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Skolelederne får endelig lov at lede 
 
Med regeringens indgreb i konflikten mellem lærerne og KL, har le-

derne på de enkelte skoler endelig fået retten til at lede. Indgrebet er 

et vigtigt signal om, at ledelse er altafgørende for en bedre folkeskole, 

mener Ledernes formand Svend Askær. 

 

- Friheden for den enkelte skoleleder til at udøve god ledelse er nød-

vendig for at sikre vores børn den bedste undervisning. Hos Lederne 

er vi derfor yderst tilfredse med, at regeringen i indgrebet står fast 

ved, at ledelse er et væsentligt element og en forudsætning for at 

bringe den danske folkeskole op i verdensklasse, siger Svend Askær. 

 

Hos Lederne har man i mange år slået på tromme for, at ledelse bør 

fylde mere på landets folkeskoler, og at den enkelte leder skal have 

lov og plads til at lede.  

 

- Forudsætningen for, at der er rum til god ledelse, er, at der ikke er 

tvivl om, hvor ledelsesretten ligger. Vi har igen og igen efterlyst, at 

der kom mere ledelse ind i folkeskolen, at ledelse fik en større vægt, 

og at de ansvarlige politikere i kommunerne og i regeringen slog fast 

en gang for alle, at ledelsesvejen er den rigtige vej at gå, siger han. 

 

Svend Askær understreger, at den nye ledelsesret til skolelederne 

samtidig stiller store krav til dem som ledere.  

 

- Skolelederne skal naturligvis have for øje, at der med ledelsesret 

også følger en ledelsespligt. Det er nu op til dem at bevise, at de for-

mår at udøve god ledelse og løfte det ansvar, de nu har fået. Det er 

jeg sikker på, de nok skal klare, siger formanden. 

 

Han mener, at resultatet af regeringsindgrebet vil være til gavn for 

alle.  

 

- Vi kan kun være tilfredse med, at den lange lockout nu er slut med 

en markering af, at ledelse er vigtig for både at sikre en god skole og 

velfærd i Danmark, siger Svend Askær.  
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