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Executive Summary 

In August of 2008, the primary schools of Hellig Kors Skole and Blågårdskolen were merged 
into a single organizational entity. These two schools where both  interested  in the merger 
and where  already  collaborating  closely.  Both  schools were  subject  to  the  same demands 
and  structural  settings  and had  the  same challenges with ethnicity of  the pupils  and  their 
socio economic background. But both schools had considerable problems with one another 
during the merger.  

This  thesis  is  an  organizational  study  of  this merger  and  it will  use  system  theory  and  its 
communication‐theoretical framework to challenge the structural approach to mergers in of 
the  field of  organization  theory.  The  theoretical  ambition of  the  thesis  is  to  show how an 
operationalization of system theory contains interesting insights to the field of mergers and 
acquisitions.  These  insights  challenge  the  structuralistic  understanding  of  organizations  as 
products of their structural framework. 

The analysis has shown how the challenges and problems experienced by the schools can be 
understood  by  analyzing  the  organizations  self  descriptions  and  decision  communication. 
Furthermore,  the  analysis  has  revealed  how  the  two  schools  based  their  decisions  on 
different  organisational  logics.  Hellig  Kors  Skole  where  communicating  based  on  a  social‐
rationality,  where  strengthening  the  social  skills  of  the  children were  communicated  as  a 
premise  for  the decisions  in  the organization. At Blågårdskolen a  literary‐educational  logic 
was utilized and the  literary‐educational development of the child was communicated as a 
premise for the decisions in the organization. Further more the analysis has shown that the 
two  organizations  have  constructed  and  understood  the  structural  settings  and  demands 
diffenrently.  Understandings  coupled  to  the  organizations  communication  logics  and 
decisions sensibility. 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1 Prolog 

Disen er ved at  lette over Assistens kirkegård. Piletræerne står nøgne og 
våde som parkens akse ned  langs den store allé. Som jeg drejer væk fra 
Jagtvej  lægger  jeg de  faste morgenpendleres bilkøer bag mig,  og  cykler 
ned  gennem  de  grønne  arealer,  og  op  mod  den  tomme  legeplads,  der 
flankerer skolen ved Hans Tavsens Plads – Blågårds Skole. 

Jeg  skal  til  mit  første  møde  med  den  sammenlagte  skoles  leder.  Mit 
kommende  genstandsfelt.  Som  jeg  parkerer  cyklen  ved  den  røde 
hovedbygning  kører  personalechefen  for  Københavns  Børne‐  og 
ungeforvaltning,  Stig  Schiermers,  ord  rundt  i mit  hoved.  ”Der  har  været 
sådan en tradition i København med, at småt er godt.” og ”Jeg har ikke i 
mine  dage  set  en  skolesammenlægning,  hvor  personalet  har  været 
positive som udgangspunkt.” Men de to tidligere skoler, Blågårdskolen og 
Hellig Kors Skole, var positive over  for denne sammenlægning. Lærer og 
ledere ville det her.  Jeg havde  læst deres høringssvar, deres artikler,  talt 
med lærerne. Fulgt dem. De ansatte ønskede den her sammenlægning.  

Det ringer ud, som jeg går igennem skolegården. Børn i alle aldre kommer 
ud fra skolens fire bygninger. Fire bygninger lokaliseret på hver sin side af 
en lille lukket vej. Skolerne må have været mere end naboer. De har brugt 
hinandens  arealer,  lånt  hinandens  lærere.  De  samme  udfordringer,  de 
samme  elever,  det  samme  sted.  En  oplagt  og  ønsket  sammenlægning 
mellem  to  skoler,  der  blev  kaldt  ens.  Som  jeg  går  ind  i  den  gamle  røde 
bygning  og  op  af  den  grå  stentrappe  undres  jeg;  Hvorfor  så  alle  de 
problemer? 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2 Introduktion 

Dette  speciale  vil  overordnet  empirisk  beskæftige  sig  med  fusioner  af 
organisationer. Studiet er teoretisk valgt til at tage afsæt i systemteorien 
og vil operationalisere denne i forhold til et konkret organisationsstudium. 
Den analytiske ambition med dette er at bidrage med en empirisk analyse 
af  den  selvbeskrivende  kommunikations  betydning  for  organisationers 
selvforståelse og beslutningskommunikation.  

Den  29  November  2007  besluttede  Københavns  Borgerrepræsentation,  at  ti  skoler  i 
Københavns Kommune (Forkortes KK) skulle sammenlægges til fem større skoler for at skabe 
en styrket faglighed og økonomisk effektivisering af skoleområdet. (KK faglige visioner ‐ Bilag 
2). På Nørrebro blev det blandt andet besluttet at sammenlægge Blågårdskolen  (Forkortes 
BLG) og Hellige Kors Skole  (Forkortes HKS). Fra den kommunale administrations side taltes 
om  stordriftsfordele  ved  at  gøre  to  enheder  til  én  større  enhed,  og  i  begrundelserne  for 
forligsaftalen  lægges  der  vægt  på,  at  ”Større  enheder  giver  muligheder  for  at  styrke 
ledelsesindsatsen(…).”  og  ”I  større  enheder  (…)  vil  der  være  større  mulighed  for  faglig 
sparring og  læring på  tværs af medarbejderne.”(KK  faglige visioner  ‐ Bilag 2). Endvidere er 
fokusset  i det udarbejdede materiale rettet mod hvilke ændringer af de fysiske rammer en 
sammenlægning  vil  medføre:  ”Et  væsentligt  fokus  for  arbejdsgrupperne  vil  også  være,  at 
kortlægge  og  planlægge  de  bygningsmæssige  tilpasninger.”  (KK  Handlingsplan  ‐  Bilag  3). 
Kommunikationen  var  rettet  mod  strukturelle  opmærksomheder  i  processen  og 
udfordringen  var  den  direkte  fordobling  af  volumen  og  medlemstallet  på  baggrund  af 
sammenlægningen.  Kommunen  selv  definerede  også  processen  som  en 
”strukturtilpasning”1.  

”Strukturtilpasningen” mødte stor modstand fra de københavnske skoler, der under sloganet 
”Lad vær med at spar’, på det bedste vi har!” gennemførte demonstrationer, faglige møder, 
arbejdsnedlæggelser  og  forældredrevne  blokader  af  de  implicerede  skoler.  Men  ikke  på 
Blågårdskolen og Hellig Kors Skole. Her blev forslaget mødt positivt fra første færd, og de to 
organisationer  så  frem  til  sammenlægningen.  Hvilket  deres  fælles  høringssvar  var  et 
eksempel på: 

                                                        
1http://www3.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/IPolitiskFokus/Skoleomraadet/FremtidensSkolerOgInstitutioner/Bagg
rundsmateriale/~/media/Service%20til%20dig/Boern/Fremtidens%20institutioner%20og%20skoler/h%C3%B8ri
ngsbrev.doc.ashx 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”Under  disse  forudsætninger  er  såvel  forældrerepræsentanter  som 
lærere,  tap’ere  (teknisk  administrativt  personale  red.),  elever  samt 
ledelsen  på  de  to  skoler  positive  overfor  sammenlægningen.  Vi  vil  i 
fællesskab sørge  for, at det bliver en  fornuftig og  forsvarlig proces at  få 
de  to  skoler  lagt  sammen  til  en  ny,  moderne  folkeskole  i  hjertet  af 
Nørrebro.” (HKS og BLG fælles høringssvar ‐ Bilag 4) 

1. August 2008  trådte sammenlægningerne  i  kraft, og  fem nye skoler  så dagens  lys. En af 
dem  var  den  nye  sammenlagte  Blågård  Skole.  De  to  tidligere  skoler,  Hellig  Kors  Skole  og 
Blågårdskolen, var underlagt den samme lovgivning, den samme kommunale administration 
og det samme skoledistrikt. De arbejdede ud fra de samme politiske og økonomiske krav om 
levering af identiske ydelser. Fysisk var de lokaliseret mindre end ti meter fra hinanden på 
hver  sin  side  af  en  lille  lukket  vej,  og  deres  elevsammensætning  var  kulturelt  og  socialt 
meget  ens.  Lærerne  så  frem  til  fusionen,  og  de  to  skoler  havde  i  flere  år  samarbejdet 
omkring  specifikke  fag.  Lederen  på  Hellig  Kors  Skole  var  værdsat  af  sine  egne  og 
Blågårdskolens læreres ønske om at gå ind i fusionen handlede også om, at de ønskede at få 
denne  ledelse. Alt  i alt en fusion, der virkede som undtagelsen fra reglen, hvor alle parter 
ønskede fusionen af de to skoler og dermed underlagt de samme institutionelle rammer og 
krav. Som en lærer på skolen formulerer det: 

” (…) vi startede med et år med harmoni. Skolebestyrelsen her på skolen 
har  i  lang  tid gået  ind  for  en  sammenlægning.  Længe  inden det  blev  et 
politisk projekt har vi sagt, at man skulle lægge de to skoler sammen af en 
lang  række  grunde.  Blågårdskolen  havde  ledelsesproblemer  og  de  var 
derfor nok også interesseret  i en sammenlægning. Så man startede med 
en  proces,  hvor  man  snakkede  om  alt  det  fantastiske  der  kunne 
komme(…).” (Niels ‐ Bilag 19) 

Men til trods for skolernes ens strukturelle rammer, deres ens beliggenhed og ønske om at 
fusionere, har skolerne haft endog meget store problemer med fusionen. Fusionsproces har 
været præget af konflikter mellem lærerkollegierne, utilfredshed med ledelsen, turbulente 
forhold  for  eleverne,  og  en  markant  faldende  opbakning  til  fusionen.  ”(…)praksis  tog  jo 
nærmest  livet  af  os.”  (Grete  ‐  Bilag  23)  som  en  af  lærerne  fra  den  gamle  Blågårdskolen 
formulerer det, mens andre taler om tidlig pensionering og fratrædelse. 

Men hvorfor alle disse problemer, når nu de to skoler er underlagt ens krav om levering af 
ens  ydelser,  er  del  af  den  samme  organisation,  har  den  samme  kommunalchef  og  er 
underlagt de samme strukturer? Det er denne undren, der ligger til grund for indeværende 
afhandling. 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2.1 Problemfelt  Fusioner i det offentlige 
Med  øget  krav  til  kvalitet,  specialisering  og  dokumentation  i  de  offentlige  ydelser,  er 
effektiviseringer  gennem  fusioner  blevet  en  stadig  større  del  af  den  offentlige  sektors 
udvikling. Udviklingen i Danmark kulminerede 1. Januar 2007 med implementeringen af den 
Kommunale  Strukturreform,  hvor  270  kommuner  og  13  amter  blev  sammenlagt  til  98 
kommuner  og  fem  regioner.  Uden  sammenligning  Danmarkshistoriens  største 
fusionsproces, hvor tusindvis af afdelinger, organisationer og forvaltninger skulle forandres 
og fusioneres for at tilpasse den nye kommunale struktur. En strukturændring så stor, at to 
ud af tre medarbejdere i den offentlige sektor blev direkte berørt af den2, og processen har 
været alt andet end gnidningsfri. Således viser en undersøgelse fra analyseinstituttet Gallup, 
at  42  procent  af  de  adspurgte  offentlige  ansatte,  der  blev  ramt  af  strukturreformen  har 
overvejet at søge væk, mens hver  tredje aktivt har søgt andet arbejde3. Forskning  fra den 
Norske Sundhedssektor påviser videre, hvordan sygefraværet forøges under fusioner og der 
skabes en generelt faldende udnyttelse af organisationernes arbejdsstyrke (Røed & Fevang 
2007).  Men  det  er  ikke  kun  medarbejderne,  der  bliver  hårdt  ramt  af  fusioner.  Ledernes 
hovedorganisation i Danmark kunne efter strukturreformens implementering fremlægge en 
undersøgelse  der  påviste,  at  næsten  halvdelen  af  de  offentlige  ledere  havde  oplevet,  at 
deres rammer og vilkår for  ledelse var blevet forværret, mens blot 19 % havde oplevet en 
forbedring4.  Ligeledes  er  det  et  kendt  faktum  i  fusionslitteraturen,  at  størsteparten  af  de 
overtagne  enheders  ledere  søger  væk  indenfor  de  første  fem  år  af  fusionens 
implementering,  og  at  mange  virksomheder  overhovedet  ikke  opnår  den  mindste 
efficiensforbedring ved fusionen (Borum & Pedersen 2008: 68). Udfordringerne i fusioner er 
således  ikke  til  at  komme  uden  om,  og  muligheden  for  succes  er  ikke  åbenbar.  Denne 
tendens  fremstår  også  klart  i  fusionslitteraturen  konklusioner,  hvor  forventninger  til 
fusioner sjældent bliver indfriet. Kun hver anden kan betegnes som succesfuld, og op mod 
hver  tredje  kan  defineres  som  direkte  mislykkedes  (Catwright  &  Cooper  1993:  7;  Layne, 
2000: 7). 

Struktur som styring 
Catwright & Cooper fremhæver i deres anerkendte bog om fusionsprocesser grundene til at 
være en generel overdreven tiltro til økonomiske incitamenter, struktur og rammesætning 
(Catwright & Cooper 1993: 11). En argumentation Yu m.fl. underbygger i deres forskning af 
hvordan  en  topledelse  i  den  amerikanske  sundhedssundhedssektor  allokere  deres 
tidsressourcer i en fusionsproces (Yu et.al 2005: 1510). Strukturering alene fyldte mere end 
4000 minutter af ledelsens godt 11.000 minutters registrerede fusionsarbejde. Altså næsten 
halvdelen af alt tid brugt på fusionen (Yu et.al 2005: 1510).  
                                                        
2 http://www.personaleweb.dk/03Z4552072 Lokaliseret 5/3 ‐ 2009 
3 http://www.personaleweb.dk/03Z4552072 Lokaliseret 5/3 ‐ 2009 
4http://www.lederne.dk/lho/publikationer/magasinetLederne/2008/nr67junijuli/lederelunkneoverforreform.ht
m Lokaliseret 23/2 ‐ 2009 



 
 

 8 

Struktur  er  således  et  centralt  tema  for  fusionslitteraturen  og  udtryk  for  en  udbredt 
institutionel organisationsforståelse. En forståelse der bygger på en antagelse om, at kontrol 
og  koordination af  rutiner,  regler og procedure er den  kritiske dimension  for  styringen af 
organisationer (Meyer & Rowan 1977: 342). March og Simon definerer formelle strukturer 
som stabile adfærdsmønstre, og organisationsteorien generelt beskriver ofte organisationer 
i  generelle modeller, der baseres på en afbildning af  stabile »strukturelle« kendetegn ved 
organisationerne  (March  &  Simon  1958:  170).  Organisatorisk  handling  får  karakter  af 
regelfølgen,  og  der  bliver  sat  fokus  på,  at  strukturer  repræsenterer  organisationerne. 
Strukturer  der  som  oftest  bliver  gjort  til  et  redskab,  som  kan  skabe  orden  og  intern 
forståelse  og  som kan  afgrænse organisationens handlemuligheder,  og  frem  for  alt  skabe 
effektivitet  i organisation.  (Mac 2005: 74) Således defineres organisationer som produkter 
af  institutionel  og  strukturel  regelfølge  og  målopfyldelse.  Denne  tilgang  forståelse  af 
organisationer betyder, at hvis organisationer har ens kerneopgaver, ens resultatkrav og ens 
formelle  organisatoriske  strukturer,  så  vil  procedurerne,  reglerne  og  rutinerne  være  de 
samme ‐ de to organisationer vil være ens organisatoriske enheder.   

I  nyinstitutionel  organisationsteori  (Meyer  &  Rowan  1977;  Meyer  &  Rowan  2006; 
Boxenbaum  &  Jonsson  2008)  gøres  der  op  med  dette  radikale  strukturelle  blik  på 
organisationer, og  der argumenteres i stedet for, at organisationernes formelle strukturer i 
højere  grad  opstilles  for  at  tilfredsstille  institutionelle  normer  og  overbevisninger  i 
samfundet end  for  at øge effektiviteten. Organisationen  skaber  institutionaliserede myter 
om, hvordan den er struktureret for at sikre organisationens legitimitet og stabilitet. Men i 
det  reelle  arbejde må organisationen navigere  i  en    kompleksitet,  der  rækker  ud over  de 
institutionaliserede  myter  om  organisationens  strukturer,  resultatkrav  og  kerneopgaver 
(Meyer & Rowan 1977: 341; Meyer & Rowan 2006: 51; Boxenbaum &  Jonsson 2008: 81). 
Organisationerne  defineres  som  værende    skabt  gennem  de  institutionelle  normer, 
overbevisninger  og  de  reelle  krav  som  organisationen  møder  i  sit  daglige  arbejde. 
Organisationerne  skal  kunne  skabe  legitimitet  og  stabilitet  udadtil  og  samtidigt  skal  den 
kunne absorbere og håndtere kompleksitet  indadtil  (Meyer & Rowan 1977: 342). Men en 
tilgang  hvis  rationalitet,  alt  andet  lige,  stadigt  indskriver  organisationer  som  produkter  af 
dets strukturelle og institutionaliserede krav til organisationens virke.  

Men  kan  et  andet  blik  end  det  strukturelle,  tilbyde  andre  erkendelser  i  studiet  af 
organisationer og  fusioner? Det er dette problemfelt  som afhandlingen  indskriver  sig  i  og 
som  vil  være  udgangspunktet  for  konditioneringen  af  afhandlingens  konkrete 
problemstilling, problemformulering og tesegenerering.  

2.2 Problemstilling: 
Hvis målet med en sammenlægning er  integration af  strukturelle  forskelle, hvorfor  skaber 
sammenlægningen af Blågårdskolen og Hellig Kors Skole så problemer? To institutioner der 
var  underlagt  den  samme  lovgivning,  den  samme  kommune,  det  samme  distrikt,  den 
samme kommunale chef, de samme krav om levering af identiske ydelser og indeholdende 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socialt og kulturelt ens børnegrupper. En sammenlægning der fra kommunal side blot blev 
betegnet som en tilpasning af de eksisterende strukturer og som samtidig var et ønske fra 
de implicerede parter.  

Afhandlingen  vil  udfordre  det  strukturelle  blik  på  fusions‐  og  forandringsprocesser,  og  i 
stedet tage udgangspunkt i en forståelse af organisationer som  kommunikationsprocesser. 
For kommunikerer de to organisationer ens om egen enheds virke og hvilken forskel gør det 
for organisationen at kommunikere om sig selv som den gør? Den vil gennem et studie af de 
to  skolers  selvbeskrivende  kommunikation  analysere  om der  her  kan  findes  en  forståelse 
for, hvorfor organisationerne, der fra start var positive overfor fusionen, har oplevet store 
problemer  i  processen.  Et  stort  anlagt  kommunalt  udviklingsprogram  vil  blive  gjort  til 
genstand for et videre studie af de to organisationers forståelser af og anknytninger til den 
kommunale kommunikation, for at undersøge om denne kommunikation skabes forskelligt i 
de to organisationer. 

Det er denne problemstilling og dette problemfelt specialet, empirisk, teoretisk og analytisk 
tager sit udgangspunkt i, og som leder frem til nedenstående problemformulering.  

2.2.1 Problemformulering: 

Hvordan  fremkom  Hellig  Kors  Skole  og  Blågårdskolen  som  organisatoriske 
enheder  i  deres  selvbeskrivende  kommunikation  og  hvordan  gøres  de 
kommunale krav og indsatser gældende i de to organisationers selvbeskrivende 
kommunikation? 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2.3 Tesegenerering:  
Afhandlingen vil således forskyde sit blik på de to organisationer fra de strukturelle  rammer 
til  organisationernes  kommunikation.  Analysen  laves  ud  fra  en  overordnet  teoretisk 
antagelse  om,  at  organisationer  er  lukkede  selvskabte  kommunikative  processer,  der 
reproducerer sig selv gennem beslutningskommunikation (Seidl & Becker 2005: 39).  Denne 
antagelse tager udgangspunkt i en systemteoretisk tilgang til studiet af organisationer, der 
fjerner fokus fra fusionen som et strukturelt integrationsprojekt på det formelle eller reelle 
plan,  og  i  stedet  henleder  opmærksomheden  på  studiet  af  organisationers 
kommunikationsprocesser  (Luhmann  2000a,  2000b;  Seidl  2005;  Seidl  &  Baecker  2005, 
2006).  

Dette  systemteoretiske  blik  og  den  overfor  beskrevne  problemstilling  har  ledt  frem  til 
problemformuleringen som den giver sig ud ovenfor. Men for at nå frem til en besvarelse af 
denne  problemformulering  har  jeg  opstillet  tre  teser,  der  vil  hjælpe  analysen  på  vej  og 
strukturere specialets progression.  

Den første tese: 
Med udgangspunkt i første led af problemformuleringen arbejdes, der i dette speciale ud fra 
en  tese om, at de  to organisationer var distinkte  i deres kommunikation om egen enheds 
identitet.  

Tese  1:  De  to  tidligere  organisationers  var  distinkte  i  deres  selvbeskrivelser  af 
egen enheds identitet. 

Tesen    skal  ses  som  udgangspunktet  for  studiet  af  de  to  organisationers 
kommunikationsprocesser. Analysen vil ud fra denne første tese søge at besvare første led i 
problemformuleringen  om  de  organisatoriske  selvbeskrivelsers  betydning,  og  tager 
udgangspunkt  i  den  formulerede  undren  om,  hvorfor  organisationerne  har  oplevet 
problemer i fusionen til trods for så ens strukturelle omverdner. Analysen vil derfor indledes 
med et afsnit der analyserer hvordan organisationerne beskrev egen enhed og om der kan 
identificeres nogle centrale temaer i kommunikationen.  

Den anden tese: 
Den  anden  tese  tager  udgangspunkt  i  de  to  organisationers  selvbeskrivende 
kommunikation, men bringer denne  i  anvendelse  i  forhold  til  studiet af organisationernes 
anknytninger til kommunal kommunikation ud fra en antagelse om, at den selvbeskrivende 
kommunikations  er  funderet  i  en  organisatorisk  logik,  der  er  af  afgørende  betydning  for 
organisationers  omverdensforståelse  og  beslutningskommunikation.  Tesen  bygger  således 
på  at  organisationens  egen  kommunikerede  selvbeskrivelse  er  et  udtryk  for  en  bestemt 
organisatorisk  logik  der  bliver  strukturerende  for  organisationens  beslutninger  og 
forståelser af omverdenen, og lyder som følger: 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Tese  2:  Organisationers  selvbeskrivende  kommunikation  bliver 
beslutningspræmisser for deres  organisatoriske og pædagogiske arbejde. 

Skolernes  selvbeskrivende  kommunikation  opstilles  som  af  afgørende  betydning  for 
hvordan skolerne kommunikere, beslutter og forstår dens omverden. Tesen bygger således 
på en grundlæggende antagelse om at det er organisationerne der skaber og selektere i de 
kommunale strukturer. Det er ikke de kommunale strukturere der skaber og selektere i de 
to  organisationer.  Analysen  af  dette  tager,  foruden  skolernes  selvbeskrivende 
kommunikation,  empirisk  udgangspunkt  i  et  storstilet  kommunalt  udviklingsprogram,  der 
under navnet ”Faglighed for Alle” skulle revitalisere det københavnske skolesystem gennem 
et tre‐årigt forløb frem til 2010. 

”Faglighed  for  Alle  er  et  ambitiøst  udviklingsprogram,  der  bryder  den 
negative  sociale  arv  og  styrker  fagligheden,  trygheden,  integrationen, 
trivslen og livsglæden for de københavnske børn. “5 

Udviklingsprogrammet står i begge skolers kommunikation som et centralt kommunalt tiltag 
som skolerne kommunikerer om som værende underlagt.  I  indledningen til Blågårdskolens 
kvalitetsrapport, der skal samle op på skolens hovedindsatser, ses dette:  

”Skolerapporten  for  Blågårdskolen  har  tre  dele.  Den  første  del  (…) 
refererer  til  Københavns  Kommunes  målsætninger  om  kvalitet  i 
folkeskolen, som de er beskrevet i det store politiske forlig Faglighed For 
Alle” (BLG Kvalitetsrapport6).  

I  Hellig  Kors  Skoles  udviklingsplan  ekspliciteres  dette  ligeledes;  ”Frem  til  2010  er 
realiseringen  København  kommunes  projekt  ”Faglighed  for  Alle”  i  centrum.”  (Bilag  6  ‐ 
Udviklingsplan).  Endvidere fremgår det i de to skolers fælles høringssvar i forbindelse med 
sammenlægningerne, at ”Faglighed for alle ‐ kan ikke udsættes eller neddrosles.” (Bilag 4 ‐ 
Fælles Høringssvar). Skolerne gør således dette kommunale udviklingsprogram til gældende 
for  deres  pædagogiske  og  organisatoriske  virke,  og  er  enige  om,  at  programmet  er  ”i 
centrum” for skolernes arbejde.  

Afhandlingens mål med  tese  2  er  at  analysere,  hvordan de  to  skoler  kommunikerede om 
egen enhed, og hvorvidt denne kommunikation kan identificeres som gørende en forskel for 
hvordan  organisationerne  forstår  og  selektere  i  den  kommunale  kommunikation,  med 
udgangspunkt  i et konkret udviklingsprogram som begge skoler beskriver som centralt  for 
organisationens arbejde. 

                                                        
5 http://www.faglighedforalle.kk.dk/hvad%20er%20ffa.aspx Lokaliseret 1/4 ‐  2009 
6http://www.bufnet.kk.dk/Skole/EvalueringOgProever/Kvalitetsrapport/~/media/bufnet/Skole/EvalueringOgPr
oever/Kvalitetsrapporter2007/bl%C3%A5g%C3%A5rd%20skole.ashx lok. 1/7 2009‐07‐13 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Den tredje tese: 
Analysen vil tage udgangspunkt i tese 1 og 2, der også repræsenterer første og anden led i 
problemformuleringen.  Men  afhandlingens  overordnede  ambition  med  studiet  af  de  to 
skolers  selvbeskrivende  kommunikation,  er  at  udfordre det  strukturelle blik,  der hersker  i 
den  gængse  organisationsteori,  og  bidrage  med  et  konkret  studie  af  organisationer,  der 
tager  udgangspunkt  I  en  systemteoretisk  forståelse  af  organisationer  som  selvrefentielt 
lukkede kommunikationsprocesser. Derfor vil efterprøvningen og besvarelsen af tese 1 og 2 
tjene til en konkluderende diskussion af tese 3 som den står formuleret herunder.  

Tese 3: De organisatoriske kommunikationsprocesser  skaber organisationernes 
selvforståelser,  og  gør  at  fusioner  bør  behandles  som  andet  og  mere  end  en 
strukturel integrationsproces. 

En tese, der installerer en anden forståelse for arbejdet med fusioner end blot et strukturelt 
integrationsprojekt,  hvor målopfyldelse,  resultatkrav og organisationers  kerneopgaver  er  i 
centrum for fusionen og dens succes. 

Opsummering 
Således er specialets problemformulering blevet udbygget gennem opstillingen af to teser, 
der  hver  skal  hjælpe  analysen  på  vej  i  dens  besvarelse  af  problemformuleringen,  og  en 
tredje  tese,  der  repræsenterer  specialets  overordnede  teoretiske  tese  for  arbejdet  med 
fusioner i organisationer.  

Indledende analyse ‐ Organisationernes selvbeskrivelser 
Tese  1:  De  to  tidligere  organisationers  var  distinkte  i  deres  selvbeskrivelser  af  egen  enheds 
identitet. 

Analysedel 2 ‐ Organisationernes sensibilitet 
Tese  2:  Organisationers  selvbeskrivende  kommunikation  bliver  beslutningspræmisser  for  deres  

organisatoriske og pædagogiske arbejde. 

Diskussion ‐ Organisationernes selvskabelse 
Tese  3:  Den  selvbeskrivende  kommunikation  er  af  afgørende  betydning  for  organisationernes 

reproduktion,  og  gør  at  to  strukturelt  ens  organiseringer,  ikke  har  ens  organisatoriske 

selvforståelser. 

Nedenfor har jeg grafisk opstillet de tre teser som lag, der illustrerer hvordan teserne ligger 
ovenpå hinanden. De to yderste lag repræsenterer afhandlingens analytiske arbejde, mens 
den  inderste  tese  er  et  udtryk  for  specialets  grundlæggende  teoretiske  tese  i  studiet  af 
Hellig Kors Skole og Blågårdskolens kommunikation om egen enhed. 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2.4 Specialedesign 

Nedenfor beskrives og illustreres specialets opbygning og design. 

Dette  specialedesign markerer  afslutningen  på  specialets  introduktionskapitel  og  dermed 
også  afslutningen    på  første  del  af  specialet.  Introduktionen  kridter  banen  op  for  det 
forskningsfelt  afhandlingen  indskriver  sig  i  empirisk  og  teoretisk.  Endvidere  giver  den 
læseren en forståelse for den analytiske ambition om at bidrage med et empirisk studie af 
to  organisationers  kommunikation  og  dennes  betydning  for  en  konkret  organisatorisk 
forandringsproces. Introduktionen leder frem til operationaliseringen af det teoretiske blik, 
som analysen er bundet op på. Denne  teoretiske operationalisering er  temaet  for del 2 – 
Afhandlingens  teoretisk  indføring,  analysestrategi  og  empiriindsamling.  Her  vil  specialets 
iagttagelsesledende  begreber  blive  præsenteret  og  udforsket,  før  den  operationelle 
analysestrategi  udfoldes,  og  empiriindsamlingens  metodiske  overvejelser  præsenteres. 
Kapitlets  berettigelse  ligger  i  at  give  læseren  en  indføring  i  specialets  teoretiske  og 
metodiske  valg  samt  disse  valgs  konsekvenser  for  afhandlingens  iagttagelsesanalytik. 
Operationaliseringen muliggør, og  leder  frem  til,  den  todelte analyse, hvor de  to  tidligere 
skolers selvbeskrivende kommunikation vil blive lagt til grund for første del af analysen, med 
blik  for  hvilke  kommunikative  logikker,  der  gjorde  sig  gældende  i  de  to  skolers 
selvbeskrivende kommunikation. Analysedel 2 vil bringe disse denne analyse videre i del 2, 
der  analyserer  hvorvidt  denne  selvbeskrivende  kommunikation  kan  ses  som  koblet  til 
måden  skolerne beslutter på og  frem  for  alt måden organisationerne  selektere og  forstår 
det  kommunale  udviklingsprogram  ”Faglighed  for  alle”.      Dette  afsluttes  af  en  samlende 
diskussion,  der  tager  udgangspunkt  i  tese  tre,  og  som  leder  frem  til  afhandlingens 
konkluderende  besvarelse  af  den  opstillede  problemformulering,  efterfulgt  af  en  kort 
perspektivering. 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2.5 Specialets afgrænsning 

Specialets  teoretiske  udgangspunkt  er  valgt  til  at  være  systemteorien. 
Nedenfor vil denne afgrænsning ekspliciteres videre. 

