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Arbejdsgruppe om ledelse i folkeskolen

1. Baggrund

Regeringen har lanceret en omfattende folkeskolereform, der skal 
forhandles i Folketinget i 2013 med henblik på vedtagelse i sommeren 2013. 
Det overordnede mål med reformen er, at alle elever bliver så dygtige, de 
kan. Reformen ventes at træde i kraft skoleåret 2014/2015 dvs. i august 
2014. 

Hvis hovedelementerne i reformen vedtages, vil det indebære betydelige 
ændringer af den faglige og økonomiske styring af folkeskolen. 
Ændringerne vil også påvirke organisering og indhold af dagtilbud, kultur- 
og fritidstilbud til børn og unge mv. Der er således tale om en omstilling, 
som vil involvere mange aktører i kommunerne i et omfattende 
forandringsprojekt, hvor et fælles syn på børns udvikling og læring er et 
vigtigt afsæt.

Kommunalbestyrelserne skal allerede i 2013 som led i budgetvedtagelsen 
for 2014 træffe en række beslutninger om skolens indhold, styring og 
økonomi. Forberedelserne hertil igangsættes primo 2013. Beslutningerne 
kan få konsekvenser for hele den kommunale indsats for børn og unge og 
de forskellige institutionstilbud. Forvaltninger, skoleledere og øvrige ledere 
på børn- og ungeområdet skal i gang med den konkrete planlægning. 

For at understøtte kommunerne i arbejdet med at forberede reformen frem 
mod august 2014 vil KL iværksætte en række aktiviteter og udarbejde 
inspirationsmateriale mv. Et stort antal kommunale repræsentanter vil blive 
inddraget i dette arbejde. I januar 2013 er der nedsat en kommunal 
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rådgivningsgruppe med kommunaldirektører og børne- og ungedirektører, 
der skal rådgive KL om realiseringen af en kommende folkeskolereform.

Der nedsættes herudover følgende arbejdsgrupper med kommunale 
repræsentanter:

 Arbejdsgruppe om kommunalpolitiske beslutninger om folkeskolen 
og tilbud til børn og unge

 Arbejdsgruppe om skolens indhold, herunder aktivitetstimer
 Arbejdsgruppe om styring af økonomi og ressourcer i folkeskolen
 Arbejdsgruppe om dokumentation i relation til folkeskolen
 Arbejdsgruppe om ledelse af folkeskolen
 Arbejdsgruppe om kompetenceudvikling af folkeskolens 

medarbejdere.

Der planlægges senere nedsat en arbejdsgruppe om arbejdsgiverrollen, 
ligesom der eventuelt vil blive nedsat underarbejdsgrupper om specifikke 
temaer. 

Det fælles formål for arbejdsgrupperne er at bidrage til omstillingen til en 
ny skole, herunder at give input til udvikling af konkrete produkter (fx 
temadage/konferencer, inspirationsmaterialer i form af modeller, eksempler 
mv.), der kan understøtte kommunerne.

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for KL’s aktiviteter større 
initiativer og aktiviteter i 2013 om folkeskolereformen rettet mod det 
politiske niveau, topchefniveauet og skoledelserne, jf. bilag 1. 
Arbejdsgruppen skal i planlægningen af sit arbejde tage højde for denne 
tidsplan bl.a. i forhold til udarbejdelse af produkter, indspark til 
konferencer, kurser m.v. Det er samtidig vigtigt med tæt koordinering 
mellem arbejdsgrupperne, så de anbefalinger, vejledninger m.v., der 
udarbejdes til kommunerne er koordineret.

2. Nye rammer for ledelse af folkeskolen
Folkeskolereformen vil grundlæggende påvirke ledelsesopgaverne i forhold 
til folkeskolen. Det gælder de politiske ledelsesopgaver og det gælder 
ledelsesopgaverne på forvaltningsniveau og på de enkelte skoler. 

