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Arbejdet starter med et godt grin
På opfordring fra de gamle skolebestyrelser har Gentofte Kommune tilrettelagt et introduktionsprogram for de nyvalgte forældrerepræsentanter.
Med på første møde var teatergruppen TurnAround

Nr. to fv. Anette Ketler, suppleant til skolebestyrelsen på Hellerup Skole…og Vivi
Lottenburger ny i skolebestyrelsen samme
sted. Tre timer i træk …..kun afbrudt af en
kort kaffe-kage-frugt pause

hovet for, at en skolebestyrelse fra starten
blev rystet sammen og blev bevist om, hvad
den har kompetence til, og vi har spurgt de
gamle skolebestyrelser, hvad vi kunne gøre
bedre, siger Jan Hansen, som fra starten er
lidt skeptisk overfor, om det såkaldte forumteater nu er den rigtige metode. Men han
ender med at overgive sig totalt.
FIRE TYPER

De ﬁre roller på scenen i det stærkt decimerede skolebestyrelsesmøde er for det første
Det er de gamle skolebestyrelser, der har

skolelederen, som ikke virker så professionel

presset på for at få forvaltningen til at klæ-

i lederrollen, og som heller ikke er så vild

Latteren bølger med jævne mellemrum

de de nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer

med skolebestyrelsesmøderne, fordi hun

igennem aulaen på Tjørnegårdsskolen i

bedre på til det kommende arbejde.

godt kan føle sig tromlet af de ressour-

Gentofte. Ved et lille interimistisk mødebord

Når man spørger skolebestyrelsesformand

cestærke forældre.

sidder ﬁre skuespillere og giver den i rollen

gennem seks år, Peter Clausen, Ordrup

Lærerrepræsentanten er en 57-årig enlig og

som egocentrerede deltagere i et skolebe-

Skole, hvornår man som ny begynder at

meget talende engelsklærer. Han har som

styrelsesmøde. De rammer, at dømme efter

få rutinen, svarer han med et glimt i øjet:

mærkesag en mobbe-politik, som har været
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publikums reaktioner, nogle af de karakteri-

– Det gør man efter otte år.

under udarbejdelse i en rum tid, og nu er

stiske forældre- og lærertyper lige på kornet.

Hvis nogle af de nye allerede har nået at

på sin lange vej til godkendelse gennem

Det er Teateret TurnAround, som har fået til

blive bekymrede for, hvad de har indladt

skolens mange demokratiske led.

opgave, at levendegøre nogle af de karak-

sig på, så kan fungerende skoledirektør Jan

Formanden er en fraskilt mor til to, som

teristiske problemstillinger fra skolebe-

Hansen berolige dem med, at de som no-

har fået posten på grund af anciennitet i

styrelsesarbejdet, så der både er noget at

get helt nyt både vil blive tilbudt netværk

bestyrelsen. Hun er typen, der er meget

diskutere og noget at grine af. Og denne

og temamøder om vigtige emner igennem

bekymret for børnenes trivsel og meget

onsdag aften har Gentoftes skole- og fritids-

det første år. Temaerne bliver budget,

engageret i det kreative, og der er ikke langt

forvaltning inviteret samtlige kommunens

kommunikation, forventninger og ansvar,

fra tanke til tale.

nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer til en

styringsgrundlag og evaluering.

Endelig er der et menigt bestyrelsesmed-

kick off på de kommende ﬁre års arbejde.