Niklas Luhmann (1927‐98) teori om sociale systemer, er blevet en af de mest kontroversielle 
og betydningsfulde teorier i nyere tid og hans arbejde har vundet indpas indenfor et bredt 
spektrum    af  fagdiscipliner  og  forskningsområder.  Hans  ambition  om  at  skabe  en  almen 
teori  om  samfundet,  har  gjort  ham  anvendelig  indenfor  så  forskellige  studier  som 
pædagogik, kunst, jura, massemedier og politik. Hans teoretisering af  det sociale domæne 
som bestående af selvrefentielle kommunikationssystemer har fundet anvendelse indenfor 
forskning af  interaktioner, organisationer og samfundet  i almindelighed. Denne afhandling 
afgrænser  sig  til  at  være  et  organisationsteoretiske  speciale  der  tager  udgangspunkt  i 
Luhmann    almene  teori  om  sociale  systemer  (Luhmann  2000a) med udgangspunkt  i  hans 
teoretiske udfoldning af organisationer som en bestemt type af sociale (Luhmann 2000b). Et 
organisatorisk  udgangspunkt  der  igen  åbner  op  for  et  bredt  spektrum  af  teoretiske  greb 
man  kan  gøre  anvendelige  i  studiet  af  organisationer  og  organisatoriske  begivenheder 
såsom  tillid  (Thygesen  og  Born  2003),  beslutninger  (Andersen  2001;  Luhmann  2003)  og 
organisatorisk polyfoni  (Andersen 2003b, Rennison 2003). Dette speciales afgrænser sig til 
at være et organisationsteoretiske studie hvis ambition er, som skitseret ovenfor, at bidrage 
med  empirisk  forskning    der  operationaliserer  en  systemteoretisk  forståelse  af 
organisationen  som autopoetisk  kommunikationssystem med blik  for den  selvbeskrivende 
kommunikations betydning. Blikket muliggører en  iagttagelse af hvilken forskel det gør for 
organisationen at kommunikerer om egen enhed som den gør. Studiet afgrænser sig herved 
fra  specifikt  at  undersøge  systemteoretiske  forståelser  af  organisatoriske  begivenheder 
såsom tillid, tid, polyfoni eller beslutning.  

Udgangspunktet  for  afhandlingen  er  Niklas  Luhmanns  almene  teori  om  sociale  systemer 
(Luhmann  2000a)  og  hans  konkrete  teoretisering  af  organisationer  som  en  bestemt  type 
sociale  systemer.  Dette  organisationsteoretiske  blik  ekspliciteres  i  Niklas  Luhmanns  
publikation  ”Organisation  und  Entscheidung"    om  organisationen  som  socialt  system 
(Luhmann  2000b)  og  specialet  er  skrevet  som  afslutning  på  min  Cand.Soc  i  Politisk 
Kommunikation  og  Ledelse  med  vejledning  af  professor  Tor  Hernes  fra  Institut  for 
Organisation.  Afhandlingen  er  derfor  primært  rettet  mod  det  akademiske  felt  indenfor 
sociologiske organisationsstudier, hvor  især D. Seidl, H.K Beckers, T. Hernes og T. Bakkens 
systemteoretiske  organisationsforskning  er  brugt  som  inspiration  for  min  konkrete 
operationalisering  af  systemteorien  (Hernes  2007;  Hernes  &  Bakken  2003a,  2003b;  Seidl 
2005; Seidl & Becker 2005, 2006). 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3 Operationalisering 

Kapitlet  vil  operationalisere  det  systemteoretiske  udgangspunkt  til  en 
konkret  iagttagelsesanalytik.  Det  første  skridt  vil  indføre  læseren  i 
afhandlingens  konstruktivistiske  videnskabsteoretiske  udgangspunkt. 
Herefter  vil  et  teoretisk  afsnit  skitsere  de  systemteoretiske 
hovedbegreber, der ligger til grund for afhandlingen, især med blik for at 
indføre  læseren  i  afhandlingens  forståelse  af  organisationer  i 
almindelighed  og  kommunikation  som  organisationers  mindste  enhed  i 
særdeleshed. Operationaliseringens overordnede mål er,  i  forlængelse af 
dets konstruktivistiske udgangspunkt, at indskrive en refleksivitet overfor 
egen positions kontingente konstruktion.  

3.1 Om at erkende sit program  Det videnskabsteoretiske udgangspunkt 
Hvad  er  tilfældet  og  hvad  ligger  bag?  Dette  var  titlen  på  Niklas  Luhmanns 
afskedsforelæsning på Bielefeld Universitet. En  forelæsning, hvor Luhmann redegjorde  for 
sit  erkendelsesprogram,  sin metodologi.  Programmet  byggede på,  at  for  hvert  tilfælde  vil 
der  foreligge noget  bagvedliggende.  Enhver  iagttagelse  (tilfældet)  sker  på baggrund  af  en 
iagttager  (det  bagvedliggende).  (Esmark  2005b:  221) Man  er  derfor  som  konstruktivistisk 
forsker nødt til at erkende sit program for iagttagelse og det er dette der er udgangspunktet 
for hele indeværende kapitel. Verden forstås i systemteorien som en ”(…)ufattelig enhed.” 
(Luhmann  2000a:  252)  der  gør,  at  erkendelse  kun  er  mulig  gennem 
kompleksitetsreducerende  valg.  Bagvedliggende  valg  der  gør  erkendelse,  tilfælde,  mulig. 
Denne  forskelssættelse  mellem  tilfældet  og  det  bagvedliggende  kan  i  en  videnskabelig 
kontekst ses som forskellen mellem teori og empiri. Ethvert empirisk erkendelse (tilfældet) 
er  fremkommet på baggrund af  en bagvedliggende  teoretisk  forankret  iagttagelse  ‐  de  er 
kontingente  ‐  hverken  nødvendige  eller  uomgængelige.  Enhver  meningsskabende 
distinktion er et konstrueret skel, der har en historik for dets ophav (Luhmann 2000a: 105). 
På  en  rundvisning  i  sommers,  på  San  Fransiscos  museum  for  moderne  kunst,  blev  jeg 
præsenteret for, hvad rundviseren kaldte et af vor tids mest betydningsfulde værker. Dets 
titel var ”Fountain” og kunsteren bag var Marcel Duchamp (1887‐1968). Værket var et urinal 
indleveret til bedømmelse ved en udstilling arrangeret af New York Society of Independent 
Artist  i 1917. Kunstværket og Duchamp budskab er blevet  tolket  som en provokation, der 
skulle udfordre distinktionen af, hvad der var kunst, og tydeliggøre skellets konstruerede og 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kontingente form. Hvordan alting altid kunne have været anderledes. Definitionen af hvad 
kunst er, er ikke universiel eller stabil. Grænsen er hele tiden til diskussion.  

I  en  konstruktivistisk  kontekst  findes  der  ikke  en  iagttageruafhængig  socialitet  ‐  al 
erkendelse er altid bundet op på den, der erkender det, og det har radikale konsekvenser 
for vores tilgang til analysen. Man må som forsker erkende sit program – sin konstruktion af 
virkeligheden ‐ før man kan iagttage den. Konstruktivistiske forskere står i samme situation i 
forhold til det empiriske arbejde. Vi har  indskrevet et præmis om, at grænsedragninger er 
konstruerede  og  selvprivilegerede.  Udfordringen  handler  derfor  om  at  gøre  det 
konstruktivistiske  udgangspunkt  gældende  for  egen  afhandling,  hvor  man  ellers  let  kan 
forfalde  til  at  købe  den  konstruktivistiske  teori,  men  alligevel  anvende  ikke‐
konstruktivistiske metoder i sin generering og analyse af det empiriske materiale. (Järvinen 
Mik‐Meyer 2005: 7) Systemteoretiske analyser må derfor eksplicitere, hvilket blik man har 
på  sit  konkrete  genstandsfelt.  Man  bør  redegøre  for,  hvordan  ens  iagttagelsesledende 
begreber  konditionerer  ens  analysegenstand  og  derved  grundlæggende  gøre  rede  for, 
hvordan  den  sociale  virkelighed  konstrueres  som  iagttagelig  i  ens  analyse.  Herved  er  der 
ingen  klar  grænse  mellem  teori  og  empiri,  som  tilfældet  er  i  den  positivistiske 
videnstradition. Jeg arbejder som epistemolog med en tom ontologi der betyder, at jeg ikke 
forudsætter mit genstandsfelt, men er interesseret i hvordan organisationernes iagttagelser 
af egen organisering emergerer udfra min valgte iagttaglesesanalytik. (Andersen 1999: 14) I 
mit  studie  af  Hellig  Kors  Skole  og  Blågårdskolen  spørger  jeg  derfor  til,  hvordan 
organisationerne  kommunikerer  om  egen  organisatoriske  enhed  samt  til  hvilken  effekt 
denne  kommunikation  har  for  organisationens  selvforståelse,  frem  for  en  ontologisk 
spørgen til, hvorfor de kommunikerer som de gør. 

Analysens  strategi  skal  således  forstås  som  specialets  konstruktivistiske  konceptualisering 
af, hvordan denne afhandling konstruerer organisationernes iagttagelser som genstand for 
egne iagttagelser. Forskeren må have en teoretisk referenceramme for sin forskning for at 
kunne nærme sig sit genstandsfelt, og indeværende kapitel er udtryk for denne brobygning 
mellem den teoretiske referenceramme og det konkrete empiriske genstandsfelt (Järvinen 
& Mik‐Meyer  2005:  13).  Kapitlet  vil  redegøre  for  denne  strategi,  der  ligger  til  grund  for 
analysens  iagttagelse  af  de  to  organisationers  selvbeskrivende  kommunikation.  Andre 
iagttagelsesledende begreber og analytiske metoder ville kunne frembringe andre empiriske 
iagttagelser og analytiske konklusioner. Afsnittet vil derfor nedenfor  først  redegøre  for de 
teoretiske  og  analytiske  valg,  der  er  taget  og  dets  konsekvenser  for  afhandlingens 
iagttagelsesanalytik.  Herunder  valg  af  ledeforskel  og  iagttagelsespunkt  og 
operationaliseringen af den præsenterede teori.  

Problemformulering,  ledeforskel,  iagttagelsespunkt  og  teoretisk  operationalisering  forstås 
som  en  sammenhængende  størrelse,  der  sammen  skaber  afhandlingens 
iagttagelsesanalytik.  En  anden  ledeforskel  ville  have  effekter  på  problemformulering, 
iagttagelsespunkt  og  teoretisk  operationalisering.  De  kan  derfor  forstås  som  internt 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forbundne  punkter  der  sammen muliggør  analysen.  Dette  har  jeg  forsøgt  eksemplificeret 
med nedenstående  figur. En  figur  jeg afslutningsvis  i afsnittet vil udbygge med den valgte 
problemformulering,  den  valgte  ledeforskel,  specialets  iagttagelsespunkt  og  de  centrale 
teoretiske begreber. Fire valg der har formet min iagttagelsesanalytik. 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3.2 Valg af iagttagelsespunkt 

Jeg må afgrænse og  indsnævre mit  konkrete  genstandsfelt. Dette  gøres 
ved nedenstående valg af iagttagelsespunkt. 

Afhandlingens ambition er som nævnt at udfordre det strukturelle blik, der kan identificeres 
i  store del  af organisationsteorien, og  i  stedet  studere organisationernes  kommunikations 
betydning  med  en  tese  om,  at  der  her  kan  findes  forståelser  for  udfordringerne  med 
fusioner  af  organisationer.  Det  er  denne  ambition  der  indrammer  afhandlingens  valg  af 
iagttagelsespunkt.  

Som  den  videnskabsteoretiske  introduktion  også  gjorde  klart,  er  kernen  i  det 
systemteoretiske organisationsstudie ikke organisationens essens. Den spørger således ikke 
til,  hvad  organisationen  er  eller  bør  være.  I  stedet  ligger  systemteorien  iagttagelser  og 
kommunikation  om  og  af  organisationen,  til  grund  for  sin  analyse.  Luhmanns 
organisationsteori skal derfor ses som en kommunikationsteori, for organisationen ses som 
et  kommunikativt  konstitueret  fænomen  der  fra moment  til moment må  gøre  sig  selv  til 
organisation  til  forskel  fra  alle  andre  (Højlund  og  Knudsen  2003:  29).  I  systemteorien 
spørger vi således ikke om, hvad en organisations struktur er, men om hvordan det gør en 
forskel  for  en  organisation  at  kommunikere  om  sig  selv  som  indeholdende  en  bestemt 
struktur.  Der  spørges  således  ikke  til  hvorvidt  de  to  skoler  har  en  teamstruktur,  men  til 
hvordan skolerne kommunikerer om egen struktur. Det centrale bliver således iagttagelsen 
af organisationens iagttagelser af egen enheds difference (Andersen 2003: 310).  

Specialet vil forskyde sit  iagttagelsespunkt på de to organisationer fra de strukturelle krav, 
som  skolerne  var  underlagt,  til  organisationernes  selvbeskrivende  kommunikation,  og 
endvidere  denne  kommunikations  kommunikeren  om,  hvilke  kommunale  indsatser  de  to 
skoler kommunikerede om som værende underlagt. Afhandlingen stiller  således  skarpt på 
de  to  organisationer  som  organisationssystemer,  og  i  studiet  af  disse  to 
organisationssystemer  er  vores  iagttagelsespunkt  organisationernes  selvbeskrivende 
kommunikation.  Det  er  dette,  der  er  specialets  iagttagelsespunkt  for  den  kommende 
analyse: 

Afhandlingens  iagttagelsespunkt  er  valgt  til  at  være  de  to  tidligere 
organisationers  selvbeskrivende  kommunikation,  med  særligt  blik  for  denne 
kommunikations  kommunikeren  om  det  kommunale  udviklingsprogram 
”Faglighed for alle”. 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3.3 Teoretisk Indføring 

Indeværende afsnit vil redegøre for afhandlingens teoretiske forståelse af 
organisationer  som  sociale  processer  og  kommunikationen  som  disse 
processers mindste  enhed.  En  indføring  der  skal  skabe  større  forståelse 
for  analysens  teoretiske  operationalisering  i  studiet  af  de  to  skolers 
selvbeskrivende kommunikation. 

Kompleksitet bliver i Luhmanns teori om sociale systemer (2000a) gjort til udgangspunktet 
for alt andet. Der eksisterer  ikke  længere et centrum for organiseringen af  samfundet, og 
intet samlende princip, der kontrollerer dets udvikling. Ingen kan se alt, og alligevel skal man 
i den sociale sfære kunne skabe mening. Det moderne samfund er blevet multi‐centrisk. Det 
tilbyder ikke en privilegeret position, hvorfra det hele kan overskues og forstås. Derfor bliver 
udgangspunktet  for  socialitet  at  reducere kompleksiteten og muliggøre meningsskabelse  i 
samfundet  (Luhmann  2000a:  209).  Af  sociale  sammenhænge,  vi  som  individer  indgår  i, 
identificeres to typer af sociale systemer;  interaktioner og organisationer.  Interaktioner og 
organisationer  skabes  og  lykkes  gennem  kommunikationen  (Seidl  &  Becker  2005:  65).  Vi 
interagerer gennem nærværende interaktioner og vi organiserer os gennem anknytninger til 
beslutninger.  Alt  sammen  kommunikation,  der  kan  lykkes  fordi  samfundet  har  udviklet 
funktionelle koder, som vi kan kommunikere ved hjælp af. Økonomi, politik, ret, videnskab 
og  uddannelse  er  blevet  samfundsmæssige  funktionssystemer,  vi  kan  benytte  os  af  og 
knytte  an  til  i  kommunikationen  i  håb  om,  at  alter  egoet  forstår  vores  hensigter.  Som 
eksempel på dette kan vi tage retten som et system, der i samfundet har udviklet sine egne 
institutioner  (eks,  parlamentet,  domstolen  og  centraladministrationen),  sit  eget  sprog 
(ret/uret) og sin egen retspraksis. En kommunikation, der kan bringes  i anvendelse og kan 
muliggøre,  at  man  i  organisationssystemer  og  interaktioner  kan  lykkes  med  at  skabe 
kommunikation  (Andersen og Born 2002: 16). To skoler er eksempelvis  juridisk bundet op 
på  nogle  forpligtigelser  i  forhold  til  lovgivningen.  Gennem  denne  retslige  kommunikation 
muliggøres  nogle  samfundsmæssige  organiseringer,  og  endvidere  vil  kompleksiteten 
reduceres. 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(Seidl &Becker 2006: 16) 

Således bliver det sociale domæne i systemteorien defineret som en ufattelig enhed, der  i 
forsøget på at reducere kompleksiteten, gør brug af tre typer af kompleksitetsreducerende 
sociale systemer for at skabe mening; interaktioner, organisationer og funktionssystemer.  

Kommunikation 
Interaktioner og organisationer  ses  ikke  som bestående af handlinger eller  individer, men 
som bestående af kommunikation. Derved bliver enhver social kontakt mellem individer et 
udtryk for et kommunikationssystem, og kommunikation bliver sociale systemers medie til 
reproduktion af systemets enhed. Dets autopoetiske organisering. 

”Social  systems  use  communications  as  their  particular  mode  of 
autopoietic  reproduction.  Their  elements are  communications which are 
recursively  produced  and  reproduced  by  a  network  of  communications 
and which cannot exist outside of such a network.” (Luhmann i Seidl 2005: 
7) 

At kommunikere er i systemteorien at markere noget indenfor rammen af en forskel. Det er 
forskelssættende  operationer.  Et  teoretisk  greb,  der  kan  føres  tilbage  til  matematikeren 
Spencer  Browns  forskelstænkning.  ”We  take  as  the  idea  of  distinction  and  the  idea  of 
indication, and that we cannot make an indication without drawing a distinction.” (Spencer 
Brown i Andersen 1999: 109). 

 Spencer Browns formkalkule (Brown 1969) 

I systemteorien defineres dette som, at enhver kommunikation indeholder en indikation og 
en  distinktion  (Luhmann  2000  :105).  At  iagttage  noget,  eller  kommunikere  om  noget,  vil 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altid være en sådan forskelssættende operation. Kommunikationen bliver således enheden 
af  forskellen  indikation/forskel,  og  al  kommunikationen  har  altid  en  inderside  og  en 
yderside,  hvor  det  er  indersiden,  der  er  den  indikerede del  af  forskellen  (Andersen 1999: 
110).  Kommunikationen  ”Hellig  Kors  Skole”  indikerer  organisationen  i  rammen  af  en  
forskel, hvor alt andet bliver omverden. Det er en måde at reducere kompleksiteten ved at 
betegne  noget  og  gøre  alt  andet  til  omverden  for  denne  betegnelse.  Hvis  organisationen 
eksempelvis  betegner  sig  selv  som  en  skole,  indsættes  der  en  kommunikativ 
forskelssætning, hvor skole bliver gjort betegnende, mens alle andre betegnelser bliver gjort 
til omverden for denne betegnelse. Virksomhed, forvaltning eller græsrodsbevægelse gøres 
i denne konkrete kommunikation ikke til betegnende  for skolen, og bliver derved en del af 
skolens omverden ‐ der indsættes en grænse. Luhmann formulerer det i ”Sociale Systemer” 
(2000) som at;  

”Enhver  kommunikation  I  det  sociale  system,  og  ikke  blot  så  at  sige 
grænseoverskridende  kommunikation  udefra,  tager  differencen  til 
omverdenen  i  betragtning  og  bidrager  dermed  til  bestemmelsen  (…)  af 
systemgrænsen.” (Luhmann 2000: 239).  

Forskelssætning er således baseret på, hvad systemet selv inkluderer eller ekskluderer som 
betegnende kommunikation for systemet. Beskriver en skole sig som religiøst forankret med 
en tæt tilknytning til den lokale kirke, bliver denne religiøsitet betegnede for organisationen 
og  den  lokale  kirke  bliver  i  organisationens  konstruktion  af  sin  omverden  koblet  tæt  til 
skolen. Uanset om kirken selv oplever skolen som en nær samarbejdspartner. Det vigtige er, 
at skolen tager grænsen til omverdenen i betragtning og bidrager til bestemmelsen af hvad 
organisationen  indeholder  (indikationen)  og  hvad  den  ikke  indeholder  (Distinktionen).  
Dette  er  af  afgørende  betydning  for  vores  studie  af  de  to  skolers  selvbeskrivende 
kommunikation,  deres  indikationer  og  distinktioner  af  systemet  i  forhold  til  omverdenen. 
Hvilke  temaer  i  kommunikationen gør  skolerne  til betegnende  for egen enhed, og hvilken 
forskelssætning installerer det i forhold til omverden? At betegne en skole som privatskole, 
katolsk skole eller naturvidenskabelig skole differentierer skolerne forskelligt og gør derved 
en forskel for, hvordan organisationen fremkommer som organisation. 

Samfundet  består  på  denne  måde  af  en  strøm  af  selektioner.  Vi  selekterer,  hvilke 
meddelelser vi vil afsende og vi selekterer  i, hvordan vi vil  forstå de afsendte meddelelser 
(Luhmann 2000a: 178). Man kan aldrig vide, om den afsendte meddelelse forstås som den 
var  tænkt.  Bliver  en  afsendt  meddelelse  eksempelvis  modtaget  som  den  spøg  den  var 
tænkt,  eller  bliver  den  modtaget  som  en  fornærmelse,  er  måske  det  mest  klassiske 
eksempel  på  denne  pointe.  Det  er  modtageren,  der  bestemmer  om  kommunikationen 
lykkes. Kommunikation skabes på denne måde bagud, hvor der hele tiden er et overskud af 
tilslutningsmuligheder (Andersen og Born 2002: 14). 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Det  er  dette  overskud  af  tilslutningsmuligheder  der  skaber  kontingens7. Man  kunne  have 
tilsluttet  sig  kommunikationen  anderledes.  Når  Københavns  kommune  beslutter,  at  de 
københavnske skoler skal øge fagligheden, er det således skolerne, der beslutter hvordan de 
tilslutter  sig  den  givne  kommunikation.  De  kan  knytte  forskelligt  an  til  den  samme 
kommunikation og selekterer selv i, hvilken kommunikation der bliver gjort betegnende for 
organisationens virke. 

Det er denne forståelse af kommunikation som afgørende for organisationers selvskabelse, 
der ligger til grund for specialets studie af skolernes selvbeskrivende kommunikation. Hvilke 
kommunale  indsatser  gør  organisationerne  til  betegnende  for  deres  arbejde  og  hvordan 
gøres  de  betegnende?  Disse  spørgsmål  er  udgangspunktet  for  analysen  af  skolernes 
tematiske  selekteringer    i  kommunikationen,  der  bygger  på  afhandlingens  tese  om,  at  til 
trods  for  ens  strukturelle  omverdener  kommunikerer  og  forstår  organisationerne  disse 
strukturelle omverdener forskelligt og skaber derved sig selv som forskellige organisatoriske 
systemer. Dette vil nedenfor blive uddybet. 

Organisationen som system 
De  sociale  systemer  kommunikerer  med  brug  af  forskellige  medier.  Interaktioners 
kommunikation  er  funderet  i  nærværet  som medie.  Det  er  nærværet,  der  differentierer 
interaktionen fra dens omverden. Hvis eksempelvis A ingen kontakt har med B, kan A og B 
ikke have en interaktion (Luhmann 2000a: 474). Men at skabe organisatorisk differentiering 
sker ikke gennem, at alle medlemmer er i kontakt med hinanden. I organisationer kan A og 
B godt være i samme organisation uden nogensinde at have haft kontakt. Det er en anden 
type  kommunikation,  der  gør  sig  gældende  her;  en  beslutningskommunikation. 
Organisationens  sociale  skabelse  sker  gennem  det  at  træffe  beslutninger,  som 
organisationens medlemmer er underlagt. A og B er således i organisation sammen, hvis de 
er koblet til de samme beslutninger. Hvem er medlemmer og hvem kan blive det, er et af de 
mest simple, og centrale, eksempler på beslutninger, der er tilstede i en organisation. På en 
skole kunne der videre genereres beslutninger om, hvad der skal undervises  i og hvordan. 
Beslutninger, som medlemmerne af organisationen er koblet til.   Der kan eksempelvis på en 
skole være en beslutning om, at alle  lærere skal evaluere eleverne fire gange årligt. For at 
være en del af organisationen, er man således underlagt denne beslutning. Man kan vælge 
at gå  imod beslutningen, undergrave den eller  ignorere den, men man kan  ikke ændre på 
det  faktum,  at  man  er  koblet  til  selve  beslutningen.  For  hvis  man  ikke  er  koblet  til 
beslutningen,  er  man  ikke  en  del  af  organisationen.  I  systemteorien  argumenteres  det 
således for, at det er beslutninger, der er det kommunikative medie for organisationernes 
reproduktion  (Jönhill  i    Hernes  2003a:  26).  Hvordan  skal  skolen  fungere?  Hvad  er  dens 

                                                        
7 Kontingens er et epistemologisk funderet begreb, der opstår som en effekt af sociale systemers operationelle 

lukkethed,  der  gør  at  et  hvert  udsagn,  enhver  iagttagelse,  kan  indeholde  flere  tilslutningsmuligheder  for 
systemerne. Et præmis der umuliggøre ontologiske erkendelser om absolutte sandheder og objektiv viden. 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indsatsområder?  Hvilken  pædagogisk  tilgang  har  man?  Hvad  skal  den  profilere  sig  på? 
Hvordan  er  den  organiseret? Hvordan  skal  den  administreres?  Dette  er  alle  beslutninger, 
der differentierer organisationen fra dens omverden og konstruerer organisationen som en 
enhed.  

Organisationer  forstås  således  i  systemteorien  som  autopoetiske  sociale  systemer,  der 
skaber  iagttagelser  af  sig  selv og deres omverden gennem beslutninger. Beslutninger der, 
som en distinktionsgenererende intern proces, hele tiden tager grænsen til omverdenen op 
og  indikerer  egen  enhed  i  rammen  af  en  forskel.  Omverdenen  kan  ikke  operere  i 
organisationen, og organisationen kan ikke operere i sin omverden. Autopoiesis indsætter i 
sin  form en dobbelt  lukkethed mellem  systemet og dets omverden, og organisationen og 
dens  omverdensforståelse  tager  derfor  form  af  organisationens  egen  konstruerede  og 
kommunikerede  distinktion  af,  hvad  organisationen  rummer  (inklusionen)  og  hvad 
organisationen  ikke  rummer  –  dens  omverden  (eksklusionen)(Luhmann  2005b:71). 
Kommunen kan  ikke beslutte på skolernes vegne. Den kan optegne beslutninger, men det 
vil  altid  være  skolerne  selv,  der  beslutter,  hvordan  de  vil  knytte  an  til  beslutningerne.  Til 
forskel  fra  megen  anden  organisationsteori  er  der  herved    ikke    tale  om  et  blik  på 
organisationer  som  enheder,  der  er  underlagt  eller  tilpasser  sig  sine  strukturelle  og 
institutionelle omgivelser. I stedet er blikket rettet mod organisationer som kommunikative 
processer,  der  hele  tiden  definerer  organisationen  til  forskel  fra  alt  andet.  Det  er 
kommunikative begivenheder der tager form af beslutninger (Seidl 2006: 15). Beslutninger 
konstituerer  identiteten  gennem  en  difference  til  dens  omgivelser.  En  difference  den 
kontinuerligt  reproduceres,  fastholdes,  udvikles  eller  forandres  gennem  ny 
beslutningskommunikation om, hvad der gøres betegnende for organisationen.  

Det  er  dette  teoretiske  felt  specialet  indskriver  sig  i  og  det  er  denne  forståelse  af 
organisationer  som  autopoetiske  distinktionsgenererende  kommunikationssystemer  der 
ligger  til  grund  for  studiet  af  Hellig  Kors  Skole  og  Blågårdskolens  selvbeskrivende 
kommunikation. 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3.4 Teoretisk operationaliseringen 

I  forlængelse  af  ovenstående  teoretiske  indføring  vil  jeg  her  konkret 
operationalisere  de  to  iagttagelsesledende  begreber:  tematisk  selektion 
og organisatorisk sensibilitet. 

Tematisk selektion 
Med udgangspunkt i organisationernes selvbeskrivelser og beslutninger vil afhandlingen for 
det  første  have blik  for Hellig  Kors  Skoles  og Blågårdsskolens  beskrivelser  af  egen  enhed. 
Altså  hvilke  temaer  skolernes  selvbeskrivende  kommunikation  gør  til  betegnende  temaer 
for  deres  organisation.  Organisationerne  ses  som  værende  underlagt  en  selektionstvang 
(Luhmann 2000a: 258). Den må beslutte, hvad den gør til betegnende for enheden og hvad 
den ikke gør til betegnende. Systemets grænser kan aflæses ved de temaer, de beslutninger, 
som gøres til acceptable og betegnende temaer for organisationens virke (Luhmann 2000a: 
240).  Luhmann  definerer  det  som:  ”Således  ordner  et  kommunikativt  socialt  system  alle 
temaer i sin egen kommunikation som enten interne eller eksterne; det praktiserer altså sin 
egen  system/omverdens‐distinktion  (…).”  (Luhmann  2000:  223).  Selekteringsprocessen 
reducerer kompleksiteten og skaber mening for systemet. Analytisk forstået betyder dette, 
at  organisationen  selekterer  alle  temaer  i  den  kommunikation den omgiver  sig med,  som 
enten  intern  eller  ekstern  ‐  den  indsætter  distinktionsskabende  beslutninger.  Skolen 
beslutter hvilke indsatsområder, der skal være på skolen.  Enten er et givent kommunikativt 
tema  en  del  af  organisationens  virke,  og  derved  en  del  af  det,  der  indikerer  den  som  en 
enhed,  eller  også  ligger  det  kommunikative  tema udenfor  organisationens  systemgrænse. 
”Kun det, som gøres til  tema i systemets kommunikationsproces, har gyldighed som intern 
iagttagelse  (Selviagttagelse);  for  systemet  er  kun  tilgængeligt  for  sig  selv  gennem 
kommunikation.” (Luhmann 2000a: 223)  

Med dette teoretiske udgangspunkt bygger afhandlingen på en tese om, at skolerne skaber sig selv 

gennem dens selvbeskrivende kommunikation. Dermed ikke sagt, at skolerne ikke kan knytte an til 
kommunale beslutninger og kommunikation. Blot at det er skolerne der afgør, hvordan kommunale 
indsatser bliver forstået, selekteret og kommunikeret. Det er skolerne, der afgør om de kommunale 

krav bliver  inkluderet  i organisationens kommunikation samt hvorledes disse bliver  inkluderet. Det 
bliver derfor  interessant  for analysen at  studere, om der kan  identificeres  forskelle  i de  to  skolers 
forståelse og  selektering af den kommunale  kommunikation.  Endvidere om denne  selektering  kan 

identificeres til at være koblet til skolernes selvforståelse og selvbeskrivelse. 

Afhandlingen  vil  tage  udgangspunkt  i  de  to  tidligere  skolers  selvbeskrivende 
kommunikation og analysere hvilke temaer de gør til genstand for egen enheds 
selvbeskrivende  kommunikation  og  derved  analysere,  hvordan  skolerne 
kommunikerer deres egen system/omverden distinktion. Dette gøres med afsæt 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i afhandlingens første tese: 

 Tese: De to tidligere organisationer er distinkte  i deres selvbeskrivelser af egen 
enheds identitet. 