De forestående ledelsesopgaver bør både ses i forhold til den kortsigtede 
implementeringsopgave frem til august 2014 og i forhold til 
ledelsesopgaverne på længere sigt i den nye folkeskolemodel. 
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På den baggrund er der i det følgende redegjort for en række initiativer både 
i forhold til det politiske og det administrative niveau, og der skelnes 
endvidere mellem det korte sigt frem til august 2014 samt ledelsesopgaven 
på længere sigt. 

3. Den politiske ledelsesopgave i 2013
Fastlæggelse af rammerne for skoleåret 2014 – 2015 kan ikke overlades til 
den nye kommunalbestyrelse, der tiltræder 1. januar 2014. Beslutningerne 
skal træffes i den siddende kommunalbestyrelse – ellers er der ikke tid til at 
forberede og udmønte beslutningerne på den enkelte skole inden skoleåret 
2014/15 starter i august 2014. 

Den siddende kommunalbestyrelse skal derfor:
• Fastlægge målsætninger for, hvordan indholdet i den nye 

folkeskolereform skal gennemføres i den enkelte kommune og kobler til 
de øvrige tilbud til børn og unge.

• Beslutte nye styringsprincipper både i forhold til skolepolitikken og 
ressourcestyringen på folkeskoleområdet.

• Beslutte budget 14, hvoraf 5/12 dele vedrører den nye folkeskolemodel. 

De økonomiske forudsætninger for den nye reform på folkeskoleområdet 
indebærer, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal integrere 
beslutningerne om reformens indhold med de økonomiske rammer. Der 
skal træffes en række skolepolitiske og styringsmæssige beslutninger, der 
bliver grundlaget for skoleledelsens tilrettelæggelse af reformen på den 
enkelte skole. 

Det er ikke muligt at træffe disse beslutninger før de økonomiske 
forudsætninger er kendte. Til gengæld er tiden knap i forhold til de 
beslutningsprocesser, kommunalbestyrelserne skal igennem. 

Der lægges på denne baggrund op til et forløb, der omfatter følgende 
elementer i forhold til den politiske ledelse. 

Borgmestre og udvalgsformænd
Borgmestrene vil ved en række lejligheder i løbet af foråret 2013 drøfte de 
økonomiske rammer for folkeskolen i forbindelse med de økonomiske 
forhandlinger, hvor der tilrettelægges borgmestermøder og et 
repræsentantskabsmøde. Det foreslås imidlertid, at borgmestrene sammen 
med udvalgsformændene på skoleområdet har en særskilt drøftelse af både 
indhold og økonomi i forhold til reformen. Selv om det detaljerede indhold 
i reformen og i de økonomiske forudsætninger ikke er kendt, vil det være 
hensigtsmæssigt at den enkelte kommune igangsætter forberedende 
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overvejelser, og derfor tilrettelægges (som udgangspunkt) fem regionale 
møder – evt. i tilknytning til et KKR-møde, hvor borgmestre og 
udvalgsformænd får lejlighed til at drøfte reformens konsekvenser. 

Informationsmøder om økonomien i budget 2014.
Umiddelbart efter de økonomiske forhandlinger afholdes 
informationsmøder (aktuel kommunaløkonomi), hvor de 
budgetteringsmæssige konsekvenser præsenteres for de – typisk 
økonomiudvalgsmedlemmer – der deltager på disse møder. 

Konferencer om styringsudfordringer og muligheder i reformen
Når der er skabt klarhed om reformens indhold igennem et politisk forlig, 
og indgået aftale om de økonomiske forudsætninger kan konsekvenserne af 
disse overordnede rammer præsenteres og drøftes kommunalpolitisk. Der 
lægges op til, at der i august gennemføres en række konferenceaktiviteter 
for især økonomiudvalgsmedlemmer og skoleudvalgsmedlemmer, hvor de 
indholdsmæssige perspektiver i reformen og de økonomiske forudsætninger 
er på programmet. Som udgangspunkt tilrettelægges disse møder som 
heldagsarrangementer, men det bør i forberedelsen overvejes, om det kan 
komprimeres til fx et 4 timers forløb. 

