruger mere tid på andet, bruger de også mere tid på den strategiske 
ressourceanvendelse og på at omsætte viden til praksis.  
 
I forbindelse med skoleledernes tidsregistrering, bliver skolelederne bekræftet i, at de 
ledelsesopgaver, der forbundet med at drive en skole i Rudersdal Kommune spænder meget 
bredt. 
 
Lederne oplever samtidig et meget stort arbejdspres, hvor de har svært ved at nå rundt 
omkring de opgaver, de ønsker. De tre ledelser, der indgår i analysen, har samtidig alle tre 
de forgangene to år skåret ned på ledelse som følge af skolernes økonomiske rammevilkår. 
 
Det er ikke kun i Rudersdal skolelederne oplever et stort arbejdspres. Det gør sig gældende i 
hele landet og landsundersøgelsen ”Skoleledelse i reformens første år” fra SFI peger i lighed 
med skolelederne i Rudersdals udsagn på, at skoleledere i 2015 arbejder mere end de 
gjorde både i 2011 og 2013. 
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Det var som sagt intentionen med skolereformen, at lederne skulle bruge relativt mere tid på 
den pædagogiske og faglige ledelse af skolen sammenlignet med, hvad der tidligere har gjort 
sig gældende. Det er endnu ikke lykkedes på landsplan i 2015 at skabe denne ændring. 
Interviewet med skolelederne i Rudersdal peger i samme retning. Lederne har en bevidsthed 
om, at den pædagogiske og faglige dimension af deres ledelsesopgave skal fylde mere, men 
oplever, at administration og drift fylder meget i deres hverdag og vanskeliggør, at de skaber 
rum til den pædagogiske og faglige ledelse. 

3.5. Ledelse af de professionelles læring og udvikling 
Ledelse af de professionelles læring og udvikling er den dimension, der ifølge Robinson har 
størst effekt for elevernes læring og udvikling. Derfor er det også positivt, at den dimension 
fylder ca. 20 pct. af ledernes arbejde.  
 
Afdelingsledernes større tidsforbrug på arbejdet med ledelsen af de professionelles læring 
og udvikling skal ses i lyset af, at de fleste af dem har ledelsesansvaret for en afdeling på 
skolen, og der igennem er tættere på de enkelte medarbejdere.  
 
I interviewet med skolelederne fremgår det, at ledelsesteamene er optagede af at nå hen til 
at lede de professionelles læring og udvikling. Ledelsesteamene er i den forbindelse pt. 
særligt optagede af at lede udviklingen af medarbejdernes professionelle samarbejde i teams 
omkring eleverne og dette når de også i et vist omfang. Lederne oplever til gengæld, at det 
pt. er vanskeligt at finde den tilstrækkelige tid til systematisk at lede den enkelte 
medarbejders læring og udvikling.  
 
Som led i 4K samarbejdet ”Alle børn skal lære at lære mere”, har alle skoleledelser og 
medarbejdere i foråret 2015 deltaget i en spørgeskemaundersøgelse omkring deres praksis. 
 
Medarbejderne bliver i undersøgelsen spurgt til deres oplevelse af at få feedback på deres 
praksis fra ledelsen, vejledere og kollegaer.  
 
Diagram 3, Feedback - medarbejderne i Rudersdal Kommunes besvarelser 

 
 
Som det fremgår af diagrammet, er det 59 pct. af medarbejderne der oplever, at de aldrig får 
systematisk feedback på deres praksis fra deres leder, hertil kommer at 10 pct. ikke ved om 
de har fået feedback. Medarbejderne bliver også spurgt om, i hvilken grad de modtager 
feedback fra en vejleder, det er der 68 pct. der aldrig gør. Der er altså ikke noget, der tyder 
på, at ledelserne i vidt omfang har givet opgaven videre til vejlederne. Besvarelserne fra 
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medarbejderne i Rudersdal Kommune adskiller sig ikke fra besvarelserne i de tre andre 
kommuner, der indgår i denne survey. 
 
Ledelserne bliver i undersøgelsen stillet en række spørgsmål, der går på deres egen 
vurdering af, i hvor høj grad de gennemfører forskellige konkrete aktiviteter, som falder inden 
for kategorien faglig og pædagogisk ledelse. Der spørges konkret til, i hvor høj grad ledelsen 
gennemfører walkthroughs, observationer af medarbejdere, feedback og samtaler om 
medarbejdernes læringsmål.  
 