Beslutningssensibilitet 
Den selvbeskrivende kommunikations  tematiske selektioner, af hvilke  temaer der ses som 
systeminterne  og  hvilke,  der  ses  som  systemeksterne,  er  således  organisationernes 
konkrete  identitetsskabende  operationer,  der  differentierer  systemet  fra  omverden  og 
skaber  organisationen  som  en  enhed.  Disse  temaer,  denne  differentiering,  indsætter  en 
sensibilitet i organisationernes forståelser af eksempelvis kommunal kommunikation. Der er 
kommunikation    organisationen  har  sensibilitet  overfor,  i  kraft  af  dens  hidtidige 
kommunikation,  og  derved  vil  knytte  an  til.  En  skole,  der  kommunikerer  meget  om 
anerkendende pædagogik, vil eksempelvis være mere sensibel overfor kommunikation der 
tematiserer  ”anerkendende  pædagogik”.  En  sensibilitet  der,  på  baggrund  af  de  tematiske 
selektioner  i  kommunikationen,  samtidigt  også  installerer  en  ”(…)  insensibilitet  for  alt 
andet.” (Luhmann 2000: 226) Den organisatoriske kommunikation skaber,  ifølge Luhmann, 
således en systemintern orienteringsstruktur i systemet. Organisationen bliver disciplineret 
om  man  vil.  Der  indsættes  i  selvbeskrivelsen  forventninger  om  tilslutninger  til  temaer  i 
kommunikationen, og det gør at organisationernes forståelse af kommunale krav kan være 
forskellig. De knytter forskelligt an til forskellige dele af den kommunale kommunikation alt 
efter,  hvilken  sensibilitet  organisationen  allerede  har.  Skolernes  fortidige  kommunikation 
bliver  på  denne  måde  beslutningspræmis  for  organisationernes  fremtidige 
beslutninger(Luhmann  2000:  239).  På  samme  måde  indsættes  der  i  selvbeskrivelserne 
forventninger og forståelser af organisationen; beskrivelser der præsenterer organisationen 
til organisationen. (Seidl 2005: 80)   En systemintern selektionsproces som Luhmann kalder 
organisationens  autokatalytiske  kommunikation,  dens  selv‐selektive  kommunikation 
(Luhmann 2000a: 233), der  simplificerer organisationssystemet ned  til hvilken  tematiseret 
kommunikativ handlen der er tilslutning til i organisationen og hvilken der ikke er tilslutning 
til. Organisationen konstruerer,    gennem dens  selvbeskrivelser,  kommunikative præmisser 
for  beslutningers  mulighedsrum.  Præmisser  der  bliver  strukturerende  for,  hvad 
organisationen  kan  beslutte  i  forhold  til  dens  egne  selvbeskrivende  distinktioner.  Hvis  en 
skole  beskriver  sig  selv  som  en  skole,  hvor  alle  vigtige  beslutninger  skal  tages  på 
pædagogiske  rådsmøder,  og  der  knyttes  an  til  denne  beskrivelse,  besværliggører  dette 
lederens  mulighed  for  at  tage  enerådige  beslutninger.  Selvbeskrivelser,  såsom  en 
udviklingsplans  indsatsområder,  bliver  kommunikerede  distinktioner,  der  skaber  mening, 
integration og navigation for organisationen.  I afhandlingen tages der  ikke udgangspunkt  i 
beslutningsreferater  fra  de  sidste  10    år.  I  stedet  tages  der  udgangspunkt  i  skolernes 
selvbeskrivelser,  hvori  de  beskriver,  hvilke  beslutninger  de  har  gjort  til  betegnende  for 
skolens  arbejde.  Afhandlingen  tager  således  udgangspunkt  i  disse  selvbeskrivelser,  der 
kommunikerer skolernes beslutninger i alt fra det pædagogiske arbejde, over ordensregler i 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skolegården  til  beslutningsprocedurer  på  rådsmøder.  Om  konkrete  overvejelser  bag 
identificeringen af centrale selvbeskrivelser, henvises til afsnittet om det empiriske arbejde. 

Analysen  vil  med  udgangspunkt  i  skolernes  identificerede  temaer,  analysere 
hvordan disse temaer gør en forskel for organisationernes kommunikation  om 
kommunale krav og indsatser skolerne formelt er underlagt, med blik for hvilken 
sensibilitet,  der  kan  identificeres  i  skolernes  anknytning  er  til  kommunale 
temaer. Det gøres udfra afhandlingens anden tese: 

 Tese:  Organisationers  selvbeskrivende  kommunikation  bliver 
beslutningspræmisser for deres  organisatoriske og pædagogiske arbejde. 

3.5 Valg af ledeforskel 

Organisationen er  udgangspunktet  for  afhandlingens analyse, men man 
må gøre sig sin ledeforskel klar i studiet af organisationerne. Nedenfor vil 
jeg kort præsentere valget af system/omverden ledeforskellen.  

Enhver  iagttagelse  er  som  sagt  en  forskelssættende  operation,  hvor  noget  markeres  og 
noget  forbliver  umarkeret;  ”Det  at  iagttage  er  intet  andet  end  udførelsen  af  en 
distinktion.”(Luhmann  2000:  221).  I  en  analyse  må  man  derfor  også  være  sig  sin  egen 
ledeforskel  bevidst  i  sine  iagttagelser  af  et  givent  genstandsfelt.  Dette  er  ens 
iagttagelsesprogram (Luhmann 2000: 109). Der vil således altid være andre ledeforskelle og 
strategier  at  forfølge  i  en  iagttagelse  af  et  genstandsfelt.  I  Sociale  Systemer  formulerer 
Luhmann det  som, at ”Man må nødvendigvis angive den  systemreference,  som man  (som 
iagttager)  har  for  øje(...).”  (Luhmann  2000:  220).  Luhmann  gør  rede  for  forskellige 
ledeforskelle  såsom  formanalysens  enhed/forskel,  medieanalysens  form/medie  eller  den 
semantiske  analyses  begreb/menings  distinktion.  Den  iagttagelsesledende  forskel  som 
afhandlingen bygger sin organisationsanalyse op om og som allerede er blevet præsenteret i 
det  ovenstående  teorikapitel  er  ledeforskellen  system/omverden  (Luhmann  2000:  219). 
Vores  erkendelsesinteresse  er  funderet  i  hvordan organisationssystemerne  fremkommer  i 
kommunikationen og hvordan de konstruerer deres omverden. Hvilke selvbeskrivelser gøres 
til genstand for differencen til omverdenen og hvilken forskel har disse selvbeskrivelser for 
organisationens  reproduktion  og  omverdenens  konstruktion?  Ledeforskellen  gør  at  vores 
genstandsfelt  fremkommer  som  to  organisationssystemer  og  muliggør  en  iagttagelse  af 
organisationernes  forskelssættende  kommunikation  mellem,  hvad  der  er  en  del  af 
organisationssystemet og hvad der indsættes som omverden til systemet. 

Analysen vil tage udgangspunkt i en system/omverden ledeforskel, der indikerer 
de to iagttagede organisationer som systemer, hvor alt andet er omverden. 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3.6 Afhandlingens iagttagelsesanalytik – Opsamling: 
 

 

Analysens strategi og de teoretiske valg forbundet hermed er nu lagt frem, og jeg kan vende 
tilbage  til  den,  i  indledningen,  præsenterede  model.  Afhandlingen  er  et 
organisationsteoretisk  studie og da  jeg er  interesseret  i organisationernes kommunikation 
og denne kommunikations effekt på organisationernes udvikling og omverdenskonstruktion 
er ledeforskellen funderet i system/omverden distinktionen.  

De  iagttagelsesledende  begreber  er  præsenteret  ovenfor  og  tager  udgangspunkt  i 
organisationen som system, med kommunikationsbegrebet som centralt  for  forståelsen af 
organisationers  konstitution  og  reproduktion.  Disse  to  begreber  bindes  op  på  et  blik  for 
kommunikationens tematiske selektion og denne selektions installering af en organisatorisk 
sensibilitet i beslutningskommunikationen. 

Iagttagelsespunktet  er  de  to  tidligere  organisationers  selvbeskrivende  kommunikation. 
Hvordan kommunikerer organisationerne om sig selv og hvordan kommunikerer de om de 
kommunale  indsatser  de  formelt  set  er  underlagt  i  udviklingsprogrammet  ”Faglighed  for 
alle”. 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Det  er  disse  tre  hovedpunkter,  der  sammen med  afhandlingens  problemformulering  har 
formet  strategien  for  afhandlingens  analyse.  Fire  hovedpunkter,  der  kan  ses  som  internt 
afhængige  variabler.  Iagttagelsespunktet  har  betydning  for  problemformuleringen. 
Ledeforskellen for iagttagelsespunktet. Problemformuleringen for teorien og vise versa. Fire 
punkter der ovenfor grafisk er opstillet som punkter på to akser der tilsammen konstruerer 
specialets konkrete iagttagelsesanalytik. 

Afhandlingens  første  analysedel  vil  afdække  organisationens  egen  kommunikerede 
difference gennem et studie af, hvilke temaer i kommunikationen, der gøres til genstand for 
organisationens selvbeskrivelser og hvilke temaer der ligger udenfor denne kommunikerede 
systemdifference. Dette gøres med blik for, om der kan identificeres nogle organisatoriske 
logikker  i denne selvbeskrivende kommunikation. Eksempelvis kunne en skole beskrive sig 
selv  som  en  nystartet  kristen  privatskole.  Således  gøres  et  religiøst  tema  betegnende  for 
skolens  virke  sammen med  en  tematisering  af  skolen  som  nystartet  og  privat  drevet.  En 
selvbeskrivende iagttagelse, der differentierer skolen fra det at være ”gammel”, ikke‐religiøs 
og kommunalt drevet. Disse temaer gøres til omverden for organisationens selvbeskrivelse 
og skaber kommunikativt skolen i rammen af en forskel.  

 

Mens anden del vil studere, hvorvidt denne konkrete selvbeskrivelse kan identificeres som 
sensibilitetsskabende,  i  forhold  til  organisationernes  anknytninger  og  kommunikation  om 
kommunale  indsatser,  som de  to  organisationer  er  underlagt.  Som  figuren  nedenfor  også 
symboliserer  er  afhandlingens  tese,  at  den  selvbeskrivende  kommunikation  indsætter 
forskellige  sensibiliteter  i  kommunikationen.  Sensibiliteten  gør,  at  skolerne  selekterer 
forskelligt  i  hvilke  temaer,  der  gøres  gældende  for  den  enkelte  skole  og  i  hvordan  disse 
temaer gøres gældende.  

Kommunale indsatser:  Skole1:  Skole2:             

Afhandlingens  teoretiske  blik  på  skolernes  selvbeskrivende  kommunikation  vil 
således i analysedel 1 være på, hvilke tematiske selektioner, der ligger til grund 
for  organisationernes  kommunikative  indikering  af  deres  egen  identitet. 
Analysedel 2 vil  ligge dette til grund for et studie af, hvilken forskel det gør for 
organisationerne at kommunikere om sig selv på denne måde. 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3.7 Kritik af  valg af teori 
At  vælge  sin  teori  er  et  valg  med  konsekvenser.  Den  muliggør  visse  iagttagelser,  men 
umuliggør også andre. Som Andersen formulerer det: 

”I et epistemologisk perspektiv er det perspektivet, der konstruerer både 
iagttageren  og  det  iagttagende.  (…)  der  er  tale  om  et  valg  med 
konsekvenser, og at dette valg kunne være truffet anderledes med andre 
konsekvenser  for  hvilken  genstand,  der  emergerede  for 
iagttageren.”(Andersen 1999: 44). 

Luhmanns organisationsteori er på mange måder kontra‐intuitiv  i  forhold til  forståelsen af 
organisationer,  som  bestående  af  kommunikation  frem  for  mennesker.  Den 
antihumanistiske  indgangsvinkel  til  studiet  af  sociale  processer,  der  på  radikal vis skriver 
mennesket ud af  sociologien,  er  blevet  kritiseret  fra mange  sider  (Viskovatoff  1999:  482). 
Teorien ændrer præmisset for forståelsen af organisationer, og får dem til at fremstå som 
flygtige kommunikationer frem for stabile enheder, der er bestående af beslutninger frem 
for  mennesker.  ”Medarbejderen”  er  i  Luhmanns  teori  eksempelvis  ikke  andet  end  et 
semantisk  trick  i  kommunikation,  og  jeg  kan  ikke  med  systemteorien  i  hånden  studere 
psykologiske  konsekvenser  ved  sammenlægningen  af  de  to  skoler,  eller  individer  i  de 
tidligere  organisationer.  Jeg  kan  kun  studere  kommunikationens  kommunikeren  om 
individer i organisationen (Andersen 2001: 13). Jeg studerer hellere ikke organisationernes 
kultur, men  studerer hvilken  forskel  det  gør  for  organisationerne at  kommunikere om  sig 
selv  indeholdende  en  bestemt  kultur  (Andersen  2003a:  310).    Jeg  er  bevidst  om,  at 
anvendelse af en anden teoretiker kunne give en anden teoretisk tilgang, der ville have fået 
mit analyseobjekt til at fremkomme anderledes.  

 



  
          Fusioner i organisationer 

  31 

4 Indsamling af empiri 

Dette kapitel vil kort redegøre for afhandlingens metodiske overvejelser i 
forhold til den kvalitative empiriindsamling.  Kapitlet vil klarlægge valg og 
fravalg såvel som en afsluttende kildekritik. 

Som  den  videnskabsteoretiske  indføring  gjorde  klart,  sigter  afhandlingen  efter  at  opfylde 
ambitionen  om,  at  ”det  man  siger,  er  man  selv”.  Det  betyder,  at  specialets  metodiske 
forståelser og dispositioner er tæt knyttet til de ovenfor præsenterede teoretiske principper. 
Afhandlingen har eksempelvis ovenfor skitseret, hvordan enhver iagttagelse skal ses som en 
selvprivilegeret forskelssætning; en selvprivilegeret konstruktion om man vil. Jeg som forsker 
ser derfor ligeledes, at enhver iagttagelse jeg gør mig, altid vil tage form af min fortolknings 
selvprivilegerede  konstruktion.  Jeg  forstår  således min  egen  position  som  særdeles  aktiv  i 
bearbejdningen  og  konstruktionen  af  det  empiriske  materiale.  Genstandsfeltet  og 
analyseobjektet ses som et komplekst og flertydigt fænomen, der bliver formet i mødet med 
mig som forsker. Afhandlingen forsøger således ikke at afdække livsverdener eller subjektive 
meningsuniverser, men fokuserer på den meningsproduktion, der skabes i forskerens møde 
med genstandsfeltet (Järvinen & Mik‐Meyer 2005: 17; Prior 2003: 4). Den indsamlede empiri 
skal  således  heller  ikke  betragtes  som  kendsgerninger, men  som en  konstruktion  af  viden 
(Esmark 2005: 12). Den videnskabelige genstand skal konstrueres, før den kan iagttages, og 
de metodiske valg er med til at konstruere genstanden og muliggøre iagttagelsen.  

4.1 Det empiriske arbejde – valg og fravalg: 
Jeg vil i studiet gøre brug af kvalitativt empirisk materiale primært i form af: 

• Dokumenter 
• Interviews  
• Observationer 

Kvantitativt  datamateriale  er  fravalgt  i  kraft  af  afhandlingens  erkendelsesinteresse,  der  er 
rettet mod organisationernes meningsproduktion.  Som  tidligere nævnt  spørger  jeg  ikke  til 
hvordan  eller  hvorfor  organisationerne  kommunikerer  som de  gør, men  til  hvilken  forskel 
det gør for organisationerne at kommunikere som de gør. Her har jeg fundet det kvalitative 
interview og dokumentanalysen bedst anvendelig Sekundært understøttet af den viden jeg 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har  tilegnet  mig  om  organisationerne  gennem  observationer  på  den  nye  skole  –  Blågård 
Skole.  

Som analysestrategien  har  fremhævet  vil  analysens  iagttagelsespunkt  være  de  to  tidligere 
organisationernes  selvbeskrivende  kommunikation,  og  dennes  anknytninger  til  det 
kommunale  udviklingsprogram  ”Faglighed  for  alle”.  Her  har  det  helt  overordnede 
udgangspunkt  været  at  identificere  den  selvbeskrivende  kommunikation,  der  har  været 
betydningsfuld  for  organisationerne  selv.  Uanset  afsender,  modtager,  form,  medie  eller 
tidspunkt. For at finde frem til disse centrale selvbeskrivelser, har jeg i empiri‐indsamlingen 
søgt  at  sikre mig  så  forskelligartede empiriske data  som muligt. Dette er  gjort  for  at  få  så 
forskelligartede  perspektiver  og  blikke  på  specialets  problemformulering,  og  dermed  få 
analysegenstanden; skolernes selvbeskrivende kommunikation, til at fremkomme så varieret 
som muligt (jf. Järvinen 2005: 55).  

 

Jeg  har  herved  set  de  tre  empiriske  kilder  som  komplimenterende  dele  af  et  samlet 
empiriapparat.  Ovenfor  symboliseret  ved  tandhjulenes  sammenhængende  og  koblede 
konstruktion, der tilsammen skaber det empiriske apparat. Dog er mit iagttagelsespunkt for 
analysen  de  to  tidligere  organisationer,  og  observationer  kan  kun  laves  af  den  nye 
organisation.  Så  disse  har  kun  fungeret  som en måde  at  indsamle  viden  om,  hvordan  der 
bliver kommunikeret om de  tidligere organisationer, og hvilke dokumenter  fra de  tidligere 
organisationer, der bliver knyttet an til på møder og i diskussioner. Af observationer har jeg 
deltaget  i  alt  fra  forældre‐arrangementer,  pædagogisk  weekend,  de  ugentlige 
mandagsmøder og pædagogisk rådsmøde. Jeg har fulgt lærere i indskolingen og udskolingen, 
såvel  som  i  specialklasse‐rækken  gennem  hele  dage,  og  observeret  på  deres  forskellige 
undervisningssituationer.  Men  primært  har  dokumentstudier  og  interviews  været  mine 
centrale  empiriske  kilder,  hvilket  vil  blive  uddybet  efter  en  kort  introduktion  til  specialets 
empiriske forstudie. 

Forstudie 
Inden jeg begyndte at indsamle min egentlige empiri, og inden jeg besluttede mig for, hvilke 
skoler  jeg ville studere og hvad mit konkrete  iagttagelsespunkt var,  lavede jeg et forstudie, 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hvor  jeg  ud  fra  snowball‐metoden8  interviewede  ressourcepersoner  i  Københavns 
Kommune.  Jeg  startede  ud  med  den  ansvarlige  projektkoordinator  for  alle 
skolesammenlægningerne  i  Københavns Kommune, Marcello  Linkime. Han anbefalede mig 
at  tale med udviklingschef  i Børn og Unge  forvaltningen,  Stig Schiermer. Dette  ledte  til  en  
kontakt med  BUFs distriktchef på Nørrebro, Søren Thorborg, der anbefalede mig at tale med 
projektkoordinatoren  på  Nørrebro,  Rikke  Sjøgren  Hansen.  Disse  interviews  styrkede  min 
viden  om  skoleområdet  i  Københavns  Kommune  generelt  ‐  og  om  de  konkrete 
sammenlægninger  specifikt.  Foruden  disse  fire  interviews  med  ressourcepersoner  fra 
forvaltningen,  udarbejdede  jeg  en  omfattende  artikelsøgning  på  Infomedia  efter  artikler 
relateret til Københavnske skoler. Først herefter træf jeg mit valg af case. Derudover tog jeg 
også  ud  og  observerede  en  lærers  dag  på  Hørsholm  Skole  for  at  få  erfaringer  med  det 
organisatoriske  og  pædagogiske  arbejde  på  en  skole.  Jeg  læste  også  et  stort  antal 
publikationer  fra  Danmarks  Evaluerings  Institut,  Undervisningsministeriet  og  OECD  ‐  alle 
omhandlende den danske folkeskole. Jeg udtrak temaer, citater og tendenser, som blev til et 
større notedokument. Noter som jeg efterfølgende begyndte at strukturere og kondensere 
ned  til  overordnede  temaer,  der  gjorde  sig  gældende  i  de  fagspecifikke  publikationer.  Et 
dokument, der senere blev gavnlig i udformningen af min interviewguide.  

I det hele taget var min empiriindsamling generelt resultatet af en tilgang, der er inspireret 
af en opfordring fra Grounded Theory litteraturen, som agiterer for at et bredt spektrum af 
kvalitative materialer er ønskværdigt for sociologiske undersøgelser (Järvinen & Mik‐Meyer 
2005: 11): 

 ”Se at komme i gang – tal med dem, der er berørt, tænk på hvad de siger, 
skab overblik over deres måde at se situationerne på, belys de situationer, 
hvor der er modsigelser eller flertydighed, og hvor de berørte kunne gøre 
noget andet end det, der skete.” (Olsen & Pedersen 2004: 221). 

Dette  forstudie  gjorde  mig  klar  på  valget  af  Hellig  Kors  Skole  og  Blågårdskolen  som 
genstandsfelt, og gjorde mig i stand til at formulere min undren om, hvorfor to så strukturelt 
ens  organisationer,  der  begge  var  positive  overfor  fusionen,  havde  så  store  problemer  i 
processen. Nedenfor vil afhandlingen nu redegøre for den primære empiriindsamling i form 
af specialets brug af skrevne kilder og interviews med lærere fra de to tidligere skoler.   

4.2 Skrevne kilder: 
”En  vigtig  fællesnævner  i  sociologiske  tekster  om  dokumenter  og  deres 
anvendelse i forskning er, at de har en central – måske den mest centrale 
– rolle i organisationers arbejde.” (Järvinen & Mik‐Meyer 2005: 194). 

                                                        
8 Snowball‐metoden kommer fra aktør‐netværksteorien og er en tilgang til genstandsfeltet,  hvor identifikation 
af  relevante  aktører  sker  efter  devisen  ”follow  the  actor”.  Hvilket  betyder,  at  man  lader  genstandsfeltets 
aktører være medbestemmende i ens valg af relevant empiri  (Bijker 1995: 46 ). 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Dokumentanalysen er traditionelt set ikke et udbredt metodisk værktøj indenfor sociologien, 
og kun få publikationer kan findes om emnet (Prior 2003: 3; Järvinen & Mik‐Meyer 2005: 7). 
Men som jeg gjorde klart ovenfor, er de to organisationers skriftlige kommunikation central 
for denne analyses konklusioner. Den skriftlige kommunikation betragtes ikke som neutrale 
og  passive  ”beskrivelser”  af  virkeligheden,  men  som  aktiver  der  påvirker  organisationers 
handlinger ‐ og afhandlingen ønsker at undersøge, hvorledes dette sker.  

Min  første opgave var derfor at  identificere  tekster, der  fremstod som betydningsfulde og 
centrale  for  skolernes  selvforståelse.  Denne  opgave  er  jeg  gået  til  ud  fra  et  metodisk 
rationale  om  ”læs  alt”  og  lad  empirien  selv  sætte  grænserne  for  dens  relevans.  Det 
metodiske  selektionskrav  for  relevante  dokumenter  har  derfor  været,  at  jeg  kunne 
identificere, at der i organisationen blev knyttet an til det givne dokument. Det har medført, 
at  jeg  har  lavet  en  omfattende  læsning  af  alle  de  dokumenter,  som  jeg  kunne  komme  i 
nærheden af. Efterfølgende har jeg udtaget de dokumenter, der fremkom som centrale for 
organisationerne.  Skriftlige  materiale  har  her  været  alt  fra  breve  på  opslagtavlen, 
undersøgelser,  nyhedsbreve  til  forældre,  høringssvar  til  kommunen,  rapporter,  kontrakter, 
stillingsannoncer og mødenotater. Jeg har haft fuld adgang til de to tidligere skolers intranet, 
hvilket har været den mest centrale kilde  til  tekstmateriale. Men en tidligere sekretær har 
også  været  behjælpelig  med  store  ringbind  fyldt  med  skriftlig  kommunikation  fra 
Blågårdsskolens virke de sidste 10 år.  

Analysen vil være funderet  i de udvalgte dokumenter. Endvidere har  interviews med de to 
organisationers  tidligere medlemmer  været  centrale  for  analysens  konklusioner. Nedenfor 
vil  jeg redegøre for de metodiske overvejelser bag dette arbejde, hvorefter  jeg afsluttende 
vil se kildekritisk på min egen empiriindsamling.  

4.3 Interviews 
I kraft af, at skolerne nu ikke længere er de to enheder, de var tidligere, vil afhandlingen også 
gøre brug af medlemmerne fra de tidligere organiseringer til retrospektivt at reflektere over, 
hvilken kommunikation skolen tilsluttede sig  i dens selvbeskrivelser. Den nye organiserings 
opståen har medført, at de to tidligere organiseringer har fået viden om egen organisation 
såvel som den anden organisations tilslutninger. Afhandlingen gør derfor brug af interviews 
til  at  få  klarlagt  medlemmernes  iagttagelser  af,  hvad  de  oplevede  som  betegnende  og 
beskrivende  i organisationens virke. 

Specialets udgangspunkt er,  at  interviewet  fremkommer  som en  social  interaktion mellem 
intervieweren og respondenten, som Gubrium og Holstein formulerer det; 

”(…)  the  subject  behind  the  interviewer  is  seen  as  actively  and 
unavoidably  engaged  in  the  interactional  co‐construction  of  the 
interview’s content.” (Gubrium & Holstein 2002: 15) 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Interviewene  betragtes  på  den  baggrund,  og  i  tråd med  systemteorien  (Lacour m.fl  2005: 
10),  som  flertydige og  kontekstafhængige hændelser,  hvor  intervieweren  altid  vil  være  en 
del af et forfattet interview i kraft af spørgemåde, udtryksformer og responderinger på den 
interviewedes svar (Järvinen 2005:23). Jeg er således opmærksom på, at jeg som interviewer 
ikke er  i en privilegeret position.  Jeg er som  interviewer medkonstruktør af  interviewet og 
har  et  ansvar  for  dets  indhold,  lige  såvel  som  jeg  videre  også  har  et  ansvar  for  dets 
præsentation,  forståelse  og  fortolkning  i  selve  analysen  (Lacour  m.fl  2005:  10).  De 
interviewede på den anden  side har også  frihedsgrader og valg  i  skabelsen af  interviewet. 
Den interviewede udvælger, prioriterer og bestemmer, hvilke begivenheder og  temaer der 
skal berettes om og  i hvilken  form  (Gubrium & Holstein 2002: 28). Personen kan vælge at 
genfortælle  historier,  der  allerede  har  været  fortalt,  og  som  eksempelvis  cirkulerer  i 
organisationen,  men  interviewet  kan  også  være  rum  for  en  ny  histories  tilblivelse 
(Czarniawska 2001). 

De konkrete interviews 
Jeg har i alt gennemført interviews med seks ansatte, tre fra hver af de tidligere skoler, samt 
de to tidligere ledere. I alt otte gennemførte interviews.9  

• Grete: Dansk – Lærer på Blågårdskolen gennem 10 år  
• Jeanet: Historie, Idræt og Dansk – Lærer på Blågårdskolen gennem 5 år. 
• Anne: Musik – Lærer på Blågårdskolen gennem 3 år 
• Mette: Konstitueret leder på Blågårdskolen i 1 år.  

 
• Kasper: tillidsmand og dansklærer på Hellig Kors Skole gennem 8 år 
• Niels: Samfundsfag, Dansk ‐ Specialklasselærer på Hellig Kors gennem 10 år 
• Gertrud: Idræt, Historie og Dansk – Lærer på Hellig Kors Skole gennem 15 år 
• Anders: Skoleleder på Hellig Kors Skole gennem 10 år 

 
Jeg  valgte  den  delvist  strukturerede  interviewform,  da  den  gør  mig  mere  fleksibel  i 
interviewsitutationen  i  relation  til  at  opnå  nye  indsigter  ‐  også  under  interviewets 
progression.  Jeg havde  således en  række  temaer,  som  jeg gerne ville have afdækket, men 
der  var  åbenhed  overfor ændringer  af  spørgsmålenes  rækkefølge  og  form  således,  at  jeg 
kunne forfølge de perspektiver interviewpersonerne kom med undervejs (Kvale 2000: 129). 
Jeg havde en teoretisk og praktisk viden om, hvad jeg forventede at få ud af mine interviews, 
i  relation  til  interviewguiden,  men  var  samtidigt  åben  overfor  overraskelser  og  nye 
betragtninger, som kunne komme frem under interviewet. Det har været mit ønske at se på 
de  frembragte  interviews  som  individuelle historier,  for  derigennem at  kunne  identificere, 
hvordan organisationerne  fremkommer  i de enkelte medlemmers beskrivende  fortællinger 
om  organisationernes  virke.  Håbet  har  her  været,  at  der  kan  identificeres  kommunikative 
tematikker, der går på  tværs af disse  individuelle  fortællinger. Tværgående  tematikker der 
kan  bruges  i  analysens  besvarelse  af,  hvordan  de  to  organisationers  selvbeskrivende 

                                                        
9 Interviewpersonernes navne er anonymiseret. 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kommunikation gør en forskel for deres beslutningskommunikation, og tematiske selektion, i 
relation til den kommunale kommunikation.  

For  at  skabe  tryghed  hos  den  enkelte  lod  jeg  interviewpersonerne  selv  vælge  deres 
interviewrum.  Interviewene  havde  typisk  en  varighed  på  ca.  50  min  og  blev  optaget  for 
sidenhen at blive transskriberet. Jeg har valgt at transskribere alle interviews fuldt ud, da det 
giver et godt overblik  i den efterfølgende behandling af materialet. Der er dog steder  i de 
gennemførte interviews, hvor interviewet er gået i retninger, der ikke har været relevant for 
specialet, og disse passager har jeg valgt ikke at transskribere. Der er således kun udelukket 
hele  udtalelser  i  transskriberingen,  og  kun  når  udtalelserne  har  omhandlet  emner  helt 
udenfor kontekst. Dette er eksempelvis en  leder, der taler om timefordelingen  i  forhold til 
indeværende skoleår og en lærer der taler om sit eget barns skolegang. 

Interviewguide 
Mit  første  valg  i  konstruktionen  af  interviewet  og  dets  indhold,  var  skabelsen  af  min 
interviewguide  (Bilag  18).  Denne  blev  til  som  en  strukturering  af  overordnede  tematikker 
fundet  i  forstudiet.  Undervisningsformer,  afdelingsopdelt  skole  og  specialtilbud  er  alle 
eksempler  på  sådanne  overordnede  tematikker,  som  jeg  identificerede  i  læsningen  af 
offentlige skolepublikationer. Disse temaer lod jeg være strukturerende for formuleringerne 
af  spørgsmålene  i  guiden.  Et  eksempel  kunne  være  i  forhold  til  det  identificerede  tema 
“pædagogik”, hvor et par spørgsmål så lød; “Hvordan vil du beskrive den pædagogiske linje 
på Hellig  Kors  Skole?”  og  ”Gjorde  i  brug  af  undervisningsdifferentiering  i  det  pædagogiske 
arbejde?”.  Herudover  blev  det  kommunale  udviklingsprogram  ”Faglighed  for  alle”  også 
centralt for guidens indhold. Da afhandlingen er interesseret i at analysere hvordan skolerne 
havde forholdt sig  til disse  indsatser. Således blev der spurgt  ind til hvilke  indsatser skolen 
havde og hvilke initiativer de så som betegnende for organisationens virke. Da jeg ikke ville 
påvirke mine respondenters svar i forhold til dette udviklingsprogram var det vigtigt for mig 
ikke  at  nævne  udviklingsprogrammet  specifikt  og  fortalte  ikke  respondenterne  at  dette 
program var centralt for afhandlingens analyse.  

Samtidigt er  specialet  interesseret  i  selvbeskrivende kommunikation  i alle afskygninger, og 
det har derfor været vigtigt, at interviewet også åbnede mulighed for, at interviewpersonen 
kunne komme med sin fortælling og beskrivelse af organisationens identitet. I udarbejdelsen 
af  interviewguiden  har  det  derfor  også  været  vigtigt  at  åbne  op  for  en mere  fortællende 
tilgang  til  interviewet,  så  interviewpersonen  fik  mulighed  for  at  fortælle  sin  historie.  De 
første spørgsmål i interviewguiden var således formuleret som åbne spørgsmål om, hvordan 
interviewpersonen ville beskrive  skolen.  Jeg var her bevidst om, at der  i disse beskrivelser 
kunne fremkomme mange indforståelser mellem den interviewede og mig som interviewer, 
der  begge  havde  stort  kendskab  til  genstandsfeltet.  Så  de  første  to  spørgsmål  blev  derfor 
konstrueret med  inddragelsen af en  fiktiv  tredjeperson og  lød  som  følger; ”Hvordan vil du 
beskrive  Blågårdsskolen/ Hellig  Kors  Skole  til  en  person,  der  er  ukendt med Danmark  som 
land,  København  som  by  og  Nørrebro  som  kvarter?”  samt  et  efterfølgende  spørgsmål 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”Hvordan vil du beskrive Blågårdskolen/ Hellig Kors Skole  til eksempelvis en kollega    fra en 
anden  skole  i  København?”.  På  denne  måde  blev  der  åbnet  op  for  interviewpersonens 
selvbeskrivende  fortællinger  i  forskellige  perspektiver,  der  fik  analyseobjektet  til  at 
fremkomme forskelligt.  

Jeg har nu redegjort for valget af dokumenter og interviews som den primære kilde for mit 
studie af de to skolers selvbeskrivende kommunikation, og videre udfoldet de overvejelser 
og metodiske valg, der er truffet i den konkrete bearbejdning af disse kilder. Som afslutning 
på dette kapitel har jeg set det som vigtigt at få mulighed for også kritisk at reflektere på min 
egen metodiske proces. 

4.4 Kildekritik 
For  det  første  er  det  vigtigt  at  understrege,  at  mit  iagttagelsespunkt  for  afhandlingens 
analyse er på de to tidligere organisationer; Hellig Kors Skole og Blågårdskolen, men at hele 
mit  empiriske  arbejde  har  foregået  efter,  at  sammenlægningen  var  en  realitet,  og 
empiriindsamlingen  har  derved  foregået  i  konteksten  af  den  nye  Blågård  Skole.  Dette 
betyder, at enhver iagttagelse af de tidligere skolers kommunikation, egne som andres, må 
betragtes  som  en  retrospektiv  iagttagelse,  der  også  har  en  efterfølgende  udvikling  i 
organisationerne til grund for iagttagelsen.  Fusionen kan have ændret fortællingerne om de 
tidlige  organisationer.  Der  er  sket  en  udvikling  og  den  udvikling  har  måske  aktualiseret 
temaer  i  organisationernes  selvbeskrivelser,  som  før  sammenlægningen  faktisk  ikke  var 
centrale. Men jeg har begrundet dette valg med, at netop disse erfaringer og retrospektive 
blik  på  egen  organisering  også  er  en mulighed  for  at  organisationerne,  retrospektivt,  har 
opnået nye indsigter i egen organisering. Samt at mødet med den nye organisation har givet 
nye indsigter i, hvad der var centrale og betegnende temaer for de tidligere organisationer.  

Det retrospektive studie gør også, at jeg heller ingen mulighed har haft for at observere de 
to tidligere organisationer, da de nu er i en ny organisering. Alle mine observationer er sket i 
en  ny  organisation.  Jeg  har  fulgt  lærere  fra  de  tidligere  skoler,  der  har  undervist  deres 
tidligere elever, men organisationen er og bliver en anden. Derfor har jeg også valgt ikke at 
bruge observationerne som primær kilde i min analyse. 

I tråd med afhandlingens socialkonstruktivitiske udgangspunkt ser jeg heller ikke mit arbejde 
som  et  sandhedsbillede  eller  et  fuldt  billede.  Jeg  er  opmærksom  på,  at  jeg  kun  har 
interviewet  otte  personer  ud  af  en medarbejderstab  på  i  alt  100  ansatte  på  de  to  skoler, 
hvilket  jeg  begrunder  med  ønske  om  afgrænsning.  Min  afhandling  er  derfor  også 
forståelsesorienteret frem for forklaringsorienteret. Genstandsfeltet, som det fremkommer, 
er min  konstruktion  af mødet med de  to  organisationers  selvbeskrivende  kommunikation. 
Mine  skriftlige  kilder  repræsenterer  dele  af  skolens  kommunikation,  men  der  ville  være 
mange andre nedslagspunkter, som man kunne have gjort sig. Hvis jeg var gået ind i skolens 
økonomiske  dokumenter,  og  havde  haft  blik  for  regnskab  og  budgetter,  havde  mit 
genstandsfelt  fremkommet  anderledes.  Min  afgrænsning  fra  dette  er  funderet  i,  at  jeg  i 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empiriindsamlingen  har  haft  fokus  på  at  lade  de  tilgængelige  teksters  anknytninger  være 
afgørende  for  mine  selekteringer  af  empiri.  Her  er  visionspapirer  og  profilerende  tekster 
blevet  vægtet  tungt.  Samtidigt  knyttede  skolerne an  til  det  kommunale udviklingsprogram 
”Faglighed  for  alle”  og  derfor  blev  dette  også  dikterende  for  empiriindsamlingen.  Et 
kommunalt udviklingsprogram der  i  høj  grad er  rettet mod organisationernes organisering 
og  pædagogiske  virke,  hvilket  har  medført  en  naturlig  afgrænsningen  af  det  empiriske 
materiale, til det valgte.  

Med fokus igen på at få analyseobjektet til at fremkomme nuanceret, valgte jeg bevidst efter 
at få interviewet mange forskellige lærerpositioner på skolen. Dette er lykkedes i forhold til 
organisatoriske  positioner.  En  er  tillidsmand,  en  ansvarlig  for  SSP,  en  er  fra 
specialklasserækken,  en  havde  ansvaret  for  dansk  som  andetsprog,  og  der  er  endvidere 
repræsentanter for både  indskolingen, mellemskoling og udskolingen.  Interviewpersonerne 
valgte  jeg  heller  ikke  selv, men  i  samråd med  skolelederen. Det  betyder,  at  skolelederens 
intentioner,  erfaringer,  påpasseligheder  og  nysgerrighed  overfor  personer  eller 
persongrupper kan have haft effekt på, hvilke personer det endte med at blive, eksempelvis 
den kritiske, den begejstrede og så fremdeles. Det var dog en meget åben proces, og flere af 
de  interviewede tog selv kontakt.  Jeg har heller  ikke set det som et stort kildeproblem, da 
min  interesse  ikke  har  været  på  den  igangværende  proces,  men  på  de  to  tidligere 
organisationers selvbeskrivende kommunikation og denne kommunikations anknytninger til 
det kommunale udviklingsprogram. Et iagttagelsespunkt der ikke er direkte relateret til den 
igangværende fusionsproces. Afhandlingens udgangspunkt er, at der kan aldrig blive tale om 
sandhedsbilleder,  men  afhandlingen  har  på  bedste  vist  forsøgt  at  konstruere  skolernes 
selvbeskrivende  kommunikation  og  anknytninger  til  det  kommunale  udviklingsprogram 
”Faglighed for alle”, ud fra alle de ovenstående metodiske overvejelser. 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5 Analysen 

Afhandlingen har nu præsenteret, hvordan den empirisk beskæftiger  sig 
med fusioner af organisationer og tager afsæt i en overordnet undren om, 
hvorfor  to  uddannelsesinstitutioner,  der  var  underlagt  ens  kommunale 
krav om  levering af ens ydelser, oplevede så store problemer  i  fusionen. 
En fusion der fra kommunal side blot blev betegnet som en tilpasning af 
de  eksisterende  strukturer,  og  som  var  ønsket  af  de  to  skolers  ansatte. 
Denne  undren  førte  til  afhandlingens  problemstilling  om,  hvorvidt 
forståelsen  for  fusioners  udfordringer  kan  findes  andre  steder  end  i  det 
gængse institutionelle strukturelle blik på organisationer. 

Afhandlingen  har  videre  præsenteret  og  operationaliseret  den 
systemteoretiske tilgang til studiet af organisationer som kommunikative 
distinktionsgenererende processer og gjort det klart, hvordan analysen vil 
tage  udgangspunkt  i  de  to  skolers  selvbeskrivende  kommunikation  og 
undersøge,  hvilke  tematiske  selektioner  der  kan  fremanalyseres  i  denne 
kommunikation, og hvilken forskel det gør for skolerne i forhold til deres 
forståelse  og  anknytning  til  et  kommunalt  udviklingsprogram,  begge 
skoler beskriver som værende underlagt. Analysen vil være bygget op over 
afhandlingens to første teser, der vil lede frem til diskussionen forankret i 
den tredje og overordnede tese: 

Tese  1:  De  to  tidligere  organisationers  var  distinkte  i  deres 
selvbeskrivelser af egen enheds identitet. 

Tese  2:  Organisationers  selvbeskrivende  kommunikation  bliver 
beslutningspræmisser for deres  organisatoriske og pædagogiske arbejde.  

Tese  3:  De  organisatoriske  kommunikationsprocesser  skaber 
organisationernes  selvforståelser og gør,  at  fusioner bør behandles  som 
andet og mere end en strukturel integrationsproces. 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5.1 Selvbeskrivelsernes logik  

Afhandlingen vil i dette indledende kapitel påbegynde det konkrete studie 
af de to skolers kommunikation. Den vil analysere skolernes overordnede 
selvbeskrivelser,  som  de  fremkommer  i  organisationernes  tekster  og  de 
afholdte interviews.  

Analysedelen  er  bundet  op  på  afhandlingens  første  tese  om,  at  de  to  organisationer  har 
distinkte  beskrivelser  af  egen  enheds  virke.  Studiet  tager  udgangspunkt  i    det 
systemteoretiske blik på organisationerne som kommunikative processer, der er bundet op 
på  lukkede  selvskabte  og  selvrefererende    organisatoriske  logikker.  Analyseafsnittet  vil 
starte med at analysere Hellig Kors Skoles selvbeskrivende kommunikation. Centrale temaer 
i  skolens  selvbeskrivelse  vil  blive  fremanalyseret,  og  analysen  vil  vise,  hvordan  skolen  er 
bundet  op  på  en  omsorgslogik  i  dens  forståelse  af  egen  enheds  pædagogiske  og 
organisatoriske  arbejde. Herefter  vil  Blågårdskolen  blive  gjort  til  genstand  for  analysen  af 
den selvbeskrivende kommunikation, og analysen vil her vise, hvordan skolen er bundet op 
på  en  faglighedslogik  i  kommunikationen  om  skolens  pædagogiske  og  organisatoriske 
arbejde.  

5.1.1 Den selvbeskrivende kommunikation – Hellig Kors Skole 
“Hellig Kors Skoles motto er, at det skal være sjovt at gå i skole. Det bliver 
det, hvis skolen er et trygt sted at være, hvis børnene lærer noget, bliver 
respekteret og kan komme frit til orde.” (Forældrefolder10) 

Sådan  beskrives  skolens  værdigrundlag  i  den  forældrefolder,  der  skal  profilere  skolen 
udadtil.  I  denne  analysedel  vil  Hellig  Kors  Skole  blive  gjort  til  genstand  for  afhandlingens 
undersøgelse  af  skolens  selvbeskrivende  kommunikation.  Denne  selvbeskrivende 
kommunikation    består  af  profilerende  tekster  som  eksempelvis  forældrefolderen, 
udviklingsplaner, kvalitetsrapporter og de gennemførte interviews.  

I  det  indledende  spørgsmål  i  interviewguiden  om,  hvordan  lærerne  vil  beskrive  deres 
tidligere  skole,  bliver  det  tydeligt,  hvordan  især  den  etniske  sammensætning  på  skolen 
gøres central for selvbeskrivelsen, som de to nedenstående citater også er udtryk for.  

”Den  synlige  udfordring  er,  at  vi  har  en  etnisk  sammensætning  der  i 
forhold  til  samfundet  generelt  og  i  forhold  til  kvarteret  specifikt  har  en 
sammensætning  der  er  skæv.  Der  er  repræsentativt  for  mange 
indvandrere og for få danskere.” (Niels ‐ Bilag 19) 

”Hellig  kors  ligger  i  hovedstaden  i  et  distrikt  med  en  stor  procentdel 
tosprogede  og  er  et  til  tider  barskt  miljø,  især  vis  man  følger  det, 

                                                        
10http://www.blg.kk.dk/Infoweb/Indhold/Nye%20for%C3%A6ldre/Folder/HELLIG%20KORS%20SKOLEN_mail.pd
f 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medierne  siger.  Skolen  har  mange  ressourcer  til  at  arbejde  med  dansk 
som andetsprog, men vi har også en stor opgave foran os, for mange af 
forældrene  taler  ikke  dansk,  og  det  gør,  at  den  faglige  udvikling  går 
langsomt.” (Kasper ‐ Bilag 21) 

Skolen  beskrives  som  en  organisation  med  en  høj    procent  af  tosproglige  og  store 
udfordringer  i  arbejdet  med  dansk  som  andetsprog.  Denne  beskrivelse  går  igen  i  de 
gennemførte  interviews.  Denne  beskrivelse  bindes  op  på  en  kommunikation  om,  at  det 
reelle  problem  ikke  er  den  høje  tosprogsprocent, men  at  denne  elevgruppe  er  en  socialt 
belastet elevgruppe.  Som Niels beskriver det: 

”Nedenunder gemmer sig så det virkelig problem. Nemlig i at den etniske 
sammensætning gemmer der  sig  også  en  skæv  social  sammensætning  i 
forhold til, hvordan virkeligheden ser ud uden for skolen, og mange af de 
problemer, vi tumler med, har rod i det.” (Niels ‐ Bilag 19) 

Skolen binder således sin selvbeskrivelse og etnicitetstemaet op på en beskrivelse af egen 
enhed  som  en  organisation,  der  indeholder  store  sociale  udfordringer.  Det  er  de  sociale 
problemer,  der  bliver  tematiseret  i  skolens  beskrivelse  af  sin  elevgruppe.  I  skolens 
stillingsopslag  var  den  gennemgående  formulering  således  også,  at:  ”(…)  på  hellig  Kors 
Skole, der går undervisning og socialt engagement hånd i hånd.”(Anders ‐ Bilag 19) Denne 
formulering underbygger den tidligere leder:   

”Det, synes jeg også, er kendetegnende for skolen, og lærerne har været 
bevidste  om  den  sociale  rolle.”  ”Man  kan  sige,  skolens 
elevsammensætning op gennem al den tid, jeg har været her, der har op 
mod halvdelen af  forældrene  været på kontanthjælp.  Så det  er  klart,  at 
det er en socialt marginaliseret skole.” (Anders ‐ Bilag 19) 

Skolens sociale udfordringer stod centralt i organisationens selvbeskrivelse, og der beskrives 
en medarbejderposition, hvor socialt engagement er centralt for arbejdet på skolen. Skolen 
beskrev sig selv som socialt orienteret, og dette kommer til udtryk i lærernes beskrivelse af 
skolen som arbejdsplads og i beskrivelsen af medarbejderne som gruppe. 

”Så  folk  arbejder  her  arbejder  lige  så  meget  med  hjertet  som  med 
hjernen. Det er man simpelthen nødt til. Det, synes  jeg, er et grundtræk 
ved  den  her  skole  –  der  er  en  meget  høj  grad  af  social  bevidsthed  og 
meget høj grad af lighedstænkning.” ”Det er en skole, hvor det er socialt 
behageligt at være, og hvor de ansatte arbejder med en ens social tilgang 
til  problemerne  og  en  bevidsthed  om,  at  det  også  er  et  socialpolitisk 
problem. ”(Niels ‐ Bilag 20) 

Denne kommunikation understreger den  selvbeskrivende kommunikations  tematisering af 
skolen  som  en  social  institution,  der  løfter  et  socialpolitisk  problem  frem  for  et  fokus  på 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deres etnicitet. Et tema vi skal udfolde videre nedenfor, og som er af afgørende betydning 
for organisationens fokus på sociale hensyn til den enkelte og dens stærke  indskrivning af 
de alment dannende pædagogiske indsatser på skolen.  

Omsorg og social dannelse 
I skolens selvbeskrivende kommunikation ses det, hvordan den tematiserer skolen som en 
institution med en fri tone og få regler. Det faglige indhold er skubbet i baggrunden, og der 
kan  i  skolens  dokumenter  ikke  findes  kommunikation,  der  indsætter  en  ambition  om  at 
være  bedst  eller  fagligt  banebrydende.  I  stedet  er  skolens  faglige  ambition  at  skabe  en 
institution ”(…) hvor alle elever udvikler sig, og hvor ingen elever bare er placeret.”(Bilag 5), 
som det  formuleres  i  organisationens udviklingsplan.  En  kommunikation der  indsætter  en 
ambition om at kunne rumme, fastholde og også få løftet selv de svageste elever.  

”Folk  har  ikke  rigtig  haft  vist,  hvor  engagerede  lærerne  på  skolen  har 
været,  og  hvor  meget  skolen  egentlig  betyder  for  eleverne.  Den  bliver 
meget deres  eget hjem. Det  synes  jeg,  denne her  skole har  været  rigtig 
god til. At samle op på de børn og engagere de børn, der bor  i miljøet.” 
(Gertrud ‐ Bilag 22) 

Temaet om børnenes sociale problemer gør, at skolen i sin beskrivelse af egen pædagogiske 
praksis har fokus på elevens personlige udvikling og almene sociale dannelse. ”Der er meget 
fokus på den sociale del.” (Kasper ‐ Bilag 21), som Kasper beskriver det. En iagttagelse den 
forhenværende leder også benævner som sin bekymring ved skolens arbejde: 

 ”Mit problem i det, det har sådan set været, hvor meget tager den over i 
forhold  til  de  faglige  krav.  De  faglige  undervisningsmæssige 
forventninger.  Man  kunne  være  tilbøjelig  til  at  sige,  at  det  her  er  et 
socialpædagogisk arbejde i højere grad end en undervisningsinstitution.” 
(Anders ‐ Bilag 19)  

Elevernes  sociale  dannelse  bliver  således  indskrevet  som  et  omdrejningspunkt  for 
organisationens  arbejde,  og  den  tidligere  leders  selvbeskrivelse  ekspliciterer  selv 
vægtningen af social dannelse og det socialpædagogiske arbejde frem for elevernes faglige 
udvikling  som  betegnende  for  organisationens  arbejde.  Styrkelsen  af  elevernes  sociale 
kompetencer og  forsøget på at hjælpe selv de svageste gøres på denne måde centralt  for 
organisationens  selvbeskrivelse  og  kan  også  identificeres  i  lærernes  beskrivelse  af  skolen 
som  en  institution,  der  påtager  sig  meget  af  den  opdragelse,  som  normalt  foregår  i 
hjemmene.  ”Vi  er  vinduet  ud  til  det  samfundsmæssige  danske”(Kasper  ‐  Bilag  21),  som 
Kasper beskriver det og fortsætter: ”(…) indgangen og opdragelsen til det danske samfund 
ligger så på vores skuldrer.” (Kasper ‐ Bilag 21). Elevernes almene og sociale dannelse bliver 
beskrevet  som  skolens  hovedopgave  i  en  kommunikation,  hvor  eksempelvis  høj  faglighed 
ikke bliver indskrevet som et betegnende tema for organisationens arbejde. 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Tematiseringen  af  sociale  hensyn  og  en  generel  beskrivelse  af  egen  enhed  som  socialt 
funderet  relaterer  sig  ikke  kun  til  skolens  kommunikation  om  det  pædagogiske  arbejde.  
Den  organisatoriske  kommunikation  indeholder  også  en  central  beskrivelse  af 
organisationen som havende et godt socialt arbejdsmiljø, hvor der er plads til den enkelte, 
og hvor der altid bliver vist hensyn. ”Så har vi et lærerværelse der er meget socialt, og hvor 
vi er helt fantastiske til at bakke op om hinanden.” (Kasper ‐ Bilag 21), som Kasper beskriver 
det på spørgsmålet om, hvordan han vil beskrive skolen  til en person, der er ukendt med 
Danmark  som  land,  København  som  by  og  Nørrebro  som  bydel.  Det  sociale  engagement  
indsættes  som helt  centralt  i denne beskrivelse, og Kasper er  ikke alene om dette.  I Niels 
beskrivelse  af  egen  enhed  gør  samme  tema    sig  gældende. Gode  sociale  relationer  bliver 
gjort betegnende for skolens organisering: ”Det er min arbejdsplads, en arbejdsplads jeg er 
glad for at være på. Det er en arbejdsplads, hvor langt de fleste kollegaer er indstillet på (…) 
at have gode sociale relationer.”  (Niels  ‐ Bilag 20). Sociale arrangementer såsom fester og 
personaledage blandt personalet er også fremtrædende i skolens selvbeskrivelser, og der er 
i  det  hele  taget  en  indskrivning  af  kollegialitet  og  højt  socialt  engagement  i 
kommunikationen.  

Opsamling 
Social  dannelse  og  omsorgen  for  den  enkelte  står  således  centralt  i  organisationen Hellig 
Kors skoles selvbeskrivelse og selvforståelse. Den beskrives som en socialt engageret skole, 
hvor  man  formår  at  samle  de  børn  op,  der  bor  i  kvarteret,  og  hvor  det  er  det 
socialpædagogiske og alment dannende arbejde, der er i centrum for skolens pædagogiske 
arbejde. Dette sociale engagement og omsorgen for den enkelte gør sig også gældende for 
kommunikationen  rettet mod  skolen  som arbejdsplads,  hvor  individualitet  og  kollegialitet 
bliver  betegnende  beskrivelser.  Det  er  denne  overordnede  selvbeskrivelse,  der  ligger  til 
grund  for  organisationens  kommunikation,  og  det  er  denne  tematisering  af  skolen  som 
socialt forankret og individuelt orienteret, som repræsenterer skolens kommunikationslogik 
i den selvbeskrivende kommunikation. Den binder egen enheds virke op på beskrivelser, der 
hele  tiden er orienteret mod en  tematisering af omsorgen  for den enkelte.  I anden del af 
analysen vil jeg gå videre med dette og analysere, hvilken forskel denne kommunikation gør 
for  organisationens  beslutninger  og  tematiske  selekteringer  i  forhold  til  det  konkrete 
kommunale  udviklingsprogram  ”faglighed  for  alle”.  Men  først  skal  vi  se  nærmere  på 
Blågårdskolens  selvbeskrivelse  og  dennes  tematiske  selektioner  for  at  undersøge,  hvilken 
organisatorisk logik der her ligger til grund for organisationens kommunikation.  

5.1.2 Den selvbeskrivende kommunikation  Blågårdskolen 
”Blågårdskolen ‐ Byens bedste børn” 

Med det motto  indleder  Blågårdskolen  sin  forældrefolder  (Bilag  15).  Afsnittet  her  vil  kort 
redegøre for organisationens selvbeskrivende kommunikation og udtrække de overordnede 
temaer, som Blågårdskolens gør til betegnende temaer i sin kommunikation. Temaer der er 
bygget  op  om  skolen  som  en  traditionsrig  skole  med  høj  faglighed  og  et  stærkt 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lærerkollektiv. En skole der også selv er en sammenlægning af to andre skoler, og hvor dens 
lange historie bliver indskrevet i dens selvbeskrivende kommunikation. 

”Blågårdskolen  er  en  folkeskole  beliggende  på  Indre  Nørrebro  i 
København.  Skolen  er  en  videreførelse  af  Kapelvejens  Skole,  der  i  1984 
blev overflyttet til Hans Tavsens Gade Skoles bygninger og dermed fik sit 
nye navn. På denne måde  indikerer  skolens historie  samtidig det, der er 
skolens kendetegn: tradition, udvikling og fornyelse.” (BLG Udviklingsplan 
Bilag 11) 

Kommunikationen indsætter, som Hellig Kors Skole, sin høje procent af tosproglige som et 
kendetegn ved skolen. Som den tidligere leder på skolen beskriver det på spørgsmålet om, 
hvordan hun vil beskrive skolen: ”Det er en skole, der ligger på indre Nørrebro, og som har 
en to‐sprogs‐procent på omkring de 60 %, vil jeg tro.” (Mette ‐ Bilag 26) En beskrivelse flere 
af de andre lærere også tager udgangspunkt i, i deres beskrivelse af skolen:  

”Så er det er en  skole, der  ligger  i  et meget, meget  spændende kvarter, 
hvor der er mange elever, der har anden etnisk baggrund end dansk, og 
det er en skole, der fungerer på mange måder godt.” (Jeanet ‐ Bilag 25) 

Men denne beskrivelse af skolens høje procent af tosproglige er mere en konstatering, der 
knyttes  an  til  i  tematiseringen  af  skolens  arbejde  med  at  skabe  fagligt  dygtige  elever, 
udfordringerne på trods: ”Det er vigtigt for dem, at eleverne er dygtige, og vise udadtil, at 
man  godt  kan  lave  gode  resultater  med  den  gruppe.”  (Mette  ‐  Bilag  26),  og  som  Jeanet  
beskriver det: ”Så er vi en skole, der er kendt for at have en høj faglighed, trods alle de her 
ting,  med  sociale  problemer”  (Jeanet  ‐  Bilag  25).  Høj  faglighed  gøres  til  betegnende  for 
organisationens selvbeskrivende kommunikation og er til stede på tværs af organisationens 
kommunikation. 

Faglig dannelse 
”Vi er først og fremmest ambitiøse på alle vores elevers vegne.”( Bilag 10 
‐ Pædagogiske principper).  

Sådan beskriver skolen sin egen organisation i en af dens profiltekster, og denne beskrivelse 
kan identificeres på tværs af profilerende tekster og de udførte interviews. Faglighed bliver 
beskrevet som skolens varetegn og bliver indsat som fundamentet for skolens arbejde. Den 
enkelte  elevs  faglige  resultater  bliver  gjort  til  et  centralt  tema  for  skolens  virke,  og 
undervisningen  bliver  indsat  som  vigtig  og  beskrevet  som  havende  en  høj  standard: 
”Faglighed styrkes bedst gennem alsidig og veltilrettelagt undervisning.” og ”Vi er bevidste 
om,  at  veltilrettelagt  undervisning  kræver  velforberedte  lærere”  (Bilag  10  ‐  Pædagogiske 
principper). Kommunikationen tematiserer videre den enkelte elevs faglige udvikling, og der 
indskrives en ambition om at skabe gode resultater med eleverne. ”Vi skal pleje det særegne 
udtryk  hos  eleverne  på  en  sådan  måde,  at  det  sublime  løfter  fællesskabet.”  (Bilag  15  ‐ 
Forældrefolder). Faglighedstemaet relaterer sig også til beskrivelsen af lærerne som fagligt 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engagerede og som nogle, der bruger mere tid og flere ressourcer på deres faglige arbejde, 
end hvad normalt er  forventet: ”Vi  lagde enormt meget vægt på det faglige, og (…) vi var 
primært på skolen for at lave et stykke arbejde.” (Anne ‐ Bilag 24).  Dette lærerengagement 
bliver  også  tydeligt  i  skolens  tematisering  af  tryghed  som  et  centralt  indsatsområde  for 
skolen: ”(…) højst  sætter vi, at eleverne er  trygge her  (…).”  (Bilag 15  ‐  Forældrefolder). En 
beskrivelse der kobler sig til en beskrivelse af lærerne som meget synlige i dagligdagen, også  
før skoletid og efter skoletid: ”Vi er synlige voksne i det daglige, med alt lige fra plastre og 
smil  til  konflikthåndtering.”  ”Og  ikke  mindst  er  vi  med,  når  eleverne  går  videre  til 
fritidshjemmene  (…)  og  gennem  det  daglige  samarbejde med  institutionerne.”  (Bilag  10  ‐ 
Pædagogiske principper). Et tryghedstema der knyttes an til med en beskrivelse af tydelige 
og synlige voksne i det daglige. Lærerens rolle bliver således igen indskrevet som central for 
det  pædagogiske  arbejde  på,  og  igen  bliver  engagementet  vigtigt  for  beskrivelsen.  Som 
Jeanet  beskriver et af kendetegnene ved skolen:  

”(…)  derfor  er  det  også  en  skole,  der  har  nogle  lærere,  der  brænder  for 
mere end det at undervise. Altså hvis man er lærer der, så laver man også 
mange andre ting udover. Det høre lidt med til jobbet.” (Jeanet ‐ Bilag 25) 

Denne tematisering af skolen som værende traditionsrig og indeholdende et fagligt fokus og 
højt læreengagement er ikke kun møntet på organisationens pædagogiske arbejde, for også 
i  skolens  organiseringskommunikation  beskrives  skolen  som  indeholdende  et  stærkt 
kollektivt.  

Kollektivitet og nærvær  
”En  lille  arbejdsplads,  med  28  lærere  og  250  børn.  Så  det  er  en  lille 
overskuelig enhed (...).”(Mette ‐ Bilag 26) 

Sådan  beskriver  forhenværende  skoleleder  Mette  et  af  kendetegnene  ved  skolens 
organisering. Skolen som en lille overskuelig enhed, uden den store interne differentiering. 
Et  kendetegn  der  går  igen  i  skolens  selvbeskrivende  kommunikation  om  egen  enheds 
organisering. Organisationen beskrives eksempelvis som en familie med tæt knyttede bånd 
mellem medlemmerne. Som en lærer på skolen beskriver det; ”Men den lille kerne, der var 
der,  blev  så meget  familiær(…)”(Jeanet  ‐  Bilag  25).  Denne  tematisering  af medlemskabet 
som familiært og organisationen som en lille enhed underbygges af en kommunikation om, 
at  medlemskabet  afhænger  af,  om  man  er  nærværende  for  enheden  –  kollektivet.  En 
nærværskommunikation  der  gør  sig  gældende  for  den  organisatoriske  kommunikation  på 
Blågårdskolen, hvor organisationens beskrives som en skole hvor alle tager ansvar; ”(…) alle 
tager ansvar, og så fordeler vi opgaverne  imellem os.” (Grete ‐ Bilag 23) Medlemskabet af 
organisationen bliver kommunikeret som det, at man er engageret  i hele skolens virke, og 
der  lægges  vægt  på  at  det  er  kollektivet,  der  bestemmer  på  skolen.  Således  kommer 
nærværet  til  udtryk  i  en  videre  tematisering  af  skolens  medlemmer  som  engagerede  og 
dedikerede til hinanden og til skolen: ”(…) man kan ikke være på Blågårdskolen uden man er 
110 % engageret.”(Tìne). Et tema der videre bliver beskrevet, som at organisationen har en 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kampånd: ”(…)det er også en fejdende skole, fordi der var nok mange der var gået nedenom 
og hjem, og nogle meget engagerede lærere der arbejder der.”  (Jeanet ‐ Bilag 25). Således 
indskrives engagement igen som betegnende for en organisation, hvor alle tager ansvar for 
den faglige udvikling, og hvor kollektivitet er styrende for arbejdet på skolen.  