Indholdet på møderne vil fokusere på det skolepolitiske indhold, økonomi 
og finansiering samt den politiske styring af både indhold og ressourcer. 
Der lægges særlig vægt på, hvordan de politiske beslutninger er knyttet 
sammen med økonomiske konsekvenser. 

Der lægges på møderne afgørende vægt på, hvilke typer af beslutninger 
kommunalbestyrelserne bør træffe i løbet af efteråret med henblik på at 
klargøre de rammer, som skolelederne skal arbejde inden for, når den lokale 
politik skal udmøntes og reformen gennemføres økonomisk. 

Møderne vil derfor i høj grad indeholde forskellige styringsmuligheder for 
kommunalbestyrelserne, og der vil være knyttet en række KL anbefalinger 
til forskellige typer af styringsmodeller. Der vil i den sammenhæng også 
være stor fokus på, hvordan kommunalbestyrelserne kan støtte og 
tilrettelægge et godt grundlag for de beslutninger, som skolelederne skal 
træffe på de enkelte skoler.

Tilrettelæggelsen af indholdet på konferencerne tager udgangspunkt i det 
arbejde, der udføres i de to arbejdsgrupper vedrørende lokal skole- og 
børn/ungepolitik og styring af økonomi og ressourcer. Vejledninger og 
anbefalinger fra disse 2 arbejdsgrupper vil være centrale elementer i det 
program, der skal udarbejdes. 
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4. Skoleledelse i 2013 – 2014
Ledelsen på den enkelte skole står over for en meget stor opgave, når 
folkeskolereformen skal implementeres. Det er først og fremmest en vision 
for fremtidens folkeskole, der skal oversættes til praktisk hverdag. 

Samtidig skal dette ske gennem et nyt styringssystem, hvor bl.a. de 
økonomiske rammer vil påvirke arbejdstilrettelæggelse på den enkelte skole. 

Det er helt afgørende, at skolelederne står i spidsen for denne 
omstillingsproces, og ligeledes at skoleledelserne tager ejerskab til 
fremtidens skole og omstillingen på vej derhen. 

Ledelsesopgaven bør præges af visionen for den nye skolereform, men den 
praktiske implementering vil være forbundet med en lang række konkrete 
initiativer og beslutninger, der skal gennemføres på den enkelte skole. Det 
er disse opgaver, skolelederne skal rustes til – både gennem 
visionsdrøftelser om de faglige perspektiver og gennem udvikling af en lang 
række praktiske værktøjer og redskaber, der kan anvendes i 
implementeringen på den enkelte skole. 

Visionskonferencer inden sommerferien
Der lægges på denne baggrund op til, at der inden sommerferien 
gennemføres arrangementer for skolelederne, hvor der sættes fokus på 
visionerne i den nye folkeskolereform.

Disse arrangementer tilrettelægges som en-dages initiativer enten i form af 
to-tre landsdækkende konferencer eller i form af fem-otte store regionale 
møder. Det er ikke kun skolelederen men hele skoleledelsen, der tænkes på, 
og målgruppen udgør derfor op til 3.000 personer inkl. skolechefer og 
skoledirektører. På disse møder inden sommerferien tydeliggøres indholdet 
i folkeskolereformen og visionerne om de nye udviklingsperspektiver. 
Arrangementerne skal endvidere bidrage til at skabe overblik over forløbet 
frem mod reformens ikrafttræden med særlig henblik på skoleledelsens 
rolle. Der udarbejdes til arrangementerne et oplæg om reformens 
hovedindhold og skoleledelsens opgaver.

Kurser om implementering af reformen
I perioden september – november tilbydes alle skoleledere og eventuelt 
også souschefer – i alt en målgruppe på op til 3.000 personer – en kursus- 
og konferenceaktivitet af 2-3 dages varighed, som muligvis kan tilrettelæges 
som internatkurser. Den endelige tilrettelæggelse afhænger af en række 
forskellige forhold, herunder finansieringsmulighederne.
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Den indholdsmæssige tilrettelæggelsen af denne kursusaktivitet vil afhænge 
af flere forhold, og det er derfor for tidligt på nuværende tidspunkt at 
fastlægge formen og forløbet for kurserne. Det forudsættes imidlertid, at 
forløbet kan tilrettelægges med gruppedrøftelser, og der skal derfor findes 
en balance mellem på den ene side holdstørrelser og på den anden side de 
økonomiske ressourcer og den undervisningskapacitet, der er til rådighed.
Indholdet i denne kursusvirksomhed fokuserer i særlig grad på, at 
skolelederne skal have planlægningen af 2014/15 klar i løbet af foråret. Det 
indebærer, at der i sammenligning med de eksisterende lederkurser for 
denne målgruppe – fx i forhold til diplomniveauet – vil være mindre fokus 
på de generelle personlige ledelsesudfordringer og mere fokus på de 
redskaber og faglige temaer, der ledelsesmæssigt skal arbejdes med frem til 
sommeren 2014 med henblik på at afklare rammer, indhold og 
ressourceanvendelse for det kommende skoleår. Det betyder, at der særligt 
vil være fokus på følgende temaer:

 Tilrettelæggelse af skoledagen, herunder elementer i et 
sammenhængende forløb, bl.a. i forhold til aktivitetstimer. Her 
indgår også temaer vedrørende samarbejdet mellem pædagoger og 
lærere.

 Indholdet i kommunalbestyrelsens styring af rammerne – både 
indholdsmæssigt og økonomisk. Hvilke styringssignaler kan 
skoleledere forvente, og hvordan skal de håndteres.

 Skoleledelsens opgaver i forlængelse af ændrede overenskomster. 
Der sættes fokus på de opmærksomhedspunkter, og de metoder og 
redskaber, der følger af de ændrede overenskomster.

 Personlige udfordringer og perspektiver. For mange skoleledere vil 
de nye rammer være et markant brud med hidtidige traditioner og 
arbejdsrutiner. Det indgår også i kursusaktiviteten, hvordan dette 
håndteres.

5. Skoleledelse fra 2014 og frem
Den nye folkeskolereform vil forøge og skærpe skoleledelsens opgaver 
generelt. 

Derfor er der behov for, at de nye rammer for skoleledelsen indgår i de 
mere generelle uddannelsesaktiviteter, der er tilrettelagt for denne gruppe. 
Det gælder ikke mindst de DOL og DIL uddannelsesforløb der er 
tilrettelagt med henblik på diplomuddannelse. De nye rammer skal således 
indtænkes i eksisterende uddannelsesforløb, som i højere grad skal målrettes 
til de nye vilkår. Derfor skal der udarbejdes oplæg om, hvordan eksisterende 
uddannelser skal omstilles. Der skal i den sammenhæng lægges vægt på, at 
aktiviteter til understøttelse af videreudvikling i langt højere grad end hidtil 
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tilrettelægges og gennemføres i tilknytning til egen organisation. Hermed 
kan ledelsesudviklingen blive en del af den strategiudvikling, der foregår i 
den enkelte kommune. 

Der skal på denne baggrund laves et oplæg om, hvordan rammerne omkring 
diplomuddannelsen kan udvikles og omstilles. Det bør ske således, at det 
kan få virkning for aktiviteter i 2014 og fremefter.

En del af de afsatte statslige midler bør endvidere anvendes i forhold til den 
del af skoleledergruppen, der efterspørger særlige udviklingsforløb frem 
mod implementeringen. Det er sandsynligt, at en række skoleledere ønsker 
fælles udviklingsaktiviteter, der går videre end det program, der er 
tilrettelagt i efteråret, jf. afsnit 4.

Der bliver i relation til ledernes kompetenceudvikling behov for at sætte 
fokus på ledelsesopgaven i forhold til at styrke almenundervisningen og 
skille færre ud til specialundervisning. Også kompetenceudvikling i forhold 
til øget anvendelse af it i undervisningen bør drøftes i arbejdsgruppen. 
Endelig bør der gøres status på hidtidige initiativer i samarbejde med staten 
om rekruttering og talentudvikling af skoleledere med henblik på at vurdere, 
om der skal iværksættes yderligere tiltag.