Diagram 4, Feedback til medarbejdere – ledelserne i Rudersdals besvarelser 

 
 
Ledernes oplevelse af, i hvilket omfang de via forskellige konkrete metoder udfører 
pædagogisk læringscentreret ledelse, er overvejende, at det ikke sker i tilstrækkelig grad. 
Ligeledes er det heller ikke deres vurdering, at det i udbredt grad er en opgave, der bliver 
varetaget af f.eks. vejledere eller kollegaer.  
 
Samlet set tegner materialet et billede af nogle skoleledelser, som ønsker at prioritere 
ledelsen af de professionelles læring og udvikling, men som oplever det som svært at give 
opgaven den fylde, som de selv finder den bør have. Der tegner sig også et billede af, at 
skolelederne ikke i udstrakt omfang får distribueret ledelsesopgaven videre til andre 
ressourcepersoner på skolen.  

 

3.6. Anden administrativ ledelse 
De adspurgte ledere bruger i den uge der er blevet registreret tid samlet set godt 35 pct. af 
deres tid på opgaver, der ikke falder inden for Vivian Robinsons model. Kategorien ”Andet” 
dækker selv sagt over mange forskellige opgavetyper. Nogle er opgaver, som vi i en dansk 
kontekst forstår som tæt koblet til kerneopgaven, men som ikke direkte handler om elevernes 
læring, det kan f.eks. skolebestyrelsesarbejde og kommunikation med forældrene. Den 
dækker også over ledere, der påtager sig at undervise en klasse, der pt. mangler en lærer og 
ledere der vikardækker, når det vurderes at være nødvendigt.  
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Samtidig dækker kategorien over en lang række administrative og driftsmæssige opgaver, 
der i dag varetages af skoleledelserne. Hvilke det præcis drejer sig om varierer fra skole til 
skole, men det kan være alt fra at styre varmen på skolen og tilse varmesystemet til at 
hjælpe når en I-pad ikke fungerer, forholde sig til forældreklager angående ansvaret for at 
dække udgifter til en beskadiget I-pad etc. Inden for denne kategori falder også opgaver 
omkring personaleadministration og generel økonomistyring.  
 
Det er ledelsernes oplevelse, at de i forhold til flere af disse opgaver ikke føler sig 
tilstrækkeligt kompetente til opgaven. En leder siger:  
 
”Der er ikke nogen i mit ledelsesteam, der er uddannet inden for økonomi og økonomistyring 
og det presser os. Jeg oplever, at jeg hele tiden skal være ekstra opmærksom på vores 
økonomi og bruger mange ressourcer på at kontrollere, fordi vi ikke har de nødvendige 
kompetencer.” 
 
En anden leder bringer et eksempel frem omkring ansættelser: 
 
”Jeg har valgt at ansætte en cand. mag,.det betyder, at så skal jeg til at sætte mig ind i, 
hvilken overenskomst der gælder for hende. Det er en ny opgave for mig og jeg tænker på, 
om ikke det ville være hensigtsmæssigt at denne opgave lå mere centralt?” 
 
Rapporten” Skoleledelse i folkeskolereformens første år” peger på, at skoleledernes øgede 
tidsanvendelse i 2015 især skyldes, at lederne bruger mere tid på ”anden administrativ 
ledelse”, der blandt andet omfatter fordeling af lærernes arbejdstid og skemalægning. 
Undersøgelsen peger på, at dette blandt andet kan skyldes, at den længere skoledag og 
intentionerne med de nye arbejdstidsregler gør skemalægning og fordeling af lærernes 
arbejdstid til en mere tidskrævende og kompleks opgave.  

 
Ledelserne peger også på, at der er behov for på de enkelte skoler at arbejde med kulturen 
omkring hvilke forventninger, der er til ledelsen som et serviceorgan. På den ene side kan 
det føles godt at fikse et problem for en medarbejder og måske også til tider være en 
hensigtsmæssig investering. Men det kan også nemt komme til at fylde for meget. Her kan 
skolerne også lære af hinanden, f.eks. i forhold til procedurer omkring I-pads. Men også sikre 
at opgaverne bliver løst af dem, der er tættest på opgaveudførelsen. 
 