5.1.3 De organisatoriske logikker  Opsamling 
Afhandlingen har nu taget det første spæde skridt til at komme nærmere en diskussionen af 
sin  overordnede  systemteoretiske  tese  om  forståelsen  af  organisationer  som 
selvrefererende  kommunikative  processer  og  den  selvbeskrivende  kommunikations 
betydning for fusioner af organisationer.  

Kapitlet  har  redegjort  for  centrale  temaer  i  de  to  organisationers  overordnede 
selvbeskrivelser.  Begge  organisationer  gjorde  det  socialt  belastede  miljø,  skolerne  er 
lokaliseret  i,  til  genstand  for  deres  selvbeskrivelse,  og  begge  skoler  tematiserede 
udfordringen  med  de  socialt  dårligt  stillede  elevgrupper  på  skolerne.  Men  de  to  skolers 
kommunikation  om  denne  udfordring  var  funderet  i  forskellige  organisatoriske  logikker. 
Hellig  Kors  Skole  var  socialt  orienteret  i  sin  kommunikation  og  lagde  en  omsorgslogik  til 
grund for sit pædagogiske arbejde, der var bundet op på en ambition om at kunne rumme 
selv de svageste elever. Blågårdskolen derimod var fagligt orienteret i dens kommunikation 
og lagde en faglighedslogik til grund for dens pædagogiske arbejde, hvor en ambition om at 
uddanne  fagligt  kompetente  elever  blev  identificeret  som  central  for  organisationens 
selvforståelse. To forskellige organisatoriske logikker der også kunne identificeres i skolens 
kommunikation  om  skolen  som  arbejdsplads,  hvor  socialt  engagement  og  individuelle 
hensyn  blev  vægtet  højt  på  Hellig  Kors  Skole,  mens  Blågårdskolen  indskrev  fagligt 
engagement og kollektivt ansvar som betegnende for deres arbejdsplads. 

Denne  selvbeskrivende  kommunikation  og  de  identificerede  logikkers  betydning  for 
organisationerne  beslutningsprocesser,  forståelser  og  anknytninger  til  det  kommunale 
udviklingsprogram vil ligge til grund for det kommende afsnits analyse af de to skoler. Her vil 
der ikke blive spurgt ind til, hvilken pædagogik og organisering de to skoler indeholder, men 
til hvilken forskel det gør for de to organisationer at kommunikere om sig selv havende en 
bestemt  pædagogik  og  organisering.  Dette  gøres  ud  fra  tesen  om,  at  de  ovenfor 
identificerede  logikker  er  af  afgørende  betydning  for  organisationernes 
omverdenskonstruktioner og selvskabelse. 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5.2 Beslutningernes selektion – Tese 2 

Afhandlingen  har  ovenfor  analyseret  de  to  skolers  selvbeskrivende 
kommunikation.  En  analyse  afhandlingen  i  indeværende  kapitel  vil 
forholde  sig  til  i  et  studie  af,  hvorvidt  denne  kommunikation  kan 
identificeres  at  gøre  en  forskel  for  organisationernes  beslutninger  og 
anknytninger  til  det  kommunale  udviklingsprogram  ”Faglighed  for  alle” 
med udgangspunkt i afhandlingens anden tese. 

Jeg  vil  i  dette  afsnit  analysere  de  to  skolers  beslutningskommunikation  og  tematiske 
selektion  for  at  efterprøve  og  diskutere  nedenstående  tese  om,  at  organisationernes 
selvbeskrivende  kommunikation  kan  ses  som  betydningsfuld  for  skolernes 
beslutningskommunikation.  Eller  som  beskrevet  i  strategien  for  analysen  installerer 
organisationers  kommunikation  en  sensibilitet  over  for  fremtidige  beslutninger  i 
organisationen.  Tesen er, at der er beslutninger og indsatser, som er mere sandsynlige for 
en  organisation  at  knytte  an  til,  og  der  er  beslutninger,  der  er  usandsynlige,  alt  efter 
organisationernes  beslutningshistorik  og  selvbeskrivelse  –  dens  organisatoriske  logik. 
Hvilket har ledt frem til formuleringen og opstillingen af nedenstående tese: 

Tese  2:  Organisationers  selvbeskrivende  kommunikation  bliver 
beslutningspræmisser organisationernes beslutningskommunikation.  

Med denne tese går afhandlingen således mod det strukturelle fokus i fusionslitteraturen og 
opstiller  en  tese,  der  siger,  at  beslutninger  i  organisationer  aldrig  kan  være  andet  end 
organisationernes  egne  beslutninger,  og  at  disse  er  bundet  op  på  den  organisatoriske 
kommunikation  der  allerede  er  til  stede  i  organisationen,  dens  selvbeskrivende 
kommunikation.  Analysen  vil  undersøge,  hvordan  de  to  organisationer  knytter  an  til  det 
fælles kommunale udviklingsprogram ”Faglighed for alle” med en tese om, at de gør dette 
forskelligt, da deres selvbeskrivende kommunikation overordnet er identificeret til at være 
forankret i forskellige organisatoriske logikker. Analysen vil således studere, hvordan  Hellig 
Kors Skoles indskrivning af at være socialt orienteret og individuelt orienteret gør en forskel 
og installerer en sensibilitet over for, hvordan der kommunikeres om programmet, og hvilke 
beslutninger der  træffes  i  relation  til  programmet. Det  samme vil  gøre  sige  gældende  for 
analysen  af  Blågårdskolen  med  et  studie  af,  hvorvidt  og  hvordan  dennes  indskrivning  af 
faglighed og kollektivitet som betegnende temaer gør en forskel  for dens anknytninger til, 
og  forståelser  af,  den  kommunale  kommunikation  om  krav  og  indsatser,  som  skolen  er 
underlagt. 

Dette  kapitel  vil  således  blive  brugt  til  at  analysere  de  to  skolers  konkrete  initiativer  og 
indsatser  for at studere, om denne beslutningskommunikation kan siges at være koblet til 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det  overordnede  selvbeskrivelse  og  endnu  mere  interessant,  om  de  to  skoler  forstår  og 
kobler sig forskelligt til det kommunale udviklingsprogram, som de er ens underlagt. Kapitlet 
vil  således  først  indføre  læseren  i  den  kommunale  kommunikation  om  dette 
udviklingsprogram for derefter at gå til studiet af de to skolers beslutningskommunikation. 

5.2.1 Faglighed for alle – Den kommunale kommunikation 
Før  vi  går  videre med  studiet  af de  to organisationers  selvbeskrivende kommunikation og 
denne kommunikations anknytninger  til  det  kommunale udviklingsprogram ”Faglighed  for 
alle”, er der behov for at få præsenteret dele af programmets indhold, som er centralt for 
indeværende  analyse.  Nedenfor  vil  afhandlingen  derfor  indføre  læseren  kort  i  disse 
indsatsers  indhold.  Introduktionen  er  holdt  kort  for  læsevenlighedens  skyld,  men  der 
henvises til bilag 1, hvor en bredere indføring  er indskrevet med flere tekstnære citater fra 
udviklingsprogrammet. Et udviklingsprogram hvis temaer blandt andet var11:  

• Demokratisk dannelse  
• Trygge børn  
• Styrket faglighed 
• Skriftlighed 
• Skoleledelse 
• Lærernes organisering 

Elevens  demokratiske  dannelse  står  centralt  i  kommunens  udviklingsprogram  og 
folkeskolelovens  formålsbeskrivelse  og  tematiserer  en  dannelsestematik  om  skolen  som 
institution,  der  skal  uddanne  dens  elever  til  gode  samfundsborgere,  og  skolen  indskrives 
som  en  institution,  der:  ”(…)  forbereder  eleverne  til  aktiv  medbestemmelse,  medansvar, 
rettigheder  og  pligter  i  et  samfund med  frihed  og  folkestyre.”12 En  pædagogisk  linje  der  i 
Københavns Kommunes kommunikation gøres konkret  i  forhold  til  skolerne med  fokus på 
elevinddragelse  og  elevstyring.13  Dette  indsatsområde  er  tæt  knyttet  til  det  andet  tema  i 
programmet: 

Tryghed.  Et  indsatsområde hvor det  gøres  tre  initiativer  gældende  for  den enkelte  skoles 
indsats:  Klasseledelse,  Konflikthåndtering,  Børn  og  unges  sprogbrug.14  I  programmet 
formulerer  kommunen  det  selv  som  følgende:  ”I  København  lægger  vi  vægt  på  at  skabe 
trygge  rammer  for  børnenes  institutions‐  og  skoleliv  og  at  lære  dem  at  håndtere  de 
konflikter, de møder i deres hverdag.”15 

                                                        
11 http://www.faglighedforalle.kk.dk/hvad%20er%20ffa.aspx Lokaliseret 1/4 ‐  2009 
12 http://pub.uvm.dk/2004/oecd/bil02.html 
13http://www.faglighedforalle.kk.dk/Multi%20Site%20Solution/Websites/ffa/Home/Indsatsomr%C3%A5der/De
mokratisk%20dannelse.aspx Lok. d. 6/6 2009 
14  http://www.faglighedforalle.kk.dk/indsatsomr%C3%A5der/trygge%20b%C3%B8rn.aspx  lokaliseret  28/3  ‐ 
2009 
15  http://www.faglighedforalle.kk.dk/indsatsomr%C3%A5der/trygge%20b%C3%B8rn.aspx  lokaliseret  28/3  ‐ 
2009 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Styrket  faglighed  er  et  centralt  tema  i  Københavns  Kommunes  udviklingsprogram.  Alene 
overskriften ”Faglighed for alle”  indikerer, at den faglige dimension står centralt, og under 
overskriften ”Styrket faglighed – også for de stærke børn”16 bliver det specificeret, hvordan 
især fastholdelsen af de fagligt stærke elever er mål for indsatsen: ”De fagligt stærke elever 
skal  have  et  differentieret  undervisningstilbud,  der  er  målrettet  netop  dem,  og  som med 
relevante og passende udfordringer fremmer deres faglige ambitioner.”17  

Høj  skriftlighed  defineres  af  Københavns  Kommune  som  centralt  for  at  opnå  denne 
styrkede  faglighed:  ”Skriftlig  dokumentation  er  en  støtte  i  arbejdet  med  at  følge  op  på 
elevens  læring  (…)”18  og:  “Skolekulturen  skal  have  et  stærkere  fokus  på  resultater, 
dokumentation  og  evaluering”19.  Her  beskrives  udviklingsplaner,  elevplaner  og  årsplaner 
som  eksempler  på  denne  evaluerende  og  dokumenterende  skriftlighed,  der  skal  sikre  og 
synliggøre skolens systematik og kvalitet i arbejdet. 

Styrket  skoleledelse  er  også  et  af  de  centrale  indsatser  i  kommunens  program.  Et 
indsatsområde  der  stiller  krav  til  skolerne  om  at  være  organiseret  så  ledelsesteamet  får 
råderum  og  beslutningskompetence:  ”Uden  en  markant  ledelsesmæssig  indsats,  kan 
ambitionerne  i “Faglighed for alle”  ikke realiseres.“ 20 og ”Alle skoler skal  inden 2009 have 
etableret  velfungerende  ledelsesteam,  der  kan  løfte  de  ændrede  lederroller  og  forstår  at 
udnytte fordele og muligheder i teamarbejdet til konstruktive løsninger i ledelsen af skolen.” 
21, som kommunen beskriver det i udviklingsprogrammet. 

Lærernes organisering tematiseres også i kommunikationen. Teamdannelse i årgangsteam, 
fagteam og klasseteam bliver gjort  til  genstand  for megen kommunikation  fra kommunen 
side.  En  kommunikation  der  også  er  bundet  op  på  idéen  om  den  afdelingsopdelte  skole, 
hvor  lærerne  specialiserer  sig  inden  for  bestemte  aldersgrupper,  og  skolen  er  opdelt  i  
indskoling,  mellemskoling  og  udskoling.  En  kommunikation  der  tematiserer  et  tæt 
teamsamarbejde, hvor planlægning og gennemførelse af undervisning sker i tæt samarbejde 
med årgangs‐ og afdelingsteam: “Ændringer  i undervisningens organisation  indebærer  i de 
fleste tilfælde en form for afdelingsopdeling af skolen. Det organisatoriske udgangspunkt er 
ikke  længere  klassen  og  klasseteamet,  men  storklassen  og  storteamet”  22.  Kollektivitet, 
aldersspecialisering  og  tæt  lærersamarbejde  gøres  således  til  et  tema  i  København 

                                                        
16http://www.faglighedforalle.kk.dk/upload/ffa/faglighed%20for%20alle%20‐%20forligstekst.pdf  Lok.  d.  6/6 
2009 
17http://www.faglighedforalle.kk.dk/indsatsomr%C3%A5der/styrket%20faglighed/fastholdelse%20af%20fagligt
%20st%C3%A6rke%20elever.aspx Lok. d. 6/6 2009 
18http://www.bufnet.kk.dk/upload/dokumenter/_redakt%C3%B8rer/claus/elevplaner/elevplanen%20dansk.pd
f Lok. d. 6/6 2009 
19http://www.faglighedforalle.kk.dk/upload/ffa/faglighed%20for%20alle%20‐%20forligstekst.pdf  Lok.  d.  6/6 
2009 
20http://www.faglighedforalle.kk.dk/upload/ffa/faglighed%20for%20alle%20‐%20forligstekst.pdf  Lok.  d.  6/6 
2009 
21http://www.faglighedforalle.kk.dk/Multi%20Site%20Solution/Websites/ffa/Home/Indsatsomr%C3 
%A5der/Skoleledelse/Ny%20ledelsesstruktur.aspx Lok. d. 6/6 2009 
22 http://apps.uufnet.ci.kk.dk/ressourcer/rapporter/inspirationshaefte.pdf Lok. d. 6/6 2009 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Kommunes  kommunikation  og  sættes  i  forhold  til  en  traditionel  organisering,  der 
tematiserer enhedslære‐princippet og fagspecialisering i lærernes organisering. 

Opsamling 
I  ovenstående  afsnit  har  afhandlingen  beskrevet  udvalgte  temaer  i  det  kommunale 
udviklingsprogram  ”Faglighed  for  alle”.  Et  udviklingsprogram  hvor  følgende  temaer  blev 
identificeret: 

• Demokratisk dannelse  
• Trygge børn  
• Styrket faglighed 
• Skriftlighed 
• Skoleledelse 
• Lærernes organisering 

Med udgangspunkt i analysedel 1 vil afhandlingen således nu gå til studiet af de to skolers 
beslutningskommunikation og analysere, hvordan skolerne selekterer og kommunikerer om 
disse  konkrete  organisatoriske  og  pædagogiske  indsatser  fra  det  kommunale 
udviklingsprogram. 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5.2.2 Den barmhjertige samaritaner – Omsorgen for den enkelte 

Indeværende  afsnit  vil  analysere  Hellig  Kors  Skoles 
beslutningskommunikation.  Analysen  vil  vise,  hvordan  omsorgslogikken, 
identificeret  i  skolens selvbeskrivende kommunikation, gør en  forskel  for 
skolens  sensibilitet  i  beslutningskommunikationen.  Omsorgen  og  den 
individuelle  hensynstagen  går  igen  på  tværs  af  skolens  beslutninger, 
selekteringer  og  forståelser  af  det  kommunale  udviklingsprogram 
”Faglighed for alle”. 

I  det  introducerende analyseafsnit  stod det  klart,  hvordan  skolen beskrev  sig  selv  som en 
socialt engageret skole, der blev betegnet som elevernes ”(…) andet hjem.” (Gertrud ‐ Bilag 
22).  Elevgruppen  blev  beskrevet  som  en  gruppe,  hvor  mange  kunne  defineres  som 
kommende  fra  et  socialt  belastet  hjem.  Kommunikationen  tematiserede  det,  at  skolen 
havde mange  svage  elever.  Svage  elever  som  skolen  havde  som  fagligt mål  at  hjælpe  og  
styrke: ”så ingen blot følte sig placeret”(Bilag 5: 5) og ”Undervisning og socialt engagement 
gik  hånd  i  hånd”(Anders  ‐  Bilag  19),  som  var  den  tilbagevendende  beskrivelse  i  skolens 
jobannoncer.  Omsorgen  for  den  enkelte  og  lærernes  sociale  engagement  blev  således 
identificeret som betegnende temaer i kommunikationen, der blev indsat med et fokus på 
skolens  svageste  elever.  Men  også  i  beskrivelsen  af  skolen  som  arbejdsplads  blev 
kollegialitet  og  socialt  samvær  beskrevet  som  et  kendetegn  ved  Hellig  Kors  Skole.  En 
selvbeskrivelse  jeg nu vil stille os undersøgende overfor  i  forhold til, hvilken forskel denne 
organisatoriske  selvbeskrivelse  havde  for  skolens  initiativer  og  beslutninger  generelt  og 
anknytninger  til det kommunale udviklingsprogram ”Faglighed for alle”  specifikt. Analysen 
vil vise, hvordan de kommunale temaer om tryghed, skoleledelse og demokratisk dannelse 
gøres  til  centrale  temaer  i  skolens beslutninger og  indsættes  som underbyggende  for den 
omsorgslogik, som blev identificeret i studiet af skolens selvbeskrivende kommunikation. 

Socialt arbejde – Den pædagogiske kommunikation 
I studiet af de konkrete initiativer taget på skolen ses det, hvordan der på Hellig Kors Skole 
blev brugt mange ressourcer på aktiviteter uden for skoletiden. De havde et større projekt, 
der  hed  ”Skab  forbindelser”(  Bilag  6  ‐  Udviklingsplan),  der  handlede  om  at  iværksætte 
initiativer  på  skolen,  uden  for  skoletiden, med det  sigte  at  styrke  trygheden og  fastholde 
elevernes sociale netværk.  I det hele taget kunne der identificeres et væld af  initiativer og 
beslutninger,  der  havde  med  fritidstilbud,  kammeratskab  og  styrket  forældrekontakt  at 
gøre. Skolen afholdt ”mor‐møder”, hvor skoleledelsen  jævnligt mødtes med  interesserede 
mødre  på  skolen  til  formiddagskaffe.  Et  initiativ  der  samtidig  skulle  styrke  mødrenes 
kontakter på  tværs. På skolen blev der også ansat en medarbejder, der udelukkende stod 
for at skabe fritidstilbud på skolen, såsom rollespil og fodbold, og koordinere samarbejdet 
med  det  allerede  etablerede  foreningsliv  på  Nørrebro.  Skolen  havde  allokeret  tid  til 
lærernes sociale arbejde omkring børnene, og klasselærerne havde fået tildelt ekstra timer 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til  udvidet  forældresamarbejde.  (Forældrefolder23).  Der  har  således  været  mange:  ”(…) 
projekter  på  Hellig  Kors  Skole  for  at  styrke  forældresamarbejdet,  der  er  mor‐møder  og 
projekter, hvor forældre spillede fodbold med deres børn.” og ”I forlængelse af Magnetskole‐
projektet  vedtog  vi  en  profil  der  handlede  om  tryghed,  trivsel  og  kammeratskab.”  (Niels  ‐ 
Bilag  20)    Initiativer der  kan  ses  som beslutninger  fokuseret på netop at  styrke elevernes 
sociale netværk og sociale kompetencer gennem en indholdsrig fritid. Men de er også alle 
projekter,  initiativer  og  beslutninger  der  ingen  direkte  forbindelse  har  til  skolen  som  en 
uddannelsesinstitution. Det var i højere grad var et socialpædagogisk arbejde fokuseret på 
børnenes  sociale  dannelse.  Arbejdet  med  det  sociale  arbejde  på  skolen  knyttes  i 
kommunikationen til det kommunale udviklingsprograms indsats om at styrke trygheden og 
kammeratskabet på skolen.  

Skolen  knytter  også  an  til  dette  tema    gennem dens  stærke  indskrivning  af  arbejdet med 
børnenes sprogbrug som en vigtig del af skolens arbejde. Hellig Kors Skole gør således under 
overskriften  ”Udviklingen  af  et  respektfuldt,  hjælpsomt  og  nuanceret  sprog”  (Bilag  7  ‐ 
Sprogpolitik) elevernes sprogbrug til et centralt tema for skolens kommunikation om egen 
pædagogiske  praksis.  Et  tema  der  bliver  knyttet  an  til  af  både  lærere  og  ledelse  i  deres 
beskrivelser af skolen: 

 ”På Hellig Kors Skole følger vi de gængse regler, men på skolen – det, vi 
har  arbejdet  med,  er  sprogpolitikken,  og  omgangstonen  har  været 
vigtigt.”(Kasper ‐ Bilag 21)  

Temaet bliver igen koblet til en ambition om at styrke elevernes sociale kompetencer, mens 
de kommunale krav om fokus på klasseledelse og konflikthåndtering ikke har vundet indpas 
i skolens kommunikation. Denne tematisering af sprogbrugen og dialogen som betegnende 
for  skolens  arbejde  indsættes  også  som  et  tema,  der  er  beskrivende  for  skolens  mere 
organisatoriske virke.  Temaet knyttes i kommunikation an til beskrivelsen af organisationen 
som baseret på: ”dialog frem for regelfølge”, og temaet: ”sprog og kommunikation” bliver 
brugt  som  argumentation  for  lærernes  individualiserede  forståelse  og  tolkning  af  skolens 
regler.  Enhver  afgørelse  må  bygge  på  en  dialog  og  en  vurdering  af  situationen,  lyder 
mantraet på skolen. Regler og gennemsigtighed bliver således gjort til begreber, der ikke er 
forenelige med Hellig Kors Skoles dialogiske udgangspunkt for dens pædagogiske arbejde. 

”På HKS i hvert fald har udgangspunktet været en kommunikativ tilgang 
til  problemerne  (…)  børnene  har  med  andre  steder  fra,  som  ytrer  sig  i 
undervisningen.  Altså  dialog  frem  for  regelbaseret,  sådan  ville  jeg 
definere Hellig Kors Skole.” (Niels ‐ Bilag 20) 

Beskrivelsen  knytter  videre  an  til  den  overordnende  tematisering  af  individualitet  som 
betegnede  for  organisationen,  og  en  kommunikation  der  indsætter  en  illegalitet  i 

                                                        
23http://www.blg.kk.dk/Infoweb/Indhold/Nye%20for%C3%A6ldre/Folder/HELLIG%20KORS%20SKOLEN_mail.pd
f 



  
          Fusioner i organisationer 

  53 

organisationen  pædagogiske  arbejde,  hvor  der  er  en  ”(…)  socialt  lidt  udviskende  form  for 
pædagogik på Hellig Kors Skole.”(Kasper ‐ Bilag 21)  

Organisationens anknytning og indskrivning af det kommunale tema om ”børns sprogbrug”, 
indskrives således som centralt for skolens virke og bruges i en kommunikation, der foruden 
elevens  sociale  dannelse  også  handler  om  ”dialog  frem  for  regelfølge”.  Et  tema  der  i 
kommunikationen  indsættes  som  en  begrundelse  for,  at  organisationens  pædagogiske 
arbejde  er  funderet  i  en  individuel  praksis  frem  for  kollektivt  vedtagne  beslutninger:  ”I 
stedet for at lave lister over ord, man ikke må sige, så har vi vedtaget en sprogpolitik (…).” 
(Niels ‐ Bilag 20). Igen ses det, hvordan temaet hele tiden indsættes i en sammenhæng, hvor 
dialog,  individualitet og vurdering bliver betegnende for en organisatorisk kommunikation, 
der differentierer sig fra det regelrette.  

Almen og demokratisk dannelse 
Denne  kommunikation  kan  videre  identificeres  i  en  anden  af  skolens  temaer,  som  også 
gjorde sig gældende  i det kommunale udviklingsprogram. Den kommunale tematisering af 
demokrati og medbestemmelse. Under overskriften: ”Den alsidige, demokratiske folkeskole 
i det multikulturelle miljø” (Bilag 8 ‐ Visioner for Hellig Kors Skole) bliver skolens beskrivelse 
af egen vision udfoldet. En vision hvor op mod halvdelen af dokumentet bruges på citater 
fra  Grundloven,  Folkeskoleloven,  Forvaltningsloven  og  Københavns  Kommunes 
værdigrundlag.  I  visionen  beskriver  skolen  videre  ”at  de  demokratiske  processer  står  i 
centrum  på  skolen”  (Visioner).  Et  tema  der  også  gør  sig  gældende  i  andre  af  de  plejede 
semantikker  og  organisatoriske  initiativer:  “Vi  ser  det  som  en  vigtig  opgave  at  udvikle 
elevernes  demokratiske  holdninger  og  med  skolen  som  en  demokratisk 
institution.”(Forældrefolder24),  som det står  formuleret på  første side af  forældrefolderen. 
Skolen havde et gangudvalg, der bestod af ”gangens klasser”, og som havde indflydelse på 
regler og politikker  for gangen. Der var et  stærk  fokus på elevrådets betydning på skolen. 
Det  var  blandt  andet  elevrådet,  der  stod  som  afsender  på  skolens  mobbepolitik. 
(Mobbepolitik25)  Skolen  afholdt  hvert  år  en  elevmedbestemmelsesdag  og  havde  et  fast 
medbestemmelsesudvalg,  der  bestod  af  lærere,  som  arbejdede  med  at  styrke 
medbestemmelsen  på  skolen.  Skolen  var  således  også  i  sine  beslutninger  fokuseret  på  at 
skabe  medbestemmelse  på  skolen  og  styrke  elevernes  demokratiske  dannelse.  Temaet  
ligger på  mange måder i forlængelse af ovenstående tema om ”sprog og kommunikation” 
med  dialogen  som  højeste  kontekst  for  mødet  mellem  eleven  og  læreren,  hvor  elevens 
almene  og  sociale  kompetencer  er  i  fokus  for  skolens  arbejde.  Temaer  som  ligger  I 
forlængelse af den omsorgslogik, som blev fremanalyseret  i analyseafsnit 1, og som vi her 
igen ser gørende sig gældende i den konkrete beslutningskommunikation på skolen.  

                                                        
24http://www.blg.kk.dk/Infoweb/Indhold/Nye%20for%C3%A6ldre/Folder/HELLIG%20KORS%20SKOLEN_mail.pd
f 
25 http://www.blg.kk.dk/infoweb/indhold/nyheder/aktuelt/mobbepolitik.doc 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Disse iagttagelser underbygger tesen om den selvbeskrivende kommunikation betydning for 
organisationernes  sensibilitet  og  tematiske  selektion  i  den  kommunale  kommunikation. 
Samtidig blev det klart, hvordan skolen gennem tematiseringen af dialogen som betegnende 
for  det  pædagogiske  arbejde  differentierede  sig  fra  regelfølge  og  en  kollektiv  tilgang  til 
fælles  beslutninger.  I  stedet  blev  individualitet  indskrevet  som  betegnende  for  dens 
pædagogiske  arbejde.  Et  tema  der  sammen  med  den  sociale  forankring  også  gør  sig 
gældende i organiseringskommunikationen. Det skal jeg nu se nærmere på. 

Fleksibilitet og individualitet 
Hellig  Kors  Skole  beskriver  sig  selv  som  et  sted,  hvor  der  er  en  høj  grad  af  frihed  i 
administreringen  af  vedtagne  regler,  og  fleksibilitet  gøres  til  et  betegnende  begreb  for 
organisationens  administrative  virke: ”(...)  der har  været mere  fleksibilitet  i  arbejdsrytmen 
her, så hvis paragraf 3 ikke blev 100 % mødt, så fandt man nok en løsning hen ad vejen, hvor 
man fik den kringlet på.”  (Kasper  ‐ Bilag 21), som Kasper beskriver det. Kommunikationen 
om  organisationens  fleksibilitet  og  gradbøjninger  af  egne  beslutninger  kan  identificeres  i 
flere af de andre interviewpersoners beskrivelser, eksempelvis som nedenstående citat fra 
specialklasselæren Niels: ”Der har været sådan en holdning om, at: ja, det er et princip, men 
vi  finder  ud  af  det.”  (Niels  ‐  Bilag  20).  En  selvbeskrivende  kommunikation  der  som med 
ovenstående er funderet i en kommunikation, hvor dialogen og hensynet til den enkelte står 
centralt  for  dens  virke.  Som  den  forhenværende  leder  også  klart  beskriver  det,  har  hans 
sigte været, at:  

”Skabe rammer for at frigøre initiativer, hvor den enkelte kommer ud med 
det, han eller hun virkelig brænder for. Det er det rum, vi skal lave, frem 
for den der vi definere hele tiden, hvad der er det fælles, og det er det, vi 
skal lave, og det bliver nærmest laveste fællesnævner.” og ” ”(…) der var 
den her individualitet, som vi kunne bruge i vores arbejde.” (Anders ‐ Bilag 
19) 

Her  tematiseres  dialogen  og  individualiteten  igen  som  betegnende  for  organisationens 
arbejde.  En  kommunikation  der  i  sin  argumentation  for  denne  organisatoriske  praksis 
specifikt  differentiere  sig  fra  en  kollektiv  tilgang  til  fælles  regelfølge.    Individuelt  råderum 
bliver  værdsat  og  gjort  til  en  central  argumentation  for  organisationens  specifikke 
differentiering fra kollektivitets: ”(…) laveste fællesnævner” (Anders ‐ Bilag 19). 

Det tydeliggøres her, hvordan individualitetstematikken indsættes som betegnende for den 
mere  administrative  beskrivelse  af  organisationens  virke,  og  dette  sker  på  bekostning  af 
kollektiviteten og den entydig administrering af reglerne:  

 ”Ledelsen er  ikke udpræget god  til  at  arbejde  systematisk med de  ting, 
der vedtages. Det gode er, at det giver en høj grad af frihed, det dårlige 
er, at det jo aldrig er godt for en organisation, når tingende ikke er, som 
man siger, de er. Hvis jeg skal pege på en ting, der er et problem på den 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gamle Hellig Kors skole, så er det, at der nogle gange er for stor afstand 
mellem beslutninger og praksis.” (Niels ‐ Bilag 20). 

Som Niels beskriver det og  giver andet sted et konkret eksempel på dette:  

”Der har for eksempel været en sag i indskolingen. VI har et princip om, at 
hvis der er  temauger, skal skolen  ikke være affolket. Det vil  sige, at hvis 
man har afspadsering eller ferie, så skal man prøve at undgå, at det ligger 
i  de uger,  og det  har der  på gammel HKS  været  en, man kan  kalde det 
fleksibel eller slasket holdning til. Der har været sådan en holdning om, at 
ja, det er et princip, men vi finder ud af det, og det er jo positivt ud fra et 
lønmodtagersynspunkt, men hvis vi siger, at vi faktisk skal have kvalitet i 
de her uger, så er det  jo noget slask. Vi har besluttet, at vi alle sammen 
skal være der i den uge, hvordan kan det så være, at den og den og den 
skal det og det og det?” (Niels ‐ Bilag 20). 