Der udarbejdes oplæg om disse aktiviteter inden sommerferien 2013.

6. Organisation og sammensætning af arbejdsgruppen
De beskrevne opgaver i afsnit 3, 4 og 5 har en forskellig karakter, og derfor 
organiseres opgaverne i tre forskellige forløb. Det samlede arbejde med 
ledelsestemaet placeres i en KL-koordinationsgruppe, der sikrer, at der er 
sammenhæng mellem indsatserne i de tre forløb. 

Særligt i forhold til indsatserne beskrevet i afsnit 4 og 5 nedsættes en 
arbejdsgruppe, der drøfter indsatserne for skolelederne. 

Titel Navn Kommune Bemærkninger
Kommunaldirektør Lars Svenningsen Nyborg
Direktør Henning Haahr Skanderborg Medlem af KL’s 

Kontaktudvalg på børne- og 
kulturområdet

Børn- og 
ungedirektør

Hanne Dollerup Kalundborg Medlem af KL’s 
Kontaktudvalg på børne- og 
kulturområdet

Forvaltningschef Susanne Hammer- Tårnby
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Børn og Kultur Jakobsen
Skole- og 
familiechef

Bente Schoubye Gladsaxe

Børn- og ungechef Ole Kiil Jacobsen Aarhus
Direktør Hanne Ahrens Silkeborg
Skoleleder Flemming Skaarup Middelfart
Skoleleder Mogens Bang 

Thomassen
Randers

Skoleleder Henrik Schou Norddjurs
Skoleleder Kasper Føns Svendborg
Skoleleder Keld Stattau Furesø

Deltagere fra KL’s sekretariat i relation til dele af gruppens arbejde:
Konsulent Helle Steiness Olsen, projektleder (Center for Børn og 
Uddannelse)

Cheføkonom, direktør Jan Olsen 
Afdelingschef Bente Buhl Rasmussen (KLK)
Sekretariatschef Hanne Bak Lumholt (Folkeskolereformsekretariatet)
Kontorchef Mikkel Haarder (Center for Børn og Uddannelse)
Vicekontorchef Lis Sandberg (Center for Børn og Uddannelse)
Chefkonsulent Niels Holger Olsen (Jura og EU)
Forhandlingsleder Jens Tousgaard (Jura og EU)
Chefkonsulent Dorthe Møller (Center for Børn og Uddannelse)
Konsulent Lene Tetzlaff-Petersen (Center for Børn og Uddannelse)

7. Arbejdsform og tidsplan
Det er vigtigt med en tæt koordinering af arbejdet i de forskellige 
arbejdsgrupper. Der sigtes derfor mod et antal fælles møder for alle 
grupperne. Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for KL’s aktiviteter 
om folkeskolereformen rettet mod kommunerne (Bilag 1).

På det første møde i arbejdsgruppen drøftes et forslag til arbejdsplan for 
gruppen. Planen skal spille tæt sammen med KL’s overordnede tidsplan for 
aktiviteter.

Opstartstidspunkt og mødehyppighed for de enkelte arbejdsgrupper kan 
variere. På første møde i gruppen drøftes mødehyppighed og arbejdsform.

Ultimo 2013 tages stilling til det videre arbejde i de forskellige 
arbejdsgrupper.
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Bilag 1. Tidsplan for større KL-initiativer, der kan støtte 
kommunernes realisering af en folkeskolereform

Denne foreløbige tidsplan viser, hvilke større aktiviteter, KL på nuværende 
tidspunkt planlægger i 2013 med henblik på, at kommunerne har mulighed 
for at tænke aktiviteterne sammen med kommunens forberedelser af 
reformen. Planen vil løbende blive justeret. Sideløbende med de nævnte 
aktiviteter vil KL tage spørgsmål vedrørende folkeskolereformen op i alle 
de relevante faste fora, hvor KL i forvejen mødes med kommunerne, fx 
større tilbagevendende konferencer samt møder med de 98 borgmestre, 
kommunaldirektørkredsen og diverse fagdirektørkredse.

