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Evalueringsdesign for skolestrukturen 2022 
Efter 6 år med distriktsstrukturen ser vi med stor tilfredshed på, at der nu evalueres på, om den 
”nye” struktur fungerer efter hensigten. 
Vi har følgende kommentarer til det evalueringsdesign, der er fremlagt. 
 
Vi undrer os over formålet med evalueringen ”at blive klogere på, hvor Skoleområdet er med 
implementeringen og opfyldelsen af de vedtagne målsætninger.” Formålet er vel at evaluere på, 
om vi har den struktur, der bedst muligt understøtter ledere og medarbejdere i at levere det 
bedste skoletilbud til kommunens elever, eller om det kalder på nogle justeringer. 
Når man bygger evalueringen op om strategiplanen for skoleområdet fra 2014, er man nødt til at 
være opmærksom på, at evalueringen i højere grad kommer til at fortælle noget om 
skolevæsenets tilstand, end om strukturen. 
 
Herefter har vi følgende kommentarer til de fem temaer, som evalueringen bygges op om. 
Elevernes trivsel og faglige resultater 
Elevernes trivsel og faglige resultater afhænger af en lang række faktorer, men der er overhovedet 
ingen evidens for, at elevernes trivsel og faglige resultater er resultat af den skolestruktur, der er i 
kommunerne, snarere tværtimod. Hvis man er interesseret i data, hører de til i en kvalitetsrapport 
sammen med mange andre data, der fortæller noget om et skolevæsen, for eksempel data om 
overgang til ungdomsuddannelse, elevfravær, antal børn uden skoletilbud, antal skolevægrede 
elever, antal elever, der skal have kommunalt tilskud til en plads på en efterskole mm. 
Vi foreslår derfor, at disse data helt udelades i vurderingen af skolestrukturen. 
 
Større robusthed pædagogisk og økonomisk 
Antallet af fødte børn inden for skoledistriktet er naturligvis interessant at kigge på, men da 
fordelingen af indskrevne børn i børnehaveklassen ligger hos Børne- og skoleudvalget, har 
strukturen ikke den store betydning herfor. 
Skal man kigge på antallet af ledere mhp. at sammenligne med før strukturændringen, bør man 
skille skoleledelse og SFO-ledelse. Det vil give et mere retvisende billede af, hvordan man har 
prioriteret i kommunen. 
 
Styrkelse af elevernes læring og inklusion 
Vejlederkulturen opstod som en national indsats, og i kølvandet heraf valgte man også i 
Brønderslev Kommune jf. Strategiplanen fra 2015 at uddanne vejledere. Det samme gjorde man i 
alle andre kommuner uanset hvilken skolestruktur, man havde. Vejlederne fungerer stort set kun 
på den matrikel, de er tilknyttet, og kun sjældent på tværs af skolerne i distriktet. En undtagelse er 
DSA-vejlederne, der har en helt speciel rolle. Flere af vejlederne deltager desuden i 
vejledernetværk på kommunalt niveau, hvor der er mulighed for at sparre med kollegaer fra andre 
skoler. Et sådan netværk er altså ikke afhængig af en distriktsstruktur. 
Hvis man ønsker, at ”styrkelse af elevernes læring og inklusion” skal være en del af evalueringen af 
distriktsstrukturen, er vi forundrede over, at man har valgt at holde inklusionen udenfor. Grunden 
til at man har sat en proces i gang med omorganisering af specialområdet er vel, at man ikke er 
lykkedes med inklusionen i det omfang, man havde håbet, men det kan man ikke give 
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distriktsstrukturen skylden for. Det er et nationalt problem, at flere og flere børn får diagnoser og 
visiteres til specialtilbud, og i øvrigt er det et problem, der rækker langt ud over folkeskolen. Vi 
foreslår, at ”styrkelse af elevernes læring og inklusion” udelades af evalueringen, da det ikke er 
afhængigt af, hvilken struktur man har. 
 
Styrkelse af det tværfaglige samarbejde på tværs af fagområder 
Samarbejdet med rådgivere, PPR, Skolesundhedsplejersker mm. er uafhængig af hvilken struktur, 
man har valgt. 
Vi foreslår, at denne del udelades. 
 
Inddragelse og demokrati 
Det er i høj grad relevant at se på inddragelse og demokrati. Distriktsstrukturen har haft kæmpe 
indflydelse på sammensætningen af ledelsesteam, skolebestyrelser/distriktsbestyrelser, MED-
udvalg og TR-strukturen. 
Vi tror ikke, en spørgeskemaundersøgelse til medarbejderne er den rigtige måde at gøre det på. Vi 
foreslår, at evalueringen laves som fokusgruppeinterview med de forskellige deltagergrupper for 
sig, så man får en tilbagemelding uden påvirkning fra andre interessenter.  
Vi foreslår følgende interviews: 
Ledelse og økonomisk robusthed: 

1. Skoledistriktsledere 

2. Afdelingsledere 

3. Medarbejderrepræsentanterne fra MED (tillidsrepræsentanter og 

arbejdsmiljørepræsentant) evt. på matrikelniveau. 

Distriktsbestyrelser: 
1. Skoledistriktsledere 

2. Afdelingsledere 

3. Forældrerepræsentanter i distriktsbestyrelsen evt. på matrikelniveau 

4. Medarbejderrepræsentanter fra distriktsbestyrelsen evt. på matrikelniveau 

MED-strukturen: 
1. Skoledistriktsledere 

2. Afdelingsledere 

3. Medarbejderrepræsentanterne 

Tillidsrepræsentant-strukturen: 

1. Skoledistriktslederne 

2. Afdelingslederne 

3. Tillidsrepræsentanter 

 
Vi foreslår, at der evalueres på et 6. tema, der handler om styringskæder og beslutningsprocesser. 
Styringskæder og beslutningsprocesser 
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Det er vigtigt, at der evalueres på, hvad distriktsstrukturen har betydet for skoledistriktsledere, 
afdelingsledere og medarbejdere, og hvad det har betydet for matriklerne, at afstanden til lederen 
med personaleansvar er blevet større og ikke har sin daglige gang på skolen.  
Det er væsentligt, at der laves en undersøgelse, der viser på hvilket niveau beslutningerne træffes, 
så man får et billede af, hvor tæt på praksis dette sker.  
Vi foreslår, at temaet foldes ud med fokusgruppeinterviews på matriklerne med deltagelse af 
medarbejderrepræsentanter fra MED-udvalget og afdelingslederne. 
Der bør ligeledes laves interviews med skoledistriktslederne som en gruppe og med skolechefen. 
 
Vi vil gerne slutte med sige, at distrikterne er meget forskellige, og den forskellighed bør 
evalueringen kunne tage højde for, ligesom det er væsentligt, at spørgsmålene udarbejdes 
således, at det ikke bliver en evaluering af, hvordan lederne løser deres opgaver, men at det er 
strukturen, der evalueres på.  
 
Vi vil i øvrigt gerne henvise til den pjece, som KL og Danmarks Lærerforening sammen har lavet om 
”Dialog om skoleudvikling”, da den omhandler både ”Beslutningsarkitektur” og ”Samtalerum og 
mødefora”.  
 
https://www.kl.dk/media/25418/dialog-om-skoleudvikling.pdf 
 

 
Med venlig hilsen 

 
Kirsten Tranekær 

Midtvendsyssel Lærerkreds 
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