Der  er  i  den  selvbeskrivende  kommunikation  rettet  mod  skolens  administrative  virke 
således fokus på en individualiseret håndtering og administrering af reglerne så den enkelte 
lønmodtagers ønsker kan  imødegås: ”Den måde vi har  ledet skolen på, på Hellig Kors, der 
lagde  vi  vægt  på,  at  der  var  et  stort  råderum  for  den  enkelte  lærer.”  (Anders  ‐  Bilag  19). 
Kommunikationen  beskriver  videre  skolen  som  ikke‐skriftlig  som  betegnende  for  skolens 
virke. En administrativ praksis:   ”(…) hvor vi på Hellig Kors Skole mere bare har snakket os 
frem til  tingene og hvor  ting  ikke nødvendigvis har været skrevet ned.”(Kasper  ‐ Bilag 21). 
Igen  ses  det,  hvordan  kommunikationen  om  egen  enheds  arbejde  differentierer  sig  fra 
regelfølge  og  beskriver  skolen  som  et  sted,  hvor  dialog,  fleksibilitet  og  tillid  har  været 
betegnende  for  organisationens  arbejde  og  beslutningsefterlevelse.  Kommunikation 
beskriver  hensynet  til  den  enkelte  lønmodtager  og  tematiserer  fleksibiliteten  som 
frigørende for den enkelte lærers initiativer. Disse temaer var også betegnende for måden, 
skolen var organiseret på.  

Metodefrihed og skoleledelse 

I modsætning til de kommunale retningslinjer var Hellig Kors Skole ikke afdelingsopdelt. Den 
arbejdede  ud  fra  enhedslærer‐princippet,  hvor  den  enkelte  lærers  linjefag  og 
fagspecialisering  generelt  blev  vægtet  højere  end  tæt  teamsamarbejde  og 
aldersspecialisering.  Som  skolen  selv  formulerer  det  i  sin  skoleprofil:  ”Skolen  prioritere 
specialister  inden  for  alle  fagområder.”(Bilag  9  ‐  Magnetprofil).  Der  har  således  været 
tradition for at følge sine klasser gennem alle ti år og derved skulle kunne rumme pensum 
på  alle  niveauer, men  til  gengæld  har man  tilstræbt,  at  lærerne  kun  gjorde  dette  i  deres 
linjefag,  som  de  var  specialiseret  i.  Denne  tematisering  indebærer  videre,  at  der  i 
kommunikationen  er  fokus  på  de  enkelte  klasser  og  ”klassetrins‐samarbejdet”  frem  for 
afdelingsteam, årgangsteam eller fagteam: ”Nogen HKS‐lærere synes, det er for stramt, og 
at de vil have deres metodefrihed i forhold til undervisningen.” (Kasper ‐ Bilag 21). Læreren 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indsættes som ansvarlig og med metodefrihed for den enkelte klasses udvikling op gennem 
skoleforløbet. En beskrivelse der også kan  identificeres  i  skolens udviklingsplan, hvor dens 
hovedindsatsområde beskrives: ”Samarbejdet mellem lærer og elev på de enkelte klassetrin 
er  skolens  centrale  indsatsområde.”(Bilag  5:  3).  En  organiseringskommunikation  der  fra 
skolens side selv benævnes som ”den privatpraktiserende lærer”, og som Gertrud beskriver 
det:  ”Jeg  synes,  vi  har  kørt  det  meget,  meget  alene  tidligere.  Jeg  har  været  klasselærer 
alene.”  (Gertrud  ‐  Bilag  22).  Teamsamarbejdet  var  således  ikke‐fungerende,  og  i  skolens 
organisering ses det  igen, hvordan der er en meget  individuel  tilgang  til organiseringen af 
skolens  pædagogiske  og  undervisningsorienterede  arbejde:  ”HKS’erne  har  kørt  en  meget 
individuel  form  for  planlægning.”  (Kasper  ‐  Bilag  21).  Der  tale  om en organisering,  der  er 
opbygget  gennem  enhedslærer‐princippet  med  vægt  på  individuelt  råderum  og 
fagspecialisering frem for aldersspecialisering, og en kommunikation, der ikke knytter an til 
de kommunale anbefalinger om et stærkt teamsamarbejde og afdelingsopdelt skole.  

Men Hellig Kors Skoles tematisering af individualitet og råderum i dens organisering knytter 
til gengæld an til et andet af de kommunale  indsatsområder. Skolens  indskrivning af dens 
ledelse som et centralt og betydningsfuldt organ på skolen.  

”Hellig kors skole har altid været en skole med en ledelse. En ledelse der 
var der, en ledelse der ville have demokrati og dialog.” (Kasper ‐ Bilag 21)  

Skoleledelse  indskrives  således  som  betegnende  for  skolens  virke.    En  ledelse  som  de 
interviewede lærere beskriver som værende fortrolige med, og en ledelse hvis dispositioner 
der  blev  vist  tillid  til:  ”For  mig  vil  Anders  altid  være  lederen.  Det  er  ham,  jeg  er  tryg 
ved.”(Gertrud  ‐  Bilag  22).  Skoleledelsens  centrale  placering  i  den  selvbeskrivende 
kommunikation relaterer sig igen til skolens kommunikation om at være dialogisk funderet, 
hensynet  til  den  enkelte,  fleksibiliteten  og  råderums‐tankegang.  Skoleledelsen  bliver  det 
sted,  hvorfra  organisationens  ikke‐skriftlige  og  ikke‐systematiske  praksis  muliggøres. 
Lederen  kommunikeres  som  beslutningskompetent  og  tillidsfuld,  og  gennem  lederens 
individuelle  vurderinger  muliggøres  fleksibiliteten,  dialogen,  metodefriheden  og  den 
individuelle organisatoriske praksis. Som en lærer på skolen, Niels, beskriver det:  

” (…) der er sådan en mere ad‐hoc agtig stemning over den gamle Hellig 
Kors  Skole,  og  det  bygger  på  en  eller  anden  idé  om,  at  der  bliver 
samarbejdet med ledelsen.” (Niels ‐ Bilag 20) 

Det  kommunale  tema  om  skoleledelse  gøres  således  til  et  centralt  tema  for 
kommunikationen,  da  det  netop  er  et  tema,  der  legitimerer  skolens  ikke‐kollektive 
forståelse af egen enhed. Der bliver samarbejdet med ledelsen, som Niels udtrykker det, og 
i  ledelsen  vil  man  dialogen,  som  Kasper  formulerer  det.  For  Hellig  Kors  Skoles 
beslutningskommunikation  bliver  en  stærk  skoleledelse  derfor  helt  centralt  for 
argumentationen  og  legitimeringen  af  skolens  ”ad‐hoc”‐agtige  organisering  og  fleksible 
administrering  af  regler,  der  igen  kan  ses  som  bundet  op  på  det  identificerede 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individualitetstema, der differentierer organisationen fra en skriftlig og systematisk tilgang 
til organisering og administreringen af organisationen. 

Omsorgslogikken som beslutningspræmis ‐ Opsamling 
Analysen har i dette afsnit vist, hvordan omsorgslogikken gør sig gældende for det nærmere 
studie  af  organisationens  beslutningskommunikation.  Skolens  selvbeskrivende 
kommunikation  indsætter  hensynet  og  omsorgen  for  den  enkelte  som  betegnende  for 
organisationens  arbejde,  og  i  studiet  af  dets  beslutninger  generelt  og  dets  kommunale 
selektering specifikt har analysen vist, at denne logik er til stede i måden, skolen knytter an 
til  den  kommunale  kommunikation.  I  den  pædagogiske  kommunikation  viste  det  sig, 
hvordan dette gav sig udslag i skolens tematiske selektering af, og anknytning til, tryghed og 
demokratisk  dannelse  som  centrale  temaer  for  organisationens  pædagogiske 
beslutningskommunikation.  Indsatser  som begge blev knyttet an  til  i  argumentationen  for 
skolens fokus på udviklingen af den enkelte elevs sociale færdigheder og selvbeskrivelsens 
tematisering  af  det  socialpædagogiske  arbejde.  I  begge  temaer  blev  der  knyttet  med  en 
vægtning  af  dialogen  og  hensynet  til  den  enkelte  som  betegnende  for  arbejdet. 
Organisationens selektioner i den kommunale kommunikation, og disse selektioners kobling 
til  den  identificerede  selvbeskrivende  kommunikation,  gør  sig  ikke blot  gældende  for  den 
pædagogisk  rettede  beslutningskommunikation.  I  studiet  af  Hellig  Kors  Skoles 
beslutningskommunikation  ses  det  også,  at  skolens  måde  at  organisere  sig  på  og 
personaleorienterede  beslutninger  kan  ses  som  tæt  knyttet  til  de  ovenfor  identificerede 
temaer  i  den  organisatoriske  selvbeskrivelse.  En  stærk  skoleledelse,  en  høj  grad  af 
fleksibilitet  og  et  fokus  på  at  enhedslærens metodefrihed  og  individuelle  valg  om,  hvilke 
klasser  denne  ville  følge.  Tematiske  selektioner  der  er  forenelige  med  skolens 
selvbeskrivelse  af  egen  enhed  som  socialt  forankret  og  individuelt  organiseret, men  som 
eksempelvis  ligger  langt  fra  de  kommunale  temaer  om  aldersspecialisering  og  tæt  fagligt 
teamsamarbejde. 

I  analysen  af  Hellig  Kors  Skole  sås  det  således,  hvordan  dens  selvreference  og 
beslutningskommunikation koblede sig tæt til de socialt og almen dannende indsatser i den 
kommunale  kommunikation  såsom  tryghed og demokratisk  dannelse, mens  klasseledelse, 
skriftlighed,  faglig  teamstruktur  og  indsats  over  for  de  fagligt  stærkeste  ikke  var  del  af 
skolens  beslutningskommunikation,  til  trods  for  at  det  er  indsatsområder,  skolen  fra 
kommunal side var underlagt, og som var centrale indsatser i det udviklingsprogram, skolen 
selv  havde  formuleret,  at  den  var  underlagt  og  arbejdede  for.  Omsorgslogikken  er 
identificeret  til  at  gøre  sig  gældende  for  organisationens  beslutninger,  anknytninger  og 
konstruktioner af det kommunale udviklingsprograms indhold.  

Med dette  for øje  vil Blågårdskolens beslutningskommunikation nu blive analyseret  for at 
se, om der også her kan identificeres en kobling mellem den faglige dannelses logik, der blev 
identificeret  i  skolens  overordnede  selvbeskrivelse,  og  skolens  konkrete  forståelse  af,  og 
anknytninger til, de kommunale temaer i udviklingsprogrammet. 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5.2.3 Det faglige fyrtårn – Kollektivitet og den faglige forankret 

Afhandlingen  har  nu  analyseret  Hellig  Kors  Skoles 
beslutningskommunikation  med  blik  for,  hvordan  organisationens 
beslutninger selekterede i den kommunale kommunikation. Det samme vil 
nu  gøre  sig  gældende  for  studiet  af  Blågårdskolens 
beslutningskommunikation. 

I  det  indledende  analysekapitel  blev  det  identificeret,  hvordan  Blågårdskolens 
selvbeskrivende kommunikation  var bundet op på en  faglighedslogik  i  dens beskrivelse  af 
egen pædagogiske og organisatoriske praksis. Dette kapitel vil vise, hvordan Blågårdskolens 
selvbeskrivende kommunikations faglighedslogik også er af afgørende betydning for skolens 
beslutninger  og  dens  anknytninger  til  kommunale  indsatser.  Kapitlet  vil  vise,  hvordan 
skolens  kommunikation  og  de  beslutninger,  der  er  knyttet  hertil,  selekterer  i  den 
kommunale kommunikation og knytter an til de dele, der underbygger faglighedslogikken i 
skolens  selvbeskrivelse.  Således  indskrives  tryghed,  afdelingsopdelt  skole  og  tæt 
teamsamarbejde som underbyggende og centrale  for  skolens arbejde. Nedenfor vil denne 
argumentation udbygges med den konkrete analyse af  skolens beslutningskommunikation 
og denne kommunikations tematiske selekteringer.  

Faglighed – Den pædagogiske kommunikation 
I  Hellig  Kors  Skoles  kommunikation  så  vi,  hvordan  den  sociale  dimension  i  skolens 
pædagogiske og organisatoriske arbejde var af afgørende betydning for den organisatoriske 
identitet  og  den  selvbeskrivende  kommunikation.  Dette  analyseafsnit  vil  studere 
Blågårdskolens  beslutningskommunikation.  En  kommunikation  der  er  forankret  i  en  
beskrivelse af egen organisation som fagligt forankret og kollektivt organiseret.  

”Vores pædagogiske målsætning var, at vi ville sgu have, at de her børn 
de  lærer  noget,  for  at  sige det  på godt  gammeldags dansk,  (…). Vi  skal 
selvfølgelig  også  arbejde  med  det  sociale,  men  i  en  fagfaglig 
sammenhæng.” (Grete ‐ Bilag 23)  

Sådan beskriver Grete selv skolens ambition og pædagogiske tilgang til børnene. De sociale 
kompetencer  hos  barnet  skal  udbygges  gennem  den  faglige  udvikling.  Elevernes 
undervisning  og  deres  faglige  udvikling  gøres  til  første  prioritet  i  skolens  kommunikation. 
Det gøres klart i skolens principper om anvendelse af tid at: ”Alle elevaktiviteter ud af huset 
har  første  prioritet”(Bilag  17),  og  lærernes  afspadsering,  ferie  eller  videreuddannelse  har 
anden prioritet. Som de pædagogiske principper også beskriver det, er det en skole, som: ” 
først  og  fremmest  er  ambitiøse  på  alle  vores  elevers  vegne.”  (Bilag  10  ‐  Pædagogiske 
principper).  Fagligt  engagement  i  elevernes  kunnen    indskrives  som  et  kendetegn  ved 
skolens  arbejde.  I  Udviklingsplanen  beskrives  det  som,  at:  ”Der  skal  være  et  højt  fagligt 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niveau i alle fag.” (Bilag 11 ‐ Udviklingsplan). Kommunikation der videre indeholder et stort 
fokus  på  elevernes  resultater  ved  afgangseksaminerne.  Lærer‐engagementet  i  elevernes 
faglige  udvikling  indsættes  også  i  kommunikationen  og  relaterer  sig  til  elevernes  dårlige 
sociale  baggrunde.  Som  en  lærer  beskriver  det,  så  er  det:  ”(…)  nogle meget  engagerede 
lærer, der arbejder der. Som bare er blevet ved med at kæmpe og stået  fast på at ville de 
børn det bedste.” (Lærke,) og: ”(…) man kan ikke være på Blågårdskolen, uden man er 110 % 
engageret.”  (Anne  ‐  Bilag  24).  Skolens  selvbeskrivende  kommunikation  tematisere 
derigennem dens udfordringer med en generelt socialt dårligt stillet elevgruppe og lærernes 
engagement  i  at  lykkes  til  trods  for  udfordringerne.  Men  hele  tiden  med  reference  til 
skolens faglige udvikling. Den forhenværende leder Mette beskriver dette i lærernes tilgang 
til elevgruppen og indsætter igen elevernes faglighed som den centrale indsats for skolens 
pædagogiske arbejde:  

”Så er det en skole med en engageret lærergruppe (…).” ”(…) jeg tror, de 
har  haft  en  kampånd,  at  det  kan  vi  godt,  og  det  skal  vi  nok  bevise.” 
(Mette ‐ Bilag 26) 

Denne  kommunikation  ligger  tæt  op  ad  det  kommunale  indsatsområde  om  at  styrke 
fagligheden på de københavnske skoler, hvor: “Skolekulturen skal have et stærkere fokus på 
resultater,  dokumentation  og  evaluering”26,  som  Københavns  Kommune  formulerer  det. 
Test og prøvetagning er også et tilbagevendende tema i Blågårdskolens kommunikation, og 
der er på skolen et stærkt fokus på skriftlighed i dens beslutninger, både af pædagogisk og 
organisatorisk art: ”Vi har arbejdet med prøvetagning i rigtig mange år og har tradition for 
læseprøver”  (Kvalitetsrapporten27),  som  det  beskrives  i  kvalitetsrapporten.  Skolens 
kommunikation  om  dens  faglige  arbejde  byggede  på  en  høj  grad  af  skriftlighed,  hvor 
elevernes  individuelle  elevplaner  blev  indskrevet  som  centralt  for  dette  arbejde.  Som det 
eksempelvis  står  formuleret  i  skolens  pædagogiske  principper  vil  skolen  sikre  en  høj 
faglighed, og: “Det gør vi bl.a. ved at arbejde systematisk med at måle elevernes faglighed 
og  bruge  denne  viden  til  at  styrke  deres  individuelle  udvikling.”  (  Bilag  10  ‐  Pædagogiske 
principper).  Dette  fokus  på  faglige  initiativer  og  skriftlig  dokumentation  gør  sig  således 
gældende  i organisationens tematisering af det undervisningsfaglige arbejde. Men det gør 
sig  også  gældende  i  forhold  til  skolens  kommunikation  om  tryghed  og  trivsel  for  skolens 
elever. Temaer jeg vil uddybe nedenfor. 

Struktur, struktur, struktur og tydelighed  
Vi  har  i  ovenstående  afsnit  set,  hvordan  Blågårdskolen  indskriver  og  knytter  an  til  en 
faglighedstematik  i dens pædagogiske kommunikation og gør det  faglige tema centralt  for 
dens  beslutninger.  Et  tema  hvor  elev‐begrebet  også  bringes  i  spil  i  forhold  til  skolens 
prioritering af elevernes faglige udvikling som det vigtigste for skolens arbejde. Dette gør sig 
                                                        
26http://www.faglighedforalle.kk.dk/upload/ffa/faglighed%20for%20alle%20‐%20forligstekst.pdf    Lok.  d.  6/6 
2009 
27http://www.bufnet.kk.dk/Skole/EvalueringOgProever/Kvalitetsrapport/~/media/bufnet/Skole/EvalueringOgP
roever/Kvalitetsrapporter2007/bl%C3%A5g%C3%A5rd%20skole.ashx lok. 1/7 2009‐07‐13 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også  gældende  for  skolens  selvbeskrivelser  af  egen  pædagogiske  praksis,  hvor  skolen, 
ligesom  tilfældet  var med Hellig  Kors  Skole,  knytter  an  til  temaet  om  ”trygge  børn”,  som 
også  kunne  identificeres  i  den  kommunale  kommunikation.  En  indskrivning  som 
nedenstående citat indrammer klart i relation til, hvad der skaber tryghed og rummelighed i 
en klasse;  

”(…)  rummelighed  kræver  struktur,  struktur,  struktur  og  tydelighed.  Det 
gør det rummeligt i en klasse. At der er meget klare rammer for, at nu er 
du  her  inde  over  stregen  ved  skolen,  og  så  er  du  elev.  Vi  skal  støtte 
eleverne i at være elever.” (Grete ‐ Bilag 23) 

Tryghed bliver gjort til et produkt af struktur og tydelighed i håndhævelsen og overholdelsen 
af  skolens  regler.  Et  tema  som  lærer  på  skolen,    Jeanet,  beskriver  i  hendes  beskrivelse  af 
skolens pædagogiske tilgang til elevgruppen: ”(…) vores grænser har været meget tydelige. Vi 
har været enige og måske firkantede og nogle ville sige gammeldags(...).”(Jeanet ‐ Bilag 25). 
”Kunderne”  på  skolen  betegnes  ikke  som  børn,  men  som  elever  der  er  underlagt  en 
organisation,  hvor  der  er  klare  rammer  og  forventninger  til  dem.  I  skolens  
konflikthåndteringspapir  hedder  det:  ”Det  skaber  tryghed og  ro  i  elevernes  verden hvis  de 
oplever  tydelighed  og  rammer.  Disse  rammer  omkring  konflikter  og  sprog  skal  være  de 
samme  for  os  alle(…)”  (Bilag  14),  og  en  af  de  fem  ledelsesværdier  på  skolen  er,  at:  ”Vi 
handler konsekvent og følger op på holdninger og adfærd.” (Bilag 16) Jeanet  eksemplificerer 
dette i forhold til frikvartererne, og en ensartet håndtering af konflikter blandt eleverne:   

”Vi  havde  et  frikvartersteam,  og  de  var meget  synlige  i  gården,  og  den 
måde, vi løste konflikter på, var bredt ud. Det havde vi hele møder om, så 
vi alle sammen havde den samme forståelse af, hvordan vi løste konflikter 
på.” (Jeanet ‐ Bilag 25) 

Tydelighed og regelfølge gøres her til centrale temaer i skolens pædagogiske arbejde, og det 
fremhæves,  at  skolen  handler  konsekvent  og  gennemsigtigt  i  forhold  til  de  opstillede 
regelsæt: ”Der bliver sagt fra med det samme.” (Jeanet ‐ Bilag 25), som Jeanet  formulerer 
det. En kommunikation der kobler sig tæt til skolens vægtning af kollektivitet og entydighed 
i  skolens  beslutningsprocesser.  Denne  kommunikation  og  disse  temaer  gør  sig  ikke  kun 
gældende  i  forhold  til  skolens  beskrivelse  af  dens  pædagogiske  og  undervisningsfaglige 
arbejde. For også i skolens kommunikation om egen organisering og administration kan en 
lignende kommunikation identificeres.  

Skolens organiseringskommunikation 
I  analysedel  1  fremhævede  jeg,  hvordan  organisationen  kommunikerer  om  egen 
organisering  som  en  lille  enhed,  hvor  medlemmerne  er  knyttet  tæt  sammen,  og  hvor 
kollegial  nærvær  og  kollektivitet  er  centrale  temaer  for  en  kommunikation.  En 
kommunikation vi her vil se nærmere på. 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Som med  skolens  pædagogiske  kommunikation  indeholder  organisationens  beskrivelse  af 
egen  enheds  organisering  også  en  legalitetskommunikation  hvor  efterlevelsen  af  skolens 
struktur,  principper,  aftaler,  procedure  og  vedtagelser  bliver  indskrevet  som  centralt  for 
skolens  styring, og hvor der er  et  stort  fokus på  skriftlighed og dokumentation også  i  det 
organisatoriske  arbejde.  Således  består  skolens  35  sider  store  lærermappe  eksempelvis 
stort set udelukkende af princip‐ og procedurebeskrivelser, og som Anne beskriver det: ”Alle 
procedure var meget velbeskrevet og blev fulgt, og der blev samlet op på det. (…). Der var 
nogen helt klare forventninger til, at man levede op til det.” (Anne ‐ Bilag 24). Beslutninger 
blev nedskrevet,  dokumenteret og  fulgt op på, og  som den  forhenværende  leder beskrev 
det, handlede de kollektivt og konsekvent: 

”Jeg  synes,  at  vi  var  gode  til,  at  når  vi  satte  ting  i  værk,  så  var  vi  også 
gode til at afslutte dem ordentligt og evaluere på dem. Vi var egentligt ret 
konsekvente  i  vores  tilgang  til  det  at  lave  skole.  Det  var  på  det 
regelfunderet  omkring  pædagogisk  råd  og  procedure  for  fagfordeling. 
Man var ikke i tvivl om, hvordan tingende skulle køre. For nogen ville man 
synes,  vi  var  strukturfascister,  og  for andre  var det  faktisk godt at have 
den fasthed omkring tingende. Ja, og så meget konsekvent.”(Mette ‐ Bilag 
26) 

En anden lærer på skolen formulerer det som: 

 ”(…)  i  den  tid  jeg  har  været  her,  har  vi  arbejdet  hen  imod  at  få  klare 
principper,  klare  procedurer  i  forhold  til  vores  fælles  omdrejningspunkt 
her på skolen.” (Grete ‐ Bilag 23) 

og fortsætter længere nede:  

”Så  i  personalegruppen  synes  jeg, der  skete en god udvikling.  I  det hele 
taget havde vi styr på årets gang, og der var helt klare regler for: Sker der 
dét ‐ så gør man sådan og sådan.” (Grete ‐ Bilag 23)  

Det  er  således  ikke  kun  i  forhold  til  børnene  og  det  pædagogiske  arbejde,  at  struktur  og 
tydelighed  gøres  gældende.  Skriftlighed  og  regelfølge  gør  sig  også  gældende  for  den 
administrative og organisatoriske del af skolens virke.  

Kollektivet frem for ledelse 
Den  selvbeskrivende  kommunikation  rettet  mod  regler  og  procedurer  indskriver  også 
kollektivets magt i organisationens kommunikation om egen enhed. Beslutninger på skolen 
blev  beskrevet  som  nogle,  der  blev  taget  i  fællesskab.  Kollektivitet  blev  indsat  som  den 
styrende  enhed  i  kommunikationen,  hvor  skoleledelsens  beslutningskompetencer  og 
ledelsesautoritet  ikke blev kommunikeret som vigtig eller central  for  skolens organisering, 
tværtimod. Som en af lærerne på skolen  formulerede det: 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”Der  var  sådan  en  tendens  på  lærerværelset  til,  at  ledelsen  var  noget, 
man var imod. Jeg syntes lidt, det var de sidste industriarbejdere, der var 
tilbage.”(Anne ‐ Bilag 24)   

Og som den forhenværende leder også selv beskrev det, var afskrivelsen af ledelsen klar fra 
lærernes side: ”På en eller anden måde har de nok søgt hinanden, søgt hinandens tryghed. 
Man var i hvert fald enige om, at den, der sad på toppen, ikke fungerede. Så har man skabt 
sit  eget.”  (Mette  ‐  Bilag  26) Hun  beskrev  videre  lærergruppen  som en  enhed,  der  havde: 
”(…) samlet sig meget som gruppe, mod ledelsen. Ikke fordi de alle sammen var enige, men 
de  havde  alligevel  fået  sig  en  eller  anden  selvstændighedskultur.”  (Mette  ‐  Bilag  26).  En 
kommunikation der kan ses på tværs af de afholdte  interviews: ”(…) vi  som medarbejdere 
blev meget skarpe på at vi skal nok styre den her institution(…).” (Grete ‐ Bilag 23),  og den 
forhenværende skoleleder beskriver selv denne styringsproblematik på skolen som, at:  

”Det  kunne  være  lidt  stramt  over  skuldrene  (…)”  og  ”Jeg  er  meget 
tilhænger  af  struktur,  men  der  skal  også  være  plads  til  frihed  og  til  at 
tænke nye tanker. Det kunne være tungt.”(Mette ‐ Bilag 26) 

Skolelederen  understreger  her  i  sin  beskrivelse.  hvordan  lærerkollegiet  hele  tiden  bandt 
kommunikationen op på de kollektive  regler og  rutiner, der  ikke  levnede mulighed  for,  at 
lederen  kunne  indtræde  som  en  styrende  del  af  den  administrative  ledelse.  En 
kommunikation  der  ligger  langt  fra  det  kommunale  initiativ  om  at  skabe  en  styrket 
ledelsesfunktion på kommunens skoler og dens indskrivning af styrket skoleledelse som en 
central  del af udviklingsprogrammet.28 

Denne  kollektivitetstematik  indeholder  også  en  anden  central  del  af  organisationens 
selvbeskrivelse.  Dens  klare  indskrivning  af  teamorganisering  og  tæt  fagligt  samarbejde 
lærerne  imellem. En kommunikation, der  i allerhøjeste grad knytter an til den kommunale 
kommunikation  om  skolernes  organisering.  Den  teamorganiserede  skole  er  en 
grundlæggende del af den selvbeskrivende kommunikation, som alle de interviewede, såvel 
som skolens centrale dokumenter, knytter an til i en beskrivelse af skolen som teamopdelt 
med  fagteam,  storteam  og  årgangteam  som  grundelementer  for  dens  faglige  arbejde: 
”Fagteamet  skal  være med  til  at  skabe  helhed  i  hele  skoleforløbet  og  i  det  enkelte  fag.” 
(Bilag 12 ‐ Fagteam) og ”Det forpligtende fagteamsamarbjede opprioriteres, så alle er aktivt 
medlem  af  mindst  et  fagteam.”  (Bilag  13  ‐  Evaluering  af  udvikling).  Teamsamarbejdet 
indskrives  således  centralt  i  kommunikationen  og  bringes  i  anvendelse  som  eksempel  på 
skolens kollektivitet: ”Alle er ansvarlige, alle skal ind og sidde med omkring ugeplanen, alle 
tager  ansvar,  og  så  fordeler  vi  opgaverne  imellem  os.”(Grete  ‐  Bilag  23),  som  en  lærer 
beskriver  skolens  tilgang  til  ansvarsfordelingen  på  skolen.  Kommunikationen  og 
tematiseringen  af  skolens  tilgang  til  teamsamarbejde  bruges  således  i  medlemmernes 
beskrivelser  som  eksempler  på  organisationens  faglige  engagement  og  dens  ambitiøse 

                                                        
28 http://www.faglighedforalle.kk.dk/indsatsomr%C3%A5der/skoleledelse.aspx Lok. d. 6/6 2009 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lærerstab: ”Vi var indstillede på at arbejde i teams, og når man er indstillet på at lave meget 
af  sin  forberedelse  sammen,  og det  betyder  jo  ekstra  timer  på  skolen,  så  får  du  skruet  et 
undervisningsforløb  sammen,  der  gør,  at  det  bliver  en  større  helhed  igennem  dagen(…)” 
(Jeanet  ‐  Bilag 25),  som  Jeanet    formulerer det.  Skolen beskriver  sig  selv  som organiseret 
omkring  fælles  teamforberedelse  af  ugeplaner,  årsplaner  og  udviklingsmål  for  de  enkelte 
klasser, fag og helt ned til den enkelte elev. Kollektiviteten i organisationens selvbeskrivelse 
bliver  således  også  grundlaget  for  en  kommunikation,  der  igen  indikerer  styrkelsen  af 
fagligheden som en vigtig begrundelse  for det kollektive arbejde: ”Vi  lagde enormt meget 
vægt  på  det  faglige,  og  vi  kunne  da  godt  feste  og  have  det  sjovt, men  vi  var  primært  på 
skolen  for  at  lave  et  stykke  arbejde.”  (Anne  ‐  Bilag  24).  Kollektiviteten  og  det  kollegiale 
nærvær  var  således  centrale  begreber  for  organisationens  selvbeskrivelse,  hvor  der 
konsekvent, struktureret og dokumenterende blev taget fælles ansvar om fælles opgaver, så 
elevernes faglige niveau kunne styrkes bedst muligt. 