Tidspunkt Målgruppe Indhold
Marts/april 
2013

Kommunaldirektør
er og børne- og 
ungedirektører

Dialogmøder i de fem regionale kommunaldirektørkredse med 
deltagelse af børne- og ungedirektørerne. Folkeskolereformen 
drøftes i forhold til visionen med reformen, indhold og økonomi. 
Der sættes desuden fokus på tidsplanen for forberedelse af 
reformen herunder de aktiviteter, KL forventer at igangsætte for at 
understøtte kommunerne.

Marts/april 
2013

Børne- og 
kulturdirektører 
samt  skolechefer

Tilbud om KL-deltagelse i et møde om folkeskolen i de fem 
regionale direktørnetværk for børne- og kulturdirektører, hvor også 
skolecheferne deltager. Folkeskolereformen drøftes i forhold til 
visionen med reformen, indhold og økonomi. Der sættes fokus på 
tidsplanen for forberedelse af reformen, herunder de aktiviteter, 
KL forventer at igangsætte for at understøtte kommunerne og 
behovet for inspirationsmaterialer, modeller m.v. til brug for 
kommunernes forberedelse.

16. april 
2013

Børne- og 
ungedirektører

KL-træf for børne- og kulturdirektører om større temaer i 2013 på 
børneområdet. Folkeskolen er ét blandt flere emner.

23. april 
2013

Økonomidirektøre
r (Ø98)

Folkeskolen vil være et centralt tema på mødet i Ø98 kredsen. Der 
vil være fokus på budgetteringsforudsætninger og relevante 
styringsinformationer, som økonomiforvaltningerne har brug for at 
sætte fokus på tidligt i budgetprocessen.

Maj 2013 Borgmestre og 
formænd for 
børne- og 
skoleudvalg, 
kommunaldirektør
er og børn- og 
ungedirektører

Der planlægges 3-5 møder rettet mod borgmester og formanden 
for børne- og skoleudvalget, kommunaldirektører og børn- og 
ungedirektører om visionen bag folkeskolereformen, indholdet i 
reformen og de nye rammer for skole- og børnepolitikken lokalt. 
Der sættes fokus på forberedelse af budgetprocessen for budget 
2014 og de temaer, som kommunalbestyrelsen bør forholde sig til i 
forbindelse med budget 2014 i relation til reformen. KL planlægger 
til brug for mødet at udarbejde et oplæg/inspirationsmateriale 
herunder forslag til tidsplan for forberedelse af den nye skole og 
reformen, der ventes at træde i kraft i august 2014. Den samlede 
økonomi i reformen vil på dette tidspunkt fortsat ikke være kendt.
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Maj/Juni 
2013

Skoleledelser, 
øvrige ledelser på 
børne-, unge- og 
fritidsområdet, 
chefer for området

Skoledelserne står over for en meget stor opgave i relation til at 
lede forandringer igennem i folkeskolen, hvis en reform vedtages. 
Der afholdes et møde for målgruppen på ca. 3.000 personer enten 
som 2-3 konferencer eller 5-8 regionale møder. På mødet sættes 
fokus på visionen bag folkeskolereformen samt reformens indhold, 
omstillingsopgaven og ledelsesopgaver i forhold til at forberede 
reformen frem mod august 2014. Informationsmøderne følges op 
af andre aktiviteter i efteråret 2013. Til brug for møderne vil KL 
udarbejde et inspirationsmateriale om folkeskolereformen og 
ledelsesopgaven.

14.-15. maj 
2013

Kommunalpolitike
re, 
forvaltningschefer 
og 
udviklingskonsulen
ter

KL afholder Kultur- og fritidskonference i Silkeborg. På 
konferencen sættes bl.a. fokus på aktivitetstimerne og koblingen 
mellem skole- og fritidsliv.