Endelig peger ledelserne på, at det er vigtigt at være opmærksom på, i hvor høj grad de 
bliver trukket ud til fælles kommunale aktiviteter, der kan betyde, at ledelserne ikke har den 
nødvendige tid på egen skole til at arbejde med den pædagogiske læringscentrede ledelse.  
 
Samlet set peger den landsdækkende undersøgelse og den lokale undersøgelse i Rudersdal 
at økonomistyring og andre administrative opgaver fylder en væsentlig del af 
skoleledelsernes tid. Samtidig peger de interviewede leder på, at de i flere tilfælde ikke finder 
de er de mest kompetente til at løse opgaven og at det i et ressourceperspektiv ikke er 
optimalt at opgaverne ligger hos dem. Skolelederne peger på den baggrund på en række 
opgaver, de finder med fordel kan varetages enten centralt i forvaltningen eller i tættere 
driftssamarbejder mellem skolerne. Nogle af de opgaver lederne oplever fylder for meget, og 
som de tænker de med fordel kunne varetages af andre end dem selv er:  

 Arbejdstid 

 Økonomi 

 Personale forhold 

 Ansættelser; ansættelsesbreve, feriekort, overenskomster 
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 Bygningsvedligeholdelse. 

 Drift af bygninger herunder varme. 
 

4. Mulighederne i tæt ledelsessamarbejde i forpligtende netværk 
Staten Ontario er som bekendt berømt for at have løftet det offentlige skolevæsen gennem 
en reform og mere end 10 års hårdt arbejde. Et centralt fokusområde har været at få skoler 
imellem og skoler og forvaltning til at arbejde tæt sammen om at styrke elevernes læring og 
trivsel.  
 
På studieturen til Ontario i efteråret 2015 oplevede deltagerne, hvordan man i Ontario 
arbejder systematisk med netværk mellem skoleledere inden for distrikterne. Forskning 
peger på, at det har været afgørende for, at skolevæsnet har kunnet opnå et stort 
kvalitetsløft . 
 
Arbejdet i netværkene mellem skolelederne indebærer blandt andet, at skolelederne besøger 
hinandens skoler og giver hinanden feed-back på det, de oplever på skolen – hele tiden med 
afsæt i, hvordan man kan skabe større læring for eleverne. De skoleledere Rudersdal 
Kommune mødte under besøget fremhævede det som meget udbytterigt at samarbejde med 
andre skoleledere.  
 
Efter hjemkomsten fra Ontario har forvaltningen og skolelederne fulgt op på erfaringer fra 
Ontario om udvikling af samarbejdet mellem skolelederne. Der er blandt andet blevet 
etableret tre netværksgrupper mellem skolelederne, der pt arbejder med udviklingen af det 
professionelle samarbejde mellem medarbejderne. Arbejdsgruppen anbefaler, at der 
arbejdes videre med at styrke udviklingen af forpligtende netværk mellem skoleledelserne i 
Rudersdal Kommune.  

5. Ressourcemæssige rationaler i styrket skoleledelse 
Ved interviewet af lederne bliver spørgsmålet om, ”hvilke ressourcemæssige rationaler, der 
kan ligge i at styrke skoleledelserne?” rejst. 
 
Fokus rettes på hvilke ressourcemæssige rationaler, der kan ligge i at styrke personale-
ledelsen og den pædagogiske ledelse. Det er ledernes formodning, at en styrket pædagogisk 
ledelse ville kunne bidrage til at reducere sygefraværet på skolerne og dermed også 
forbruget af vikarer.  
 
Det er også vurderingen, at en styrkelse af den pædagogiske ledelse vil kunne bidrage til at 
optimere brugen af medarbejderressourcerne på børnegrupperne, så der i mindre grad er 
brug for at have flere voksenressourcer i undervisningen, fordi den tættere ledelse og en 
styrket brug af ressourcepersoner kan facilitere, at medarbejderne får flere strategier til at 
arbejde med elever, f.eks. på tværs af de traditionelle klasser.  
 
Det er ligeledes vurderingen, at der kan være et rationale og en kvalificering ved at fjerne 
nogle af de arbejdsopgaver, som skolelederne peger på til en stærkere driftsenhed eller en 
centralisering. 
 