Den faglig dannelseslogik ‐ Opsamling 

Analysen  af  Blågårdskolens  beslutningskommunikation  har  på  denne  måde  vist,  hvordan 
organisationens  selvbeskrivelse af egen enhed som  fagligt  forankret kan  ses  som gørende 
en  forskel  for  organisationens  tematiske  selektioner  og  sensibilitet  i 
beslutningskommunikationen.  Faglighed,  legalitet,  kollektivitet,  tryghed  og  skriftlighed 
indskrives som centrale temaer for organisationens arbejde og bruges som underbyggende 
for  den  faglige  logik,  skolen  ligger  til  grund  for  sit  arbejde.  Skolens  organisatoriske 
beslutninger  om  egen  organisering  var  bundet  op  på  en  kommunikation,  hvor  kollektivt 
vedtagne beslutninger blev gjort gældende  for skolens drift og styring. Beslutninger skulle 
vedtages i fællesskab, nedskrives og følges stramt af ledelsen. Kommunale temaer, der var 
underbyggende for denne kollektiv tilgang såsom tæt teamsamarbejde og stor skriftlighed, 
blev  således  gjort  gældende  i  organisationens  beslutninger  og  selvbeskrivelser,  mens 
kommunale  indsatser  som  styrket  skoleledelse,  der  ikke  var  underbyggende  for  skolens 
selvforståelse  som kollektivt  styret,  ikke  fandt plads  i  skolens kommunikation. Den  faglige 
logik identificeret i skolens selvbeskrivelse gjorde sig gældende på tværs af organisationens 
beslutningskommunikation. Analysen viste, hvordan denne  logik var med  til  at  konstruere 
organisationens  forståelse  af  de  kommunalt  identificerede  temaer  i  kommunikationen. 
Dens  selvreference  og  beslutningskommunikation  var  bundet  op  på  distinktionen 
læring/ikke læring med markeringen af læringssiden som bestemmende for organisationens 
beslutninger.  

Specialet har nu vist, hvordan de to skoler, Hellig Kors Skole og Blågårdskolen, fremkommer 
som  to  forskellige  organisatoriske  enheder,  når  man  studerer  organisationernes 
kommunikationsprocesser. Det er blevet tydeligt, hvordan skolerne knytter an til forskellige 
dele  af  den  kommunale  kommunikation,  og  at  deres  anknytninger  til  denne  kommunale 
kommunikation er koblet til deres overordnede selvbeskrivende kommunikations tematiske 
indhold.  Det  er  det,  jeg  nu  vil  holde  op  imod  specialets  opstillede  problemfelt,  dens 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problemstilling  og  frem  for  alt  den  konkrete  problemformulering,  i  den  nedenstående 
samlende diskussion af analysens indhold. 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6 Samlende diskussion 

Inden besvarelsen af specialets problemformulering og de konkluderende 
bemærkninger vil jeg her sammenholde og kort diskutere analysens fund 
med reference til afhandlingens tredje tese. 

Afhandlingen har nu analyseret de to organisationers selvbeskrivende kommunikation, med 
blik  for  organisationernes  selvbeskrivende  kommunikation  og  denne  kommunikations 
betydning  for  organisationens  beslutninger  og  tematiske  selektioner  af  kommunikation 
identificeret i det kommunale udviklingsprogram ”Faglighed for alle”.  

Den overordnede undren for afhandlingen var, hvorfor så mange fusioner mislykkedes, med 
en tese om at den gængse organisationsteoris forståelse af organisationer som produkter af 
deres strukturelle omverdener  (Meyer & Rowan 1977: 342) gør  iagttageren blind over  for 
forståelsen  af  organisationer  som  selvrefererende  kommunikationsprocesser,  og  at  der  i 
dette blik kan findes nye forståelser for fusioners udfordringer. Afhandlingens ambition har 
været  at  bidrage  med  et  empirisk  studie,  der  tog  udgangspunkt  i  den  systemteoretiske 
forståelse  af  organisationer  som  kommunikationsprocesser,  og  som  analyserede  to,  nu 
fusionerede,  organisationers  selvbeskrivende  kommunikation.  For  her  at  undersøge 
hvorvidt  et  sådant  kommunikativt  blik  på  organisationer  kan  bidrage  til  forståelsen  af, 
hvorfor den konkrete fusion har medført store problemer for de involverede, til trods for at 
de to skoler var underlagt den samme chef, de samme kommunale krav om levering af ens 
ydelser,  en  tilnærmelsesvis  ens  børnegruppe  og  var  lokaliseret mindre  end  10 meter  fra 
hinanden. Studiet har taget afsæt i afhandlingens første to teser, som har haft som mål at 
muliggøre denne afsluttende diskussion af afhandlingens tredje og overordnede tese om  

Tese 3: De organisatoriske kommunikationsprocesser  skaber organisationernes 
selvforståelser  og  gør,  at  fusioner  bør  behandles  som  andet  og  mere  end  en 
strukturel integrationsproces. 

Nedenfor  vil  jeg  diskutere  denne  tese  og  argumentere  for,  at  det  analytiske  blik  på 
organisationers  selvbeskrivende  kommunikation  og  deres  beslutningskommunikation 
bidrager  med  forståelse  for  den  konkrete  fusions  udfordringer.  Udfordringer  der  ikke  er 
synlige,  idet vi har øje for de to skolers strukturelle organisering og de institutionelle krav, 
de er underlagt. Her fremkommer organisationerne identiske, men i operationaliseringen af 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systemteoriens  autopoetiske  forståelse  af  organisationer  som  selvrefererende 
kommunikationsprocesser  fremkommer  organisationerne  som  radikalt  forskellige 
organisatoriske enheder.  

Organisationernes selvreference 
I  studiet  af  skolernes  kommunikation  har  analysen  vist,  hvordan  de  to  organisationers 
selvbeskrivende  kommunikation  var  forskellig.  Begge  organisationer  gjorde  det  socialt 
belastede miljø,  skolerne var  lokaliseret  i,  til  genstand  for deres  selvbeskrivelse, og begge 
skoler  tematiserede udfordringen med den  socialt  dårligt  stillede elevgruppe på  skolerne. 
Men organisationerne havde en forskellig forståelse af egen enheds rolle i forhold til disse 
udfordringer.   

I  Blågårdskolens  selvbeskrivende  kommunikation  blev  det  identificeret,  hvordan  denne 
bandt sin egen enhed op på en selvbeskrivelse af eleverne som fagligt dygtige til trods. Høje 
gennemsnit og fagligt kompetente elever blev kommunikeret som beskrivende for skolens 
elever. Kommunikation hvor skolen beskrev sig selv som ambitiøs på alle sine elever vegne, 
og hvor det var det  fagfaglige, der var omdrejningspunktet  for alt andet. Elevernes faglige 
udvikling blev  sat  som højeste  kontekst  for organisationen virke og blev på  samme måde 
præmis  for  organisationens  beslutningskommunikation.  Organisationen  gjorde  elevernes 
faglige udvikling til udgangspunktet for alt andet. Skolens kommunikation blev identificeret 
til  at  være  funderet  i  en  faglighedslogik,  der  tog  udgangspunkt  i  den  kommunikative 
dannelseskode læring/ikke  læring. Distinktionen Læring/ikke  læring blev med markering af 
læringssiden identificeret  i skolens argumentationer for og beskrivelser af de beslutninger, 
der  blev  truffet  på  skolen.  I  Hellig  Kors  Skoles  selvbeskrivende  kommunikation  blev  det 
identificeret,  hvordan  skolens  selvbeskrivende  kommunikation  på  den  anden  side  var 
funderet i en omsorgslogik. Der var et fokus på elevernes sociale udvikling, og en ambition 
om  at  løfte  selv  de  svageste.  Kommunikation  der  gjorde  hensynet  til  den  enkelte  elevs 
sociale  udvikling  til  udgangspunktet  for  alt  andet.  Beslutninger  blev  koblet  op  på  denne 
logik, og i argumentationerne for skolens valg kunne en ambition om at rumme, fastholde 
og også få løftet selv de svageste elever, identificeres. Analysens viste således, hvordan en 
omsorgslogik  gjorde  sig  gældende  for  organisationens  selvforståelse, 
beslutningskommunikation og for de tematiske selektioner i skolens kommunikation.  

Hellig Kors Skole:  Blågårdskolen:   

Organisationernes  kommunikative  logikker  blev  identificeret  til  at  installere  en  forskellig 
sensibilitet  i  organisationen  over  forskellige  typer  af  kommunikation  i  organisationernes 
omverden.  Den  ene  skole  var  med  sin  selvforståelse  som  barmhjertige  og  dens 
kommunikative fokus på omsorg som den højeste kontekst for det organisatoriske arbejde 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sensibel over for kommunikation  der kunne underbygge og berettige denne  selvforståelse. 
Blågårdskolen  var  med  sin  selvforståelse  som  et  fagligt  fyrtårn,  og  dens  kommunikation 
omkring  elevernes  faglige  udvikling  som  organisationens  højeste  kontekst  knyttet 
anderledes  an  til  temaer  i  kommunikationen  og  havde  en  anden  sensibilitet  installeret  i 
dens  beslutningskommunikation.  På  begge  skoler  var  der  kommunale  indsatser,  der  ikke 
opnåede tilslutning og aldrig blev gjort gældende  for skolernes arbejde. Disse kommunale 
krav og indsatser blev på de to skoler aldrig realiseret som reelle krav og indsatser. De blev 
optegninger til beslutninger og indsatser, men formåede ikke at lykkes som organisatoriske 
beslutninger. Skolerne knyttede ikke an, og disse indsatser kan ikke ses som andet end støj i 
skolernes omverden. Men anknytningerne var forskellige på de to skoler. Det, der var støj 
på den ene skole, blev identificeret som centralt på den anden. På Hellig Kors Skole er der 
eksempelvis  ikke  fokus  på  styrkelsen  af  de  fagligt  stærkeste  elevers  evner,  og  som  den 
forhenværende leder selv formulerer det, er organisationens arbejde mere rettet mod det 
socialpædagogiske  frem  for  det  undervisningsrelaterede.  Dette  til  trods  for  at  det  er  en 
central  del  af  det  kommunale  udviklingsprogram  netop  at  styrke  fagligheden.  Et 
udviklingsprogram  skolen  selv  beskriver  som  værende  underlagt  og  arbejdende  for. 
Blågårdskolen havde derimod en faglighedslogik lagt til grund for dens selvforståelse, og her 
var  indsatserne omkring  styrket  faglighed  i  høj  grad  til  stede  som en kommunikation, der 
gjorde en forskel for organisationen.  

I  tilgangen  til  det  kommunale  krav  om  at  styrke  trygheden  på  skolerne    tilbyder  der  sig 
mange  tilslutningsmuligheder. Skal  tryghed skabes gennem regelfølge eller dialog? Sociale 
eller  faglige  aktiviteter?  Organisationernes  forskellige  beslutningssensibilitet  og 
omverdenskonstruktioner  sandsynliggjorde  forskellige  forståelser  af  og  tilslutninger  til 
forskellige  temaer  i  kommunikationen.  Analysen  viste,  hvordan Hellig  Kors  Skole  indskrev 
det kommunale  tema om at  sikre  tryghed på skolen med en  tematisering af egen enheds 
indsats omkring at styrke elevernes kommunikative evner og skolens fokus på dialog frem 
for regelfølge. På den anden skole, Blågårdskolen, sås det ligeledes, hvordan trygge børn var 
en del af skolens indsatser, men her indsat i en beskrivelse af skolens arbejde med struktur, 
entydighed og  regelfølge. De  to  skoler  indskriver den samme  indsats  som betegnende  for 
organisationernes  arbejde, men  knytter  an  til  radikalt  forskellige  forståelser  af  indholdet. 
Analysen  viser,  hvordan  et  kommunikativt  blik  på  Hellig  Kors  og  Blågårdskolen  får 
organisationerne  til  at  fremkomme  som  forskellige organisatoriske  enheder,  der  knyttede 
forskelligt an til temaer identificeret i den kommunale kommunikation og derved skabte sig 
selv  som  forskellige  organisatoriske  identiteter  med  en  forskellig  omverdensforståelse. 
Hellig  Kors  Skoles  organisatoriske  identitet  som  barmhjertig  og  omsorgsfuld  kunne 
identificeres  i  dens  anknytninger  til  det  kommunalt  identificerede  tema  omhandlende 
elevens demokratisk og almene dannelse og dens indskrivning af egen enhed som fleksibel 
og dialogisk orienteret. Hvorimod Blågårdskolens selvforståelse som et fagligt fyrtårn gjorde 
en forskel for, hvilke kommunale temaer der her kunne identificeres med eksempelvis den 
stærke indskrivning af skriftlighed, teamsamarbejde og faglige initiativer.  Forståelsen for to 
strukturelt ens organisationers udfordringer ved en  fusion bliver åbenbart og er nedenfor 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eksemplificeret  grafisk.  Skolerne  kommunikerer  og  konstruerer  sig  selv  forskelligt  i 
kommunikationen.  

 

 

Hellig Kors Skole:   

Blågårdskolen:   

De  to  organisationers  forskellige  logikker  gjorde  på  denne  måde  en  forskel  for 
organisationernes  tematiske  selekteringer,  som  det  er  eksemplificeret  grafisk  ovenfor. 
Skolerne skabte den kommunale kommunikation forskelligt, og analysen viste, hvordan de 
to organisationer kan forstås som selvrefererende i deres konstruktioner og selekteringer af, 
hvilken kommunal kommunikation der gør en forskel for organisationen, og hvilken der blot 
er  støj  i  en  dens  omverden.  Vel  og  mærke,  kommunale  temaer  fundet  i  et 
udviklingsprogram begge organisationer eksplicit formulerer som værende underlagt. Begge 
skoler havde strukturelt set også ens opbygning. Teamsamarbejde og skoleledelse var en del 
af begge skoler, men med en forskydning af det analytiske blik til en kommunikativt blik  på 
organisationerne forsvinder denne lighed. Til trods for at Blågårdskolen havde en tre mand 
stor skoleledelse, er denne ikke til stede i kommunikationen som et betydningsfuldt organ 
for skolens arbejde. På samme måde med Hellig Kors Skoles teamsamarbejde. Skolen havde 
en  teamorganisering  lignende den,  der  var  på Blågårdskolen, men hvor  teamsamarbejdet 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står  centralt  i  Blågårdskolens  kommunikation,  er  den  ikke  til  stede  i  Hellig  Kors  Skoles 
beskrivelse af egen enhed. Det er ud fra denne argumentation og disse analytiske fund, at 
afhandlingen  ser  det  givtige  i  at  forstå  organisationer  som  kommunikationssystemer,  der 
skaber sig selv  i deres selvrefererende forskelssættende kommunikation. Afhandlingen har 
tilbudt  et  blik  på  organisationer,  der  ikke  baserer  sig  på  rigide  forestillinger  om 
organisationer som stabile enheder, og har ikke spurgt til, hvorvidt organisationerne havde 
teamsamarbejde  eller  en  skoleledelse,  for  havde  dette  været  spørgsmålet,  var 
organisationerne  fremkommet  som  tilnærmelsesvis  ens  organisatoriske  enheder.  I  stedet 
har  afhandlingen  spurgt  til,  hvilken  kommunikation  der  gjorde  en  forskel  for 
organisationerne.  Specialet  har  ikke  været  interesseret  i,  om  skolerne  havde  en  ledelse, 
eller  om  de  var  organiseret  ud  fra  en  teamstruktur,  men  var  interesseret  i,  hvorvidt 
organisationerne  kommunikerede  om  sig  selv  som  havende  en  ledelse  eller  en 
teamstruktur,  og hvilken  forskel  denne kommunikation havde  for  skolerne.   Afhandlingen 
har vist, hvordan en sådan systemteoretisk spørgen får organisationerne til at fremkomme 
anderledes og bringer nye perspektiver på udfordringen med fusioner i organisationer. 

Fusionens fordobling 
Forståelsen  af  fusioner  som  rod  til  problemer,  opsigelser,  stigende  sygefravær og  forøget 
stress  bliver  åbenbart  i  dette  perspektiv.  De  to  tidligere  organisationer  knytter  an  til 
forskellige logikker i deres forsøg på at skabe mening. De forventer forskellige tilslutninger 
til ens temaer, forskellige selektioner af ens  kommunikation, forskellige beslutninger til ens 
problemstillinger.  De  to  tidligere  organisationer  taler  forskelligt  sprog,  om  man  vil,  og 
forstår og konstruerer omverdenen forskelligt. Det er disse to organisatoriske logikker, der 
mødes  i  den  nye  organisation.  Et  møde  der  vil  fordoble  organisationens 
beslutningssensibilitet  og  virkelighedsforståelse.  Det,  der  tidligere  var  sandsynlige 
beslutninger  for  den  ene  organisation,  er  ikke  sandsynlige  for  den  anden.  Mængden  af 
forventede  beslutninger,  der  ikke  bliver  besluttet,  stiger.  Der  sker  en  forøgelse  af 
kommunikation,  der  ikke  lykkes  da  de  organisatoriske  logikker  kan  stå  i  et 
modsætningsforhold  til  hinanden.  Som analysen  viste,  er  der  temaer  i  kommunikationen, 
der for den ene organisation er en del af dens selvforståelse og organisatoriske identitet og 
for den anden organisation er et irrelevant tema i organisationens omverden. Dette gør, at 
der  sker  en  forøgelse  af  den  kommunikative  støj  i  organisationen.  Støj  forstået  som 
informationer der ikke opnår forståelse, beslutninger der ikke når tilslutning.  

Kompleksiteten  i  organisationerne  kommer  til  syne.  
På Hellig  Kors  Skole  var det naturligt,  at  lærere,  der 
fik  mulighed  for  at  komme  på  et 
efteruddannelsesforløb  eller  afspadsere,  skulle  have 
lov til dette, også selvom et sådant forløb lå oven i en 
temauge  på  skolen.  Dette  var  selvfølgeligt,  da 
hensynet  til  den  enkelte  blev  vægtet  højere  end 
kollektiviteten  i  regelfølge.  På  Blågårdskolen  havde 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en lærer ikke mulighed for dette, da styrkelsen af  elevens faglige indlæring var præmis for 
skolens  beslutninger,  og  denne  ville  blive  svækket,  hvis  lærerne  var  væk  i  tema‐ugerne. 
Skolernes  vante  anknytningslogik  bliver  udfordret,  og  fusionen  skaber  usikkerhed  om 
beslutningers  tilslutningsværdi. Det, der gav mening  i de tidligere organisationers arbejde, 
bliver  i  mødet  med  en  anden  organisatorisk  logik  ikke  anerkendt  som  vigtigt, 
meningsskabende  eller  selvfølgeligt.  At  tryghed  skabes  gennem  dialog  er  ikke  længere 
indlysende.  En  anden  organisation  kommunikerer  anderledes  og  er  funderet  i  en  anden 
logik, hvor man skulle: ”(…) værne om eleverne som elever.”  (Grete ‐ Bilag 23) og gennem 
tydelighed og gennemsigtighed skabe  tryghed. Organisationer gør brug af  selvrefererende 
logikker  til  at  reducere  kompleksiteten  og  skabe  mening  i  deres  beslutninger.  Men  med 
fusionen bliver logikkens kontingente form tydelig.  

Afhandlingens analyse har med sit  socialkonstruktivistiske udgangspunkt  for  forståelsen af 
organisationer vist, hvordan organisationer installerer forskellige præmisser og forståelser i 
deres beslutningskommunikation, så kompleksiteten kan reduceres, og organisationen kan 
differentiere sig fra sin omverden og lykkes med at træffe beslutninger som en enhed. Men i 
mødet,  i  fusionen,  med  en  anden  organisatorisk  enhed,  der  har  installeret  andre 
kompleksistetsreducerende  mekanismer,  såsom  en  omsorgslogik,  bliver  det  tydeligt, 
hvordan  organisationens  beslutninger  er  kontingente,  hverken  nødvendige  eller 
uundgåelige,  og  for  den  nye  organisation  venter  en  umulig  opgave  med  at  træffe 
beslutninger, der formår at samle organisationen som organisation.  

Karl Weick og Equivocality 

Som  afslutning  og  perspektivering  på  denne  diskussion  og  dette  organisationsteoretiske 
speciale  vil  jeg  slutteligt  koble  dets  analytiske  pointer  til  et  af  de  klassiske 
organisationsteoretiske  begreber.  Karl  Weick  gør  i  sin  teori  om  ”Sensemaking  in 
Organizations”  (1995)  brug  af  begrebet  ”Equivocality”  til  at  beskrive  kompleksiteten  og 
flertydigheden, enhver organisations meningsskabelse er underlagt. Han argumenterer for, 
at  konfronteret  med  Equivocality  har  organisationerne  ikke  brug  for  flere  informationer, 
men har brug for delte værdier, prioriteter og klarhed om præferencer. (Weick 1995: 28) 

 ”(…)  in  an  equivocal,  postmodern  world,  infused  with  the  politics  of 
interpretation  and  conflicting  interests  and  inhabitated  by  people  with 
multiple  shifting  identities,  an  obsession  with  accuracy  seems  fruitless, 
and not of much practical help, either.” (Weick 1995: 61)  

Weick  argumenterer  således  for,  at  organisationers meningsskabelse  ikke  handler  om  en 
sandhedssøgning,  men  om  ordne  og  reducere  omverdens  kompleksitet,  så  den  giver 
mening.  

”It  is the existence of multiple meanings that attracts attention and sets 
the stage for sensemaking” (Weick 1995: 94) og ”I think it is important to 
retain the word equivocal (Weick 1979, pp. 179‐187) because it explicitly 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points  to  the  presence  of  two  or  more  interpretations  as  a  trigger  to 
sensemaking.” (Weick 1995: 95) 

Afhandlingen har  i sin konkrete empiriske analyse af  fusionen mellem Hellig Kors Skole og 
Blågårdskolen  vist,  hvordan  en  operationalisering  af  systemteorien  byder  sig  til  som  et 
konstruktivt  redskab  til  forståelsen  af  denne  ”Equivocality”,  og  hvordan  blikket  på 
organisationer som selvrefererende kommunikationssystemer bibringer med forståelse for 
organisationers behov  for  kompleksitetsreducerende mekanismer  såsom delte  værdier og 
fælles  organisatoriske  prioriteter.  Men  i  stedet  for  at  kalde  det  delte  værdier  har 
afhandlingen,  med  afsæt  i  systemteorien,  argumenteret  for,  at  en  forståelse  af 
organisationer  som bundet  op  på  selvrefererende  kommunikationslogikker,  der  bruges  til 
denne  reduktion  af  flertydigheden  i  organisationens  beslutninger.  Her  tilbyder 
systemteorien  en  meget  præcis  begrebsramme  for  studiet  af  disse  meningsskabende 
processer.  Analysen  har  vist,  hvordan  organisationernes  selvbeskrivende  kommunikation 
kan ses som konstruerende for disse logikker. Forskellige logikker forøger sensibiliteten over 
for  forskellige  typer  af  kommunikation  og  sandsynliggør  derved  forskellige  typer  af 
beslutninger. En sandsynliggørelse der forskyder beslutningens flertydighed, så den kommer 
til at fremstå selvfølgelige og entydige.  

Med et  sådant  systemteoretisk  kommunikativt  blik  på organisationer  bliver  det  på denne 
måde  tydeligt,  hvordan  radikale  organisatoriske  forandringsprocesser,  som  en  fusion, 
skaber  et  forøget  pres  på  organisationerne  og  deres  medlemmer.  Det  bliver  forståeligt, 
hvorfor  der  kan  identificeres  en  markant  stigning  i  sygefraværet,  og  hvordan  en 
strukturreform  i den offentlige  sektor kan medføre, at hver  tredje offentlige medarbejder 
søger  væk29,  og  at  halvdelen  af  landets  offentlige  ledere  har  oplevet  reformen  som  en 
forringelse  frem  for  forbedring30.  Men  frem  for  alt  har  analysen  belyst,  hvordan  et 
systemteoretisk blik på fusionen af Hellig Kors Skole og Blågårdskolen, kan skabe forståelse 
for  organisationers  store  udfordringer  med  at  blive  sammenlagt,  til  trods  for  at 
sammenlægningen  blot  blev  kaldt  en  strukturtilpasning,  og  skolerne  strukturelt  blev 
betragtet  som  ens.  Afhandlingen  har  vist,  hvordan  skolerne  kommunikerede  og  forstod 
forskelligt. Til trods for en  ens børnegruppe blev eleverne opfattet forskellige. Til trods for 
et ens udviklingsprogram blev der selekteret  forskelligt‐ Til  trods for ens  indsatser blev de 
konstrueret forskelligt. Til trods for ens organisering blev denne organisering kommunikeret 
forskellig.  Alt  sammen  bundet  op  på  skolernes  forskellige  kommunikative  logikker  og 
organisatoriske selvbeskrivelser som den barmhjertige samaritaner og det faglige fyrtårn. 

                                                        
29 http://www.personaleweb.dk/03Z4552072 Lokaliseret 5/3 ‐ 2009 
30http://www.lederne.dk/lho/publikationer/magasinetLederne/2008/nr67junijuli/lederelunkneoverforreform.h
tm Lokaliseret 23/2 ‐ 2009 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7 Konklusion 

Indeværende afhandling har forsøgt at vise: 

Hvordan en  forskydelse af  iagttagelsespunktet  fra organisationerne som 
strukturelt  definerede  enheder  til  selvrefererende 
kommunikationssystemer  skaber  forståelse  for  forskelligheder  i 
organisationerne som et strukturelt blik er blind overfor. 

Hvordan  organisationernes  selvforståelse  og  selvbeskrivende 
kommunikation  er  funderet  i  forskellige  selvrefererende  organisatoriske 
logikker.  Logikker  der  kan  ses  som  selvrefererende  referencepunkter  og 
præmisser for organisationernes beslutningskommunikation.  

Dette  er  gjort  med  udgangspunkt  i  besvarelsen  af  specialets 
problemformulering:  Hvordan  fremkom  Hellig  Kors  Skole  og 
Blågårdskolen  som  organisatoriske  enheder  i  deres  selvbeskrivende 
kommunikation,  og  hvordan  gøres  de  kommunale  krav  og  indsatser 
gældende i de to organisationers beslutningskommunikation? 

Med udgangspunkt i specialets tre opstillede teser konkluderer jeg, at de to organisationer 
var  distinkte  i  deres  selvbeskrivelser  af  egen  enhed.  I  afhandlingens  konkrete  empiriske 
studie af de to organisationers beslutningskommunikation identificeredes videre en kobling 
mellem  de  centrale  temaer  i  skolernes  selvbeskrivelse  og  den  måde,  skolerne  forstod, 
selekterede og knyttede an til kommunikation fra deres omverden. 

Specialet har vist, hvordan to uddannelsesinstitutioner, der var underlagt de samme krav 
om levering af ens ydelser, havde forskellige organisatoriske selvbeskrivelser. Hellig Kors 
Skole  kommunikerede  med  afsæt  i  en  omsorgslogik,  hvor  styrkelsen  af  barnets  sociale 
kompetencer blev kommunikeret  som udgangspunktet  for det organisatoriske arbejde. På 
Blågårdskolen  blev  en  faglighedslogik  gjort  gældende,  hvor  styrkelsen  af  barnets  faglige 
udvikling  blev  indsat  som  præmis  for  organisationens  beslutninger.  De  forskellige 
organisatoriske logikker gjorde også en forskel for organisationernes tematiske selektion af, 
hvilke temaer der blev gjort beskrivende for organisationernes arbejde. Med udgangspunkt i 
det  kommunale  udviklingsprogram  ”Faglighed  for  alle”  viste  analysen,  hvordan  de  to 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organisationer selekterede forskelligt  i programmets indsatser og gjorde forskellige dele af 
kommunens kommunikation til betegnende for egen enheds arbejde.  

Specialet har gennem dette empiriske studie bidraget med et konkret bud på, hvorfor to 
strukturelt  ens  uddannelsesinstitutioner  oplevede  store  problemer  i 
sammenlægningsprocessen. De to organisationer var bundet op på forskellige selvskabte og 
selvrefererende  organisatoriske  logikker,  der  indsatte  forskellige  præmisser  for 
beslutningskommunikationen. Organisationerne havde en forskellig sensibilitet  i  forhold til 
hvilken kommunikation der gjorde en forskel for organisationen. Et empirisk studie der kan 
bredes  ud  og  ses  som  et  konstruktivt  bud  på,  hvorfor  fusioner  skaber  stress,  forøget 
sygefravær  og  foringelser  i  vilkårene  for  ledelse.  I  mødet med  en  anden  organisation  vil 
beslutningspræmisserne  forøges,  sensibiliteten  fordobles  og  kompleksiteten  højnes,  Hvis 
ikke denne situation adresseres og hvis ikke man har blik for, at organisationerne er bundet 
op på forskellige organisatoriske logikker og ligger forskellige præmisser til grund for deres 
beslutninger, men  blot  betegner  sammenlægningen  som  en  tilpasning  af  de  eksisterende 
strukturer,  er  det  ikke  svært  at  finde  betingelser  for  stress,  begrundelser  for  et  forøget 
sygefravær  og  årsager  til  forringelser  i  vilkårene  for  ledelse.  Forståelsen  formindskes  og 
støjen øges når de fusionerende organisationers disciplinerede sensibilitet er fundamentalt 
forskellig. 

Specialet har operationaliseret en systemteoretisk tilgang til studiet af organisationer og 
bidraget med et konkret empirisk organisationsstudie af to nu fusionerede organisationer. 
Specialet  har  ud  fra  det  empiriske,  teoretiske  og  analytiske  arbejde  konkluderet,  at 
organisationers  selvbeskrivende  kommunikation  er  af  betydning  for  organisationernes 
beslutningskommunikation og omverdenskonstruktion. Afhandlingens teoretiske påstand er 
på denne baggrund, at organisationer ikke er produkter af deres strukturelle omgivelser. De 
strukturelle omgivelser er produkter af organisationernes selvrefererende meningsskabelse, 
og et  analytisk blik  for disse  kommunikative processer  kan være et  konstruktivt  afsæt  for 
studiet af fusioner i organisationer. 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8 Perspektivering 

Specialet er et konkret empirisk  studie af  to uddannelsesinstitutioner på 
indre  Nørrebro  i  sin  meget  afgrænsede  form.  Men  min  afhandling  er 
produktet  af  et  års  studier  i  offentlig  ledelse med  fokus  på  fusioner  og 
forandringer,  der  udsprang  af  den  netop  gennemførte  strukturreforms 
udfordringer. Jeg har derfor valgt at bruge denne perspektivering til kort 
at  brede  min  argumentation  ud  og  uddybende  eksemplificere  og 
argumentere for, at der i en dansk offentlig kontekst generelt er et stort 
fokus  på  strukturelle  forhold  som  nøglen  til  at  lykkes  med  fusioner  i 
organisationer. 