Medio juni 
2013

Kommunalpolitike
re, især 
økonomiudvalgsm
edlemmer samt 
kommunaldirektør
er, øvrige 
direktionsmedlem
mer og 
økonomichefer

KL afholder Aktuel Kommunaløkonomi. På dette tidspunkt 
forventes de økonomiske forudsætninger for reformen kendte, idet 
disse forudsætninger indgår i den økonomiaftale, som regeringen 
og KL forventes at indgå medio juni. Der vil på møderne være 
fokus på de budgetforudsætninger, som kommunerne skal arbejde 
med i forhold til skolereformen. Skoleåret 2014/2015 har 5/12 
virkning i kommunernes budget for 2014, og der orienteres på 
møderne om, hvordan reformens forudsætninger kan indarbejdes i 
det kommende budget.

August 
2013

Kommunalpolitike
re primært 
borgmestre, 
fagudvalg og 
økonomiudvalg 
samt topchefer.

Der afholdes 5-8 regionale møder for økonomiudvalgs- og 
skoleudvalgsmedlemmer om folkeskolereformens konsekvenser og 
muligheder. På dette tidspunkt kendes både de indholdsmæssige og 
økonomiske rammer for reformen samt de nye overenskomster. 
Der lægges vægt på, hvilke typer af beslutninger 
kommunalbestyrelserne bør træffe i løbet af efteråret med henblik 
på at fastlægge rammer for skolerne og skolelederne, når den lokale 
skole- og børnepolitik skal udmøntes Der sættes fokus på 
reformens konsekvenser for skole- og børnepolitikken og 
koblingen til styringen af indhold og ressourcer. Der præsenteres 
forskellige scenarier for, hvad politikerne lokalt bør/kan tage 
stilling til samt forskellige styringsmodeller

August 
2013

Forvaltningschefer 
og skoleledere

Halvdagsinformationsmøder om resultat og konsekvenser af 
overenskomstforhandlingerne.

Efterår 
2013 - 
september-
november

Skoleledelser og 
forvaltninger

Ledelsen på den enkelte skole står over for en stor opgave, hvis 
reformen vedtages og skal implementeres. Ændrede økonomiske 
rammer vil bl.a. påvirke arbejdstilrettelæggelsen på den enkelte 
skole. Det er afgørende af ledelsen klædes på til denne opgave og 
tager ejerskab til visionen for fremtidens skole og realiseringen af 
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den. Der iværksættes kurser – formentlig over 2-3 dage for 
skoledelserne om visionen for fremtidens skole. Der sættes fokus 
på de redskaber og faglige temaer, der ledelsesmæssigt skal arbejdes 
med frem til sommeren 2014 med henblik på at afklare rammer, 
indhold og ressourceanvendelse for det kommende skoleår. På 
møderne præsenteres inspirationsmateriale med eksempler og 
praktiske redskaber og værktøjer, der kan anvendes på den enkelte 
skole i planlægningen af skoleåret 2014/2015.

30.-31. 
januar 2014

Kommunalpolitike
re, 
forvaltningschefer, 
skole-, dagtilbuds- 
og 
institutionsledere

KL afholder konference Børnetopmøde 2014 i Ålborg. 
Konferencen vil omhandle hele børne- og ungeområdet og vil være 
en naturlig anledning til at markere folkeskolereformens 
ikrafttræden og kommunernes arbejde med forberedelserne, 
herunder konsekvenser for de samlede kommunale tilbud til børn 
og unge.

Primo 2014 Skoleledelser Workshops for skoleledelser om planlægning af skoleåret 
2014/2015. Der præsentereres værktøjer og inspirationsmateriale, 
der kan anvendes i planlægningen af skoleåret 2014/2015.

Ud over de nævnte aktiviteter overvejes det at afholde en række 
temadage/konferencer om faglige temaer i reformen, fx koblingen mellem 
skolen og fritidstilbud, samarbejder mellem skolen, ungdomsuddannelser og 
erhvervslivet, arbejdet med læringsmiljø og læringsmål, 
kompetenceudvikling af medarbejdere m.v.