Endelig er det vurdering helt parallelt med Vivian Robinsons hovedkonklusion, at en styrket 
pædagogisk ledelse vil kunne højne elevernes læring og udvikling og der er en forventning 
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om, at dette kan betyde, at det er muligt at fastholde og tiltrække flere elever der i dag 
vælger en privat skole. 

6. KONKLUSION 
Arbejdsgruppen har afdækket hvilke arbejdsopgaver skoleledelserne varetager i dag. 
Skolelederen det samlede ansvar for skolens pædagogiske og administrative virksomhed. 
Skolelederen har blandt andet ansvaret for, at alle elever udfordres fagligt og det er 
skolelederen, der har ansvar for beslutninger, der angår enkelte elevers behov for ekstra 
støtte. 
 
Skolelederne har ansvaret for organiseringen af skolen, herunder elevernes hverdag og 
timer og i forlængelse heraf har skoleledelsen ansvar for at organisere medarbejdernes 
arbejde. Med den ændrede arbejdstidsaftale (Lov 409) har skolelederne fået større 
handlerum til at udfører deres ledelsesopgave og prioritere skolens ressourcer, med det 
følger også en større opgave med at få planlagt den længere skoledag og disponeret 
ressourcerne mest hensigtsmæssigt. 
 
Skolelederne har ansvar for implementeringen af skolereformen. Det indgår som et centralt 
element i skolereformen, at der skal ske en styrkelse af skoleledernes generelle 
ledelsesopgave og i særdeleshed af deres pædagogiske ledelse af skolerne. I forlængelse 
heraf tegner analysen et billede af, at skoleledelserne i Rudersdal ønsker at prioritere den 
pædagogiske ledelse generelt og isærdeleshed ledelsen af de professionelles læring og 
udvikling, men ledelserne oplever det som svært at give opgaven den fylde, som de selv 
finder den bør have. Der tegner sig også et billede af, at skolelederne ikke i udstrakt omfang 
får distribueret ledelsesopgaven videre til andre ressourcepersoner på skolen.  
 
Skolelederen varetager opgaver der understøtter elevernes læring, trivsel og sundhed 
samtidig viser analysen at skolelederen derudover varetager en mængde administrative 
opgaver der sætter en begrænsning for arbejdet med skolen pædagogiske virksomhed. 
 
Givet reduktionen i det kommunale budget de kommende år, kan det ikke forventes, at der 
fremadrettet vil blive ansat flere skoleledere. Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at man 
undersøger mulighederne for, at ressourcepersoner på skolerne fremover i højere grad kan 
bidrage til den pædagogiske ledelse af skolen, herunder arbejdet med at lede de 
professionelles læring og udvikling. 
 
Analysen viser, at økonomistyring og andre administrative opgaver fylder en væsentlig del af 
skoleledelsernes tid. Lederne peger på, at de i flere sammenhænge oplever de mangler de 
nødvendige kompetencer inden for feltet til på samme tid at løfte opgaven både effektivt og 
kvalificeret.  
 
Arbejdsgruppen peger på muligheder for at andre personalegrupper fremadrettet løser en 
række økonomiske og administrative opgaver. Skolelederne finder med fordel opgaverne 
kan varetages enten centralt i forvaltningen eller i tættere driftssamarbejder mellem skolerne. 
Analyse af kvalificering og rationalisering af skolens driftsopgaver går dybere ind i hvilke 
opgaver det specifikt drejer sig om. Men arbejdsgruppen her anbefaler overordnet, at flere af 
de økonomiske og administrative opgaver, der i dag ligger hos de enkelte skoleledelser i 
højere grad løses i fællesskab, f.eks. i et driftssamarbejde mellem flere skoler.  
 
Endelig anbefaler arbejdsgruppen, at samarbejdet f.eks. i netværk mellem ledelserne 
omkring den pædagogiske ledelsesopgave styrkes; først og fremmest fordi skoleledelserne 
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gennem samarbejde og sparring med andre ledelser kan kvalificere deres arbejde, dernæst 
fordi et tættere samarbejde kan være ressourcebesparende, f.eks. ved at ledelserne i højere 
grad deler materialer mv.  
 
Det anbefales, at der arbejdes videre med analyserapportens anbefalinger i et tættere og 
mere forpligtende samarbejde, der kunne foregå i de evt. 3 nye skoledistriktsområder, hvor 
denne analyserapport bør ses sammen med de øvrige analyserapporter. 

 
 