Ser vi på de offentlige anbefalinger  i forbindelse med den implementerede strukturreform,  
er det også tydeligt at struktur og målorientering indskrives som centralt for fusionsarbejdet. 
Klare  mål  og  delmål  for  organisationens  virke  var  den  mest  markante  anbefaling  for  det 
organisatoriske  arbejde,  hvor  fokusset  i  organisationerne  skulle  være  rettet  mod 
resultatkravene  og  kerneopgaverne.  Kommunernes  Landforenings  to 
konsulentvirksomheder, KLK og Væksthus for Ledelse,  anbefaler således i arbejdet med de 
kommunale  sammenlægninger  at  man  lader;  “(…)  kerneopgaven  og  resultatkravene  være 
styrende  for  organisationens  udvikling  og  dine  prioriteringer.  Dels  bliver  du  bedømt  på 
resultaterne,  dels  vil  det  næsten  altid  være  det  bedste  fundament  at  bygge  en  ny  fælles 
kultur  på.”  (Væksthus  for  ledelse  2006:6)  Der  skrives  også  at;  ”Skal  den  kommunale 
organisation fungere fra 1. januar 2007, er det derfor vigtigt, at der skabes klarhed om mål, 
struktur, organisering og styring.” (KL 2006: 2) Begge er eksempler på kommunikation, der 
indskriver et  strukturelt  fokus  for de offentlige organisationers  fusionsarbejde,  som går ud 
på at skabe en klar strategi og en effektiv implementering. Som Finansministeriet beskriver 
det i deres publikation ”Fusioner i Staten”; ”Forud for fusionen er det derfor helt afgørende 
at lægge en klar strategi for gennemførelsen af fusionen, der er baseret på den rette balance 
mellem hensynet til risikominimering/sikker drift og behovet for organisatorisk optimering og 
realisering  af  gevinster.”  (Finansministeriet  2005:  14).  Således  bliver  der  sat  fokus  på  at 
rammesætte  den  nye  organisation  med    et  strategisk  fokus  på  de  formelle  og  uformelle 
regler.  Regler  der  ses  som  vitale  for  at  skabe  et  fundament  for  en  ny  sammenlagt 
organisation  og  en  fælles  organisatorisk  identitet.  At  lykkes  med  fusionen  bliver  i  dette 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perspektiv en effekt af at lykkes med at rammesætte regler og normer formelt og uformelt i 
organisationen.  

Men    hvis  kerneopgaver,  resultatkrav,  mål,  strukturer  og  styring  forstås  forskelligt  af  de 
fusionerende enheder, som denne afhandling empirisk har identificeret, hvad lykkes man så 
med? En systemteoretisk grundsætning er, at det er modtageren der bestemmer budskabet. 
Denne afhandling ser ikke organisationer som institutionelt betingede enheder og opfordrer 
til, at man i arbejdet med fusioner af organisationer stiller sig kritisk undersøgende overfor 
enhver  fusionerende  organisations  selvbeskrivende  kommunikation.  For  herved  at  opnå 
større  forståelse  for  de  organisatoriske  logikker  og  derved  stille  sig  bedre  rustet  til  den 
forvirring og  frustration en  fusion kan  skabe. Mit empiriske  studie af Hellig Kors  Skole har 
indeholdt mange observationer og interessante iagttagelser, som ikke fandt vej til specialets 
analyse. På begge skoler herskede der eksempelvis en fortælling om den anden skole som på 
afgrundens rand. Dette til trods for, at de to skoler var endog meget ens. Jeg oplevede den 
ene skoles lærerstab samle sig om et bord til skolens møder. Dette til trods for, at de var op 
mod 20 mand, der sagtens kunne have fyldt to borde og at de aldrig ville placere sig ved det 
samme bord  på  den  gamle  skole.  På  det  fælles  lærerværelse,  på  den  tidligere Hellig  Kors 
Skole, spurgte jeg en lærer (8 måneder efter fusionen) om hun var fra Hellig Kors Skole eller 
Blågårdskolen.  Hun  svarede  mig  at  hun  var  fra  Blågårdskolen  så  hun  var  ”blot  på  besøg 
herover”(i  tidligere  Hellig  Kors  Skoles  hovedbygning).  Da  jeg  efterfølgende  interviewede 
hende  viste  det  sig,  at  hun  havde  samtlige  af  sine  timer  i  denne  bygning,  som  hun  timer 
forinden havde betegnet som et sted, hun blot var på besøg hos.  

At  forstå  organisationer  som  kommunikationsprocesser  giver  ikke  svarene,  der  fjerner 
forvirringen og  fremmedgørelsen, men  jeg mener at  indeværende afhandling har været et 
eksempel  på,  at  denne  tilgang  stiller  nogle  relevante    spørgsmål  til  at  forstå  denne  
fremmedgørelse  og  forvirring  i  de  fusionerende  organisationer.  I  tilgangen  til  fusioner må 
man skære hovedet af kongen, som Michel  Foucault ville sige det, og acceptere at der ikke 
findes  en  privilegerede  position  hvorfra  fusioner  kan  lykkes  igennem  planlægning  af 
strategier, rammesætning af strukturer og implementering af resultatkrav. 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1 Bilag: 

 

Faglighed for alle – Den kommunale kommunikation 

Her vil jeg præsentere det kommunale udviklingsprogram ”Faglighed for alle”, hvis konkrete 
hovedindsatsområder blandt andet er31:  

• Demokratisk dannelse  

• Trygge børn  

• Styrket faglighed 

• Skoleledelse 

I  afhandlingen er der et  resume af denne  tekst,  så visse  formuleringer og citater går  igen. 
Nedenfor vil  jeg kort udfolde disse punkters  indhold, med et udpluk af  citater  fra hvert af 
indsatsområderne og en kort forklarende tekst til. Et sidste punkt er tilføjet i form af en kort 
introducerende tekst til den kommunale kommunikation om skolernes organisering. Denne 
er ikke direkte tilstede i udviklingsprogrammet, men et interessant nedslag i forhold til de to 
skolers kommunikeren om egen organisering. 

Demokratisk dannelse 

”Skolen skal ikke bare forberede til demokrati – den skal være demokrati. 
Eleverne skal i hverdagen opleve, at de bliver respekterede som individer 
med egne rettigheder, at de har indflydelse, og at de bliver hørt.”32  

Elevens demokratiske dannelse står centralt i ovenstående citater fra kommunens udviklings 
program  og  folkeskolelovens  formåls  beskrivelse  og  tematiserer  en  dannelsestematik,  om 
skolen  som  institution  der  skal  uddanne  dens  elever  til  gode  samfundsborgere,  og  skolen 
indskrives  som  en  institution  der  ”(…)  forbereder  eleverne  til  aktiv  medbestemmelse, 

                                                        
31 http://www.faglighedforalle.kk.dk/hvad%20er%20ffa.aspx Lokaliseret 1/4 ‐  2009 
32http://www.faglighedforalle.kk.dk/Multi%20Site%20Solution/Websites/ffa/Home/Indsatso
mr%C3%A5der/Demokratisk%20dannelse.aspx lokaliseret 28/3 ‐ 2009 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medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.”33 En pædagogiske 
linje der  i Københavns Kommunes kommunikation gøres konkret  i  forhold til skolerne med 
fokus  på  elevinddragelse  og  elevstyring.  Som  kommunen  selv  formulere  det  ønsker  de  at 
styrke  ”(…)  de  elevdemokratiske  organer,  der  allerede  findes  i  folkeskolen  (…)”34    og  der 
iblandt fokus på større grad af elevinddragelse i undervisningen:  

 ”Vi  ønsker,  at  børn  og  unge  oplever,  at  de  får  større  indflydelse  på 
undervisningen, og at de i højere grad indgår i diskussioner, hvor de lytter 
og respekterer klassekammeraternes meninger, og selv  formulerer deres 
egne meninger.”35 

Kommunen  gør  således  denne  demokratiske  dannelse  central,  og  indsætter  krav  om 
elevinddragelse, og bringer eksempelvis elevrådet i spil, som en vigtig aktør for skolens virke. 
Dette  indsatsområde  er  tæt  knyttet  til  det  næstkommende,  som  blandt  andet  i 
kvalitetsrapporterne behandles som ét indsatsområde.36 

Trygge børn 
”Tryghed og godt kammeratskab er med til at skabe grobund for læring, 
mens  utryghed  og  uløste  konflikter  skaber  uro  og  forstyrrer 
koncentrationen. I København lægger vi vægt på at skabe trygge rammer 
for  børnenes  institutions‐  og  skoleliv  og  at  lære  dem  at  håndtere  de 
konflikter, de møder i deres hverdag.”37 

Sådan  formulere  Københavns  kommunen  i  deres  indsatsområde  ”trygge  børn”.  Et 
indsatsområde  hvor  de  gør  tre  initiativer  gældende  for  den  enkelte  skoles  indsats: 
Klasseledelse,  Konflikthåndtering,  Børn  og  unges  sprogbrug.38  Tre  tematikker  som 
uddybende er defineret som følger: 

                                                        
33 http://pub.uvm.dk/2004/oecd/bil02.html 
34http://www.faglighedforalle.kk.dk/Multi%20Site%20Solution/Websites/ffa/Home/Indsatso
mr%C3%A5der/Demokratisk%20dannelse.aspx 
35http://www.faglighedforalle.kk.dk/Multi%20Site%20Solution/Websites/ffa/Home/Indsatso
mr%C3%A5der/Demokratisk%20dannelse.aspx 
36http://www2.kk.dk/of/Dagsorden.nsf/d5777787dbedaac0c12570ee0034b5ef/4459616cd1
cc6cc5c12573520047a90a/$FILE/Bilag%201%20Kvalitetsrapport%20samlet%20kommune.pd
f 
37  http://www.faglighedforalle.kk.dk/indsatsomr%C3%A5der/trygge%20b%C3%B8rn.aspx 
lokaliseret 28/3 ‐ 2009 
38  http://www.faglighedforalle.kk.dk/indsatsomr%C3%A5der/trygge%20b%C3%B8rn.aspx 
lokaliseret 28/3 ‐ 2009 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”Klasseledelse: Det er vigtigt for børns indlæring, at de oplever tryghed, ro 
og trivsel i deres klasse. Og det kræver dygtig ledelse fra lærerens side at 
skabe et godt og effektivt arbejdsmiljø i en klasse med 25 børn.”39 

”Børn og unges sprogbrug: Flere og  flere børn  i de københavnske skoler 
giver udtryk for, at det grimme sprogbrug der nogle gange bruges, er med 
til at gøre dem utrygge.”40 

Konflikthåndtering:  At  kunne  løse  konflikter  er  nødvendigt  for  at  kunne 
fungere  socialt  kompetent  livet  igennem.  Ideen  er,  at  eleverne  selv  skal 
lære at håndtere og løse deres konflikter på en konstruktiv måde.”41 

Faglighed 
”Gennem de næste år styrker vi fagligheden på de københavnske skoler. 
Særligt har vi  fokus på at højne det  faglige niveau  i  læsning, matematik 
og naturfag og på også at udfordre de fagligt stærke elever.”42 

I  den  pædagogisk  orienterede  kommunikation  indskriver  der  sig  en  faglig  ambition  og  et 
fagligt  dannelsestema  for  skolens  virke.  Læring  og  faglige  udfordringer  bliver  et  centralt 
tema  i  Københavns  Kommunes  udviklingsprogram.  Alene  overskriften  ”Faglighed  for  alle” 
indikere  at  den  faglige  dimension  står  centralt,  og  under  overskriften”Styrket  faglighed  – 
også  for  de  stærke  børn”43  bliver  det  specificeret  hvordan  især  fastholdelsen  af  de  fagligt 
stærke  elever  er  mål  for  indsatsen.  ”De  fagligt  stærke  elever  skal  have  et  differentieret 
undervisningstilbud,  der  er  målrettet  netop  dem,  og  som  med  relevante  og  passende 
udfordringer fremmer deres faglige ambitioner.”44  

Dokumentation gennem  læseplaner,  ugeplaner og årsplaner  inddrages  i  kommunikationen 
om  faglighed, og  knytter  an  til  evalueringstemaet,  gennem en  sikring  af  kvaliteten og den 
faglige  udvikling  på  skolerne.  “Skolekulturen  skal  have  et  stærkere  fokus  på  resultater, 

                                                        
39http://www.faglighedforalle.kk.dk/Multi%20Site%20Solution/Websites/ffa/Home/Indsatso
mr%C3%A5der/Trygge%20b%C3%B8rn/Klasseledelse.aspx lokaliseret 28/3 ‐ 2009 
40http://www.faglighedforalle.kk.dk/indsatsomr%C3%A5der/trygge%20b%C3%B8rn/b%C3%
B8rn%20og%20unges%20sprogbrug.aspx lokaliseret 28/3 ‐ 2009 
41http://www.faglighedforalle.kk.dk/indsatsomr%C3%A5der/trygge%20b%C3%B8rn/konflikt
h%C3%A5ndtering.aspx lokaliseret 28/3 ‐ 2009 
42 http://www.faglighedforalle.kk.dk/indsatsomr%C3%A5der/styrket%20faglighed.aspx  
43  http://www.faglighedforalle.kk.dk/upload/ffa/faglighed%20for%20alle%20‐
%20forligstekst.pdf 
44http://www.faglighedforalle.kk.dk/indsatsomr%C3%A5der/styrket%20faglighed/fastholdel
se%20af%20fagligt%20st%C3%A6rke%20elever.aspx 



 
 

 86 

dokumentation  og  evaluering”45  Københavns  Kommune  selv  definere  det  i  sammenhæng 
med høj skriftlighed: 

Skriftlig dokumentation er en støtte i arbejdet med at følge op på elevens 
læring og følge med i om indsatser virker efter hensigten.”46 

Et tema der er gennemgående i kommunikationen omhandlende faglighed.  Både i forhold til 
nationale  test, elevplaner,  faglige  resultater og en større differentiering af undervisningen. 
Men også i forhold til skolens egen udvikling, bliver evaluering indsat som et vigtigt redskab 
til  hele  tiden  at  være  sine  resultater  og  kvalitet  bevidst.  Således  ses  udviklingsplaner, 
elevplaner  og  årsplaner  som  eksempler  på  denne  evaluerende  og  dokumenterende 
skriftlighed,  der  skal  sikre  og  synliggøre  skolens  systematik  og  kvalitet  i  arbejdet.  En 
skriftlighed der knytter an til at skolerne dokumentere deres udvikling og målopfyldelse.  

Skoledelse 
Styrket skoleledelse er også et af de centrale indsatser i kommunens program. 

”En dygtig og professionel ledelse er afgørende for enhver organisation – 
særligt,  når  der  skal  skabes  udvikling  og  forandring.”47  og”Uden  en 
markant  ledelsesmæssig  indsats, kan ambitionerne  i “Faglighed for alle” 
ikke realiseres. “48 

Et  indsatsområde der stiller krav til  skolerne om at være organiseret så  ledelsesteamet  får 
råderum  og  beslutningskompetence.  Skabelsen  af  en  styrket  ledelsesposition  i 
organisationerne  er  således  centralt  for  kommunens  udviklingsprogram,  og  som  de  selv 
formulere det: 

” Alle skoler skal  inden 2009 have etableret velfungerende ledelsesteam, 
der  kan  løfte  de  ændrede  lederroller  og  forstår  at  udnytte  fordele  og 
muligheder i teamarbejdet til konstruktive løsninger i ledelsen af skolen.” 
49  

Lærernes organisering 
Kommunens kommunikationen om lærernes organisering er også tilstede i. Teamdannelse i 
årgangsteam,  fagteam,  klasseteam  bliver  gjort  til  genstand  for megen  kommunikation  fra 

                                                        
45  http://www.faglighedforalle.kk.dk/upload/ffa/faglighed%20for%20alle%20‐
%20forligstekst.pdf 
46http://www.bufnet.kk.dk/upload/dokumenter/_redakt%C3%B8rer/claus/elevplaner/elevpl
anen%20dansk.pdf 
47 http://www.faglighedforalle.kk.dk/indsatsomr%C3%A5der/skoleledelse.aspx 
48  http://www.faglighedforalle.kk.dk/upload/ffa/faglighed%20for%20alle%20‐
%20forligstekst.pdf 
49http://www.faglighedforalle.kk.dk/Multi%20Site%20Solution/Websites/ffa/Home/Indsatso
mr%C3%A5der/Skoleledelse/Ny%20ledelsesstruktur.aspx 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kommunen  side.  En  kommunikation  der  også  er  bundet  op  på  ideen  om  den 
afdelingsopdelte  skole,  hvor  lærerne  specialiserer  sig  indenfor  bestemte  aldersgrupper  og 
skolen  opdelt  i  en    indskoling,  mellemskoling  og  udskoling.  En  kommunikation  der 
tematisere et tæt teamsamarbejde, hvor planlægning og gennemførelse af undervisning sker 
i tæt samarbejde med årgangs og afdelingsteam. 

 Styringen  og  planlægningen  af  undervisningen  indsættes  i  en  kommunikation  hvor 
selvstyrendeteams bliver ansvarliggjort. Dette  står  i modsætning  til  en mere  traditionel og 
stadig  markant  kommunikation  der  gør  sig  gældende.  EN  kommunikation  der  tematisere 
enhedslæreren,  der  individuelt  har  ansvaret  for  planlægningen  og  gennemførelsen  af  sin 
undervisningen, og derfor også benævnes ”den privat praktiserende lærer”. I organiseringen 
udfra  enhedslære‐princippet  vægtes  den  enkelte  lærers  linje‐fag  højt.  Det  betyder  at 
Enhedslæreren  skal  kunne  i  undervise  på  alle  alderstrin  i  sin  specialiserede  fagdisciplin, 
såsom dansk. (EVA 2007c: 11, 36)  

Et  af  de  væsentligste  argumenter  for  en  afdelingsopdelt  skole  er  at 
princippet om enhedslæreren, altså det at læreren skal kunne undervise i 
alle fag på alle klassetrin,  ikke  længere er tidssvarende. En af de fordele 
ved  at  opdele  skolerne  som  bl.a.  Kommunernes  Landsforening  (KL)  har 
peget på, er således at lærerne fagligt og pædagogisk bliver specialiseret i 
at  undervise  bestemte  aldersgrupper  når  man  inddeler  skolerne  i 
indskoling, mellemtrin og udskoling.” (EVA 2007c: 11) 

Københavns  Kommunes  tilgang  ligger  sig  op  af  den  afdelingsopdelte  skole  med 
teamorganisering og kollektiv planlægning.  Som de selv beskriver det i et inspirationshæfte 
om lærernes organisering; 

 “Ændringer  i undervisningens organisation  indebærer  i de fleste tilfælde 
en  form  for  afdelingsopdeling  af  skolen.  Det  organisatoriske 
udgangspunkt er  ikke længere klassen og klasseteamet, men storklassen 
og storteamet” 50 

Kollektivitet,  aldersspecialisering  og  tæt  lærersamarbejde  gøres  således  til  et  tema  I 
København Kommunes kommunikation og sættes i forhold til en traditionel organisering der 
tematiserer enhedslære‐princippet og fagspecialisering i lærernes organisering. 

Opsummering 
I  ovenstående  afsnit  har  afhandlingen  beskrevet  udvalgte  temaer  i  det  kommunale 
udviklingsprogram  ”Faglighed  for  alle”.  Et  udviklingsprogram  hvis  konkrete 
hovedindsatsområder blandt andet var51:  

                                                        
50 http://apps.uufnet.ci.kk.dk/ressourcer/rapporter/inspirationshaefte.pdf 
51 http://www.faglighedforalle.kk.dk/hvad%20er%20ffa.aspx Lokaliseret 1/4 ‐  2009 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• Demokratisk dannelse,  

• Trygge børn  

• Styrket faglighed 

• Skoleledelse 

Med udgangspunkt  i analysedel 1 vil afhandlingen således nu gå til studiet af de to skolers 
beskrivelser af konkrete organisatoriske indsatser og beslutninger, for at studere hvorvidt de 
to skoler selektere forskelligt i deres anknytninger til de ovenfor skitserede kommunale krav 
og indsatser som begge skoler formelt er underlagt, og som de elv indskriver som et centralt 
program for organisationens virke. 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2  Bilag:  

Jf. næste side: 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3 Bilag : 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4 Bilag : 

 

 
BLÅGÅRDSKOLEN                                         
Hans Tavsens Gade 4  -   
2200 København N 
Telefon 35 200 300  -   
mail@blg.kk.dk 
 
 

  

 

 

Til  

Direktionen for 

Børne‐ og Ungdomsforvaltningen i 

København  

Høringssvar vedr. sammenlægning af Blågårdskolen og Hellig Kors Skole. 

Spørgsmålet om sammenlægning af Blågårdskolen og Hellig Kors Skole er blevet behandlet 
fælles af de to skolebestyrelser på Blågårdskolen og Hellig Kors Skole og det er behandlet i  
pædagogisk råd, i samarbejdsudvalget og i elevrådet på begge skoler. 

Vi fremsender på denne baggrund et fælles høringssvar. 

Vores høringssvar er udover at være et svar til den politiske behandling også de to skolers  
arbejdsgrundlag til den kommende proces. Vi opfordrer Børne‐ & Ungdomsforvaltningen til 
at se svaret på samme måde. 

Svaret  forholder  sig alene  til  forslaget om sammenlægning af Blågårdskolen og Hellig Kors 
Skole.  

1                        HELLIG KORS SKOLE 

SKYTTEGADE 1 

2200 KØBENHAVN N 

 

TELEFON: 38 77 34 34 

E-Mail: hks@helligkorsskole.dk  

KØBENHAVN DEN 14. juli 2009 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Vi forudsætter, at samtlige politikere bag forliget samt forvaltningen har samme interesse 
i og målsætning med skolesammenlægningen som de to skoler: Nemlig at skabe en god, 
tryg og fremtidssikret folkeskole, som kan leve op til de krav og principper, som stilles til 
en moderne dansk folkeskole i år 2008. En skole forældre og kommende forældre fra hele 
distriktet vil kappes om at få deres børn til at gå i. 

Under disse forudsætninger er såvel forældrerepræsentanter som lærere, tappere, elever 
samt ledelsen på de to skoler positive over for sammenlægningen. Vi vil i fællesskab sørge 
for, at det bliver en fornuftig og forsvarlig proces at få de to skoler lagt sammen til en ny, 
moderne folkeskole i hjertet af Nørrebro. 

For at kunne leve op til denne målsætning er det derfor nødvendigt at stille en række krav til 
sammenlægningen. Vi har derfor inddelt vore høringssvar i to hovedpunkter 

1. Muligheder og overvejelser ved sammenlægning af Blågårdskolen og Hellig Kors 
Skole. 

2. Sammenlægningsprocessen. Kommentarer og forventninger til B & U forvaltningen. 
 

Indledningsvist  er  vi  dog  nødt  til  at  pege  på  to  grundlæggende  forhold,  som  er  helt 
afgørende at få afklaret. 

• På grund af ringe styringsmidler og udmeldinger har begge skoler bakset med 
økonomistyring, og den ene skole har et stort økonomisk underskud. Vi forventer, at 
en ny skole kan starte gældfri.  
Den  ny  skole  skal  ikke  begynde  med  at  bruge  sin  tid  på  at  finde  yderligere 

besparelser. 

• Strukturforliget såede tvivl om ”Københavnermodellen for integrations” økonomi og 
fremtid. Vi har brug for en klar udmelding om, at projektet fortsætter som tidligere 
beskrevet. 

 

Muligheder 

Vi  ser  den  ny  skole,  som  en  skole  der  optager  4  spor  nedefra,  og  altså  ikke  3  som 
faktaarket  forkert,  foreskriver.  Klassekvotienten  er  højere  end  på  de  nuværende  skoler, 
men den er  ikke på 25 elever  i  gennemsnit  som det  forudses  i  faktaarket. Den ny  skole 
rummer en læseklasserække. Og den ny skole kan inddrage den del af Hans Tavsens Gade, 
som ligger mellem skolerne, i skolens gårdareal. 

Vi  opfordrer  til  samarbejde  om udviklingen  af  skolens  fysiske  rammer,  og  at  en  endelig 
stillingtagen  til  økonomi  og  nybyggeri  er  baseret  på  en  fornuftig  vurdering  af  den 
fremtidige skoles størrelse og behov,  frem for en vilkårlig bevilling på 32 mio. kr. 

Vi ser nye muligheder ved en sammenlægning af Blågårdskolen og Hellig Kors Skole: 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1. En tidssvarende skole 
2. At blive skolen i kvarteret, hvor forældresamarbejde på alle niveauer bliver 

prioriteret højt og med rigelige ressourcer. Det kan medføre, at vi lever op til 
Københavnermodellens intentioner og Brug folkeskolen på Nørrebros arbejde, som 
ellers vil gå tabt. 

3. For at opbygge et trygt indskolingsmiljø med undervisning og trivsel i tidssvarende 
rammer. 

4. For at skabe det rum og de rammer, der skal til for at fastholde skolens ældste elever. 
5. Bedre driftsikkerhed og service til lærere, elever og forældre i form af velfungerende 

administration, IT support, pædagogisk center og velholdte bygninger. 
6. Større skole kan sikre en mere stabil klassekvotient. Skolens organisation bliver 

mindre følsom overfor tilfældige elev af‐ og tilgange. 
 

Ad 1 

Tidssvarende  skole  kræver  investeringer,  mere  plads  pr.  elev  og  en  langsigtet 
udbygningsplan.  

Se det vedhæftede bilag om bygningerne. 

Vi vil især pege på følgende behov:  

• Vi har brug for ét nyt samlet lærerværelse, der har faciliteter og plads til alle ansatte, 
og et personalerum til det tekniske personale. 

• Et centralt placeret læringscenter med bibliotek og IT. 
• Rummelige klasselokaler med omgivelser der gør mange undervisningsformer 

mulige, f.eks. grupperum. 
• Lærerarbejdsrum og lokaler der er egnede til mindre konferencer, eksempelvis 

forældresamtaler. 
• Gårdarealer med tilbud til både indskoling, mellemtrin og store børn. 
• Modernisering af undervisningsmiljøet. Fysiklokalerne er moderniserede, men det er 

nødvendigt med tidssvarende faglokaler. 
• Der er brug for en kantine til eleverne. 
• Et foreløbigt skøn over lokalbehovet ved en 4 spors skole viser, at der vil være behov 

for nybyggeri udover de foreslåede forbedringer 
• Den kommunale skoletandpleje har ønsket at blive taget med på råd i forbindelse 

med ombygninger, da de ønsker at modernisere og sammenlægge de to 
tandklinikker og udvide den samlede kapacitet fra to til tre stole. 

Ad 2 

Klassekvotienter tæt på maksimum er ikke hensigtsmæssigt pædagogisk, ifølge hensynet til 
børnevelfærd, eller for personalet. Mange børn i vores kvarter er desuden vanskeligt stillede 
såvel socialt som sprogligt.  

Faktaarkets forestilling vil være en hindring, når det gælder om at tiltrække ressourcestærke 
forældre, og det vil medføre løbende frafald. 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Som skrevet i  indledningen ser vi mange muligheder. Disse er dog begrænset af det billede 
faktaarket tegner af den ny skole, og som vi opfatter som fejlagtigt: 

I  faktaarket  er  den  ny  skole  beskrevet  som  en  3‐spors  skole  med  en  gennemsnitlig 
klassekvotient på knap 25 elever. Prognosen er status quo.  

Denne beskrivelse er vi ikke enig i.  

Det må fortsat være et mål for Københavns Kommune, at den lokale folkeskole er et tilbud 
for  alle  børn,  og  at  den  enkelte  skole  tiltrækker  ‐  og  i  sin  sammensætning  afspejler  ‐  alle 
kvarterets børn. 

I faktaarket står der, ganske korrekt, at de 2 skoler sidste år optog 84 børn. Det er vores mål 
at  øge  antallet  af  børn,  der  vælger  den  ny  skole,  så  vi  fremover  kan  optage  børn  til  4 
børnehaveklasser. 

Vi ser med andre ord den ny skole, som en skole der nedefra er 4 spors.  

I  faktaarket  er  der  en  forestilling  om,  at  den  ny  skole  skal  have  25  børn  i  klasserne  i 
gennemsnit. Det skaber ikke et godt læringsmiljø. 

Ad 3 

En stor skole er ikke nødvendigvis en god skole i alles øjne. Megafons undersøgelse, der blev 
lavet  i  forbindelse  med  magnetskoleprojektet  af,  hvad  der  ligger  til  grund  for  forældres 
skolevalg, peger på tryghed,  trivsel og gode muligheder  for kammeratskab som væsentlige 
faktorer.  En  del  af  vores  kommende pædagogiske  debat  og  arbejdet  i  skolebestyrelsen  vil 
handle om, hvordan vi indretter ”den lille skole i den store skole”.  

Desværre er det vores konklusion, at bygningerne  ikke kan rumme et  fritidshjem under de 
givne forhold. Vi foreslår, at det eksisterende tætte samarbejde mellem dagsinstitutioner og 
skole udbygges. 

Det er vigtigt for os, at den nye skole får en meget stærk sammenhængskraft; at det bliver 
én  fælles  skolekultur,  selvom  arbejdet  foregår  i  forskellige  bygninger.  Stærk 
sammenhængskraft for såvel elever, forældre som lærere. Vi har derfor meget konkret brug 
for,  at  asfalten,  den  del  af  Hans  Tavsens  Gade  der  ligger  mellem  skolerne,  inddrages  til 
skolegård. 

Københavns Kommune skal påtage sig opgaven hurtigt at rydde eventuelle bureaukratiske 
hindringer  af  vejen  og  undersøge,  i  hvilket  omfang  gaden  kan  inddrages  i  ”det  fælles 
skolerum”. Det kan skolebestyrelsen ikke påtage sig ansvaret for. 

Ad  4.  En  stor  skole  vil  give  eleverne  flere  fag‐valgmuligheder,  men  det  er  væsentligt  at 
bevare  begreber  som  tryghed  og  kammeratskab.  Derfor  anser  vi  det  for  vigtigt,  at man  i 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ressourceudmeldingen  tager  højde  for,  at  der  ikke  laves  klassesammenlægninger  af 
økonomiske grunde det første år. 

Ad.  5.  Det  er  væsentligt  at  midlerne  til  sammenlægningen  ikke  bruges  til 
bygningsvedligeholdelse  som  Københavns  kommunes  Ejendomme  står  for  (udvendig 
vedligeholdelse).  Det  tekniske  personales  normeringer  skal  stå  i  forhold  til  områdets 
størrelse, antallet af elever og øvrige brugere. 

Ad 6. Det er før set, at skolesammenlægninger har medført faldende elevtal. Vi mener ikke, 
at det vil ske i dette tilfælde, men den ny skole bør sikres arbejdsro. Derfor opfordrer vi til, at 
skolen  i  en  tidsbegrænset  periode  er  sikret  en  økonomisk  udmelding,  som  ikke  er  følsom 
overfor et evt. faldende elevtal. 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5 Bilag:  

Jf. næste side: 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6 Bilag: 

Hellig Kors Skole den 29. december 2006 

 

Udviklingsplan for Hellig Kors Skole 2007‐10 
Nedenstående udviklingsplan er udarbejdet  efteråret  2006. Det har  været  en  ambition,  at 
planen  på  et  overordnet  plan  skulle  beskrive  rammen  for  skolens  udvikling  og  skolens 
indsatsområder.  Til  de  enkelte  områder  i  planen  er  eller  vil  der  inden  1.  april  2007  være 
udarbejdet konkrete handleplaner, som vil være tilgængelige på skolens hjemmeside. 

Det har været et ønske, at udviklingsplanen højst fyldte 6 sider. Derfor dens koncentrerede 
form. 

1. Hellig Kors Skoles eksistensberettigelse:  

At Hellig Kors Skole er en attraktiv folkeskole for  Indre Nørrebro familier, der kan realisere 
de mål, som er fastsat for folkeskolen af Folketinget og Københavns