– I de seneste ﬁre år har vi kunnet se be-

lem, en selvstændig erhvervsdrivende,
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der er en type, som er meget lidt ﬂytbar, ly-

har arbejdet lidt. Man kan jo godt være

der vurderingen fra den garvede bestyrelses-

bange for, om man har indblik nok. Jeg tror,

formand fra det virkelige liv, Peter Clausen.

man skal være godt forberedt for ikke at

– Der er mange af netop den type, der forla-

blive hægtet af, siger Vivi Lottenburger, ny i

Samfund)

der bestyrelsesarbejdet, fordi de ikke synes,

forældrebestyrelsen for Hellerup Skole.

der sker nok, siger konsulent Per Stisen fra

Gentofte Kommune har inviteret kon-

SPØRGEJØRGEN

Skole & Samfund.

sulent Per Stisen fra Skole & Samfund

KLODSHANS
Skolebestyrelsesmedlemmer skal være som
Klodshans: glad, samarbejdsvillig og iderig, men
ikke specialist. (Per Stisen, konsulent i Skole &

Skolebestyrelsesmedlemmer kan spørge om alt.
Det gælder både over for skolen og over for forvalt-

E N E TA L E R

med til mødet, og han er med sine ﬁre
børn og seksten år i aktivt skolebe-

Da skuespillerne har ”holdt møde” et stykke

styrelsesarbejde på Frederiksberg et

tid, er det tilhørernes tur til at pege på de

levende bevis for, at man godt kan

steder i processen, hvor det går galt. Og der

blive fanget ind.

som har banket sit eget ﬁrma op på fem

er meget at tage fat på.

Han lover bestyrelserne stor ind-

år, og som er typen, der går ind for effektiv

”De er dårlige til at høre efter, hvad hinan-

ﬂydelse, hvis de er i stand

drift. Hans evige omkvæd er: ”Det var ikke

den siger.”

til at priori-

gået i det private erhvervsliv”. Han er også

”De står fast på egne synspunkter.”

tere deres

typen, der hurtigt konkluderer, at farven

”De har meget at lære.”

arbejdsfelt,

på toiletpapiret er det eneste, bestyrelsen

”De taler slet ikke om, hvad der er bedst for

forberede sig

må bestemme. Han ruller med øjnene,

børnene.”

godt og alliere

mens andre taler og synes, at det er mere

”Følelserne spiller frit.”

sig med gode

nødvendigt med ﬂere parkeringspladser

”Magtkamp i stedet for dialog.”

forbundsfæller.

til morgentravle forældre, end det er med

Tilhørerne får også mulighed for at anvise,

– Få en dialog i gang med skolens kon-

traﬁksikring af skolevejen.

hvordan skuespillerne kan blive bedre til

taktforældre og få et byrådsmedlem med

Som type er han den mest outrerede og

bestyrelsesarbejdet, og det giver dem en

i bestyrelsen, så I har én, I kan lytte til og

mest morsomme, og derfor nok også den

forsmag på, at der ikke er nogen helt enkelt

påvirke, siger han.

umiddelbart mest populære blandt tilhører-

opskrift på det, der venter dem.

Konsulent i KL, Nils Jørgensen, som selv

ne. Men nu er han også en fælles platform

– Vi får helt sikkert brug for nogle ﬂere kur-

har erfaring som skoleleder, holder en

for de nye skolebestyrelsesmedlemmer.

ser omkring bestyrelsesarbejdet og måske

gulerod frem.

– Det er et meget genkendeligt billede, at

en kommunikationskonsulent, når vi først

– Der er masser af ting, I kan bestemme

ningen. (Per Stisen, konsulent i Skole & Samfund)

selv, og der er meget større råderum, end
mange tror, siger han.
Han henviser til den stigende forventning
om, at forældre tager medansvar for deres
børns læring og skolegang
– Hvis forældrene skal have mere ansvar, så
skal man også give dem mere medindﬂydelse. Ellers gider de ikke, siger han og opfordrer
til, at forældrene tager fat på et forsømt
område, nemlig skole-hjem samarbejdet.
– Det er et af de områder, der er sket allermindst på i de senere år, og det trænger til
at komme i centrum, siger han.
Fra venstre bestyrelsens selvstændige erhvervsdrivende (spillet af Teis Bayer), skoleinspektøren (Dorte Højsted), bestyrelsesformanden (Lene Poulsen) og læreren (Ole Hinsch).
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