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Af Annette Haugaard

Temperaturen i april 2013 var usædvanligt 
lav. Ikke bare på grund af metrologiske 
lavtryk over Danmark, men også fordi 
samarbejdsklimaet mellem lærere og ledere 
på landets skoler var iskoldt efter 25 dages 
lockout. En hård kamp om retten til at 
bestemme over lærernes arbejdstid satte 
spørgsmålstegn ved skoleledernes loyalitet: 
lå den hos de kommunale arbejdsgivere eller 
hos lærerne, med hvem skolelederne deler 
både uddannelse og fagforbund? 

Ifølge daværende formand for Skolele-
derforeningen, Anders Balle, lå svaret midt 
imellem. »Vi er ikke i lommen på Danmarks 

Lærerforening, og vi er ikke i lommen på KL. 
Vi har vores eget tredje ståsted,« sagde han 
dengang.

Den vurdering deler adjunkt på CBS, Justi-
ne Grønbæk Pors. Hendes forskning i dansk 
skoleledelse siden 1970 viser, at skolelederens 
loyalitet har været til debat flere gange og nu 
er mundet ud i skabelsen af den moderne 
skoleleder som altfavnende. I dag skal skole-
lederen pendulere mellem lærerværelset og 
kommunale møder uden at lægge sit lod hos 
en af parterne, og sådan bliver det formentlig 
ved med at være.

»Diskussionen om skolelederens rolle er et 
ekko af tidligere debatter om samme emne. 
Men jeg tror ikke, kampen om loyaliteten hos 

nutidens skoleledere bliver entydigt afgjort. 
Tværtimod vil vi accelerere kravet om, at han 
eller hun kan performe over for både kom-
munen og lærerne, også når de er hinandens 
modsætninger,« siger Justine Grønbæk Pors.

FRA FØRSTELÆRER 
TIL INSPEKTØR
Historien om skoleledelse begynder i 
den gamle landsbyskole, hvor den lokale 
sognepræst har pligt til at opmuntre lærerne 
og advare dem, når de fejler. Og så er der 
førstelæreren, udpeget som såkaldt primus 
inter pares (den første blandt ligemænd).

»Førstelæreren havde sin fulde loyalitet hos 
kollegerne og samme uddannelse som dem, 
men han var det første forsigtige bud på sko-
leledelse,« siger Justine Grønbæk Pors.

I 1933 flytter tilsynet med skolen til amter 
og skolekommissioner, og da små skoler 
fra 1950’erne bliver lagt sammen til større, 
opstår behovet for en skoleinspektør.

»Det var en lærer, som fik ansvar for at 
administrere og lægge årsplaner og skemaer, 
men mange steder fortsatte inspektøren 
med at undervise ved siden af,« siger Justine 
Grønbæk Pors.

I 1970 smelter landets sogne og købstæder 
sammen til 275 kommuner med volumen 
nok til at interessere sig for skolerne på en 
ny måde. Kommunen vil styre og planlægge 
skolens rammer effektivt.

»Pædagogikken blandede man sig ikke i. 
Den opgave lå hos lærerprofessionen via 
blandt andet amtskolekonsulenter, Dan-
marks Lærerhøjskole og Danmarks Lærer-
forening. Samtidig blev skolen langt op i 
1980’erne betragtet som en institution i et 
hierarki, hvor inspektøren administrerede 
og kunne referere til, at beslutninger var 
truffet på kommunekontoret,« siger Justine 
Grønbæk Pors.

SKOLEN BLIVER 
KOMMUNALISERET
I 1989 sker der et markant skifte i skolelede-
rens rolle. Reformer og lovændringer ændrer 
beslutningsgangene på de enkelte skoler, så 
de hidtidige skolenævn bliver erstattet af 
skolebestyrelser. Samtidig får skolelederen 
formelt flere muskler og overtager nu 
ansvaret for budgetter, økonomi og pædago-
gisk planlægning.

»Det var en revolution, som fødte en tydelig 
lederfigur. Kommunerne havde en opfattelse 
af, at læreren tidligere havde for stor magt i 
skolenævnet, og nu ønskede man, at sko-

SPÆNDT UD 
MELLEM LÆRER-
VÆRELSET OG 
KOMMUNEN

SKOLELEDER Aldrig har forventningerne til skolelederen været 
større end i dag, hvor han både skal styre økonomi, udvikle 

pædagogik og balancere modsatrettede interesser. Men det er 
ikke nyt, at kommunen blander sig i skoleledelse, ligesom 

skolelederens loyalitet også har været til debat mange gange 
før, siger adjunkt Justine Grønbæk Pors

SKOLENS FIRE VIGTIGE AKTØRER

Asterisk zoomer ind på dem, der skaber skolens hverdag - 
læreren, eleven, pædagogen og skoleinspektøren - og fortæller 

om nogle af de vigtigste historiske udviklinger. Før, nu og i 
fremtiden. Hvad har forandret sig, hvad er det samme?
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lelederen satte sig for bordenden og gjorde 
lærerne til en part på lige fod med andre. 
Forældrene skulle desuden inddrages i at 
skabe mere lokale skoler med selvstændige 
pædagogiske profiler, men det skete ikke som 
ønsket,« siger Justine Grønbæk Pors.

Kommunerne reagerede med at ansætte 
pædagogiske konsulenter og udbyde kurser i 
ledelse for at støtte skolelederne i at løfte den 
opgave, kommunerne havde tiltænkt dem.

»Det er en paradoksal dobbelthed, hvor 
decentralisering førte til større kommunal 
indblanding,« siger Justine Grønbæk Pors.

FORVENTNINGS-
PRES UDEN LIGE
Foreløbigt sidste kapitel i kommunaliseringen 
af skolevæsnet sker i 2013, hvor skolelederen 
får ret til at bestemme over lærernes arbejdstid.

»Skolelederen er både blevet kommunens 
person på skolen og skolens person i kom-
munen. Skolelederen skal ikke længere bare 
administrere beslutninger taget andre steder, 

men også løfte et hav af opgaver, som før 
lå hos andre aktører. I dag forventer vi ikke 
blot, at lederen holder styr på budgetter, 
indfrier kommunale børne- og ungepolitik-
ker og udvikler den enkelte lærer. Vi for-
venter faktisk også, at lederen genopfinder, 
hvad skolen kan være, når pædagogikken 
gentænkes, og skolen åbnes op via samar-
bejde med sfo, fritidsklubber og den lokale 
gymnastikforening,« siger Justine Grønbæk 
Pors.

De næsten overmenneskelige krav hviler 
ikke bare på skolelederen, men på alle of-
fentlige ledere.

»Man har i dag en næsten grænseløs tro på, 
at mere og stærkere ledelse giver bedre kva-
litet, og at bare der kommer fleksibilitet, kan 
alt lade sig gøre. Netop fordi præmisserne for 
at lede bliver mere diffuse, kan vi forvente, at 
skolelederen lykkes med endnu mere, end vi 
på forhånd havde forestillet os,« siger Justine 
Grønbæk Pors.

Hun tør ikke spå om, hvorvidt det kan lade 
sig gøre, eller om historien gentager sig, så 

kommunerne blander sig yderligere for at 
få skolelederen til at gå den vej, politikerne 
ønsker.

»Det er ikke nødvendigvis dårligt, at kom-
munen er blevet en stærkere aktør i skolen, 
for et stærkt kommunalt skolevæsen kan lave 
udviklingsprojekter på tværs af skoler med 
store muligheder. Men forventningspresset 
er så stort, at vi sandsynligvis bliver en smule 
skuffede, og så er det spændende, hvordan 
kommunerne reagerer på det.« 

OM JUSTINE GRØNBÆK PORS
Cand.soc., ph.d. og adjunkt ved 
Copenhagen Business School, 
hvor hun blandt andet er 
koordinator og underviser på 
masteruddannelsen i ledelse af 
uddannelsesinstitutioner, som 
udbydes i samarbejde med 

Institut for Uddannelse og Pædagogik. Justine 
Grønbæk Pors er desuden forfatter til flere bøger om 
uddannelsesledelse og udgiver senere i år en dansk 
oversættelse af sin ph.d.-afhandling om udviklingen 
af styringen og ledelsen af folkeskolen fra 1970 til i 
dag. ›
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Gruppebillede med elever 
og lærere på Skovshoved 

Skole. På fotografiet ses i første 
række fra venstre andenlærer 
Martin Meisner, førstelærer og 

skoleinspektør Frantz Rasmussen, 
lærerinde Petrea Jensen og 

håndarbejdslærerinde Louise Dahl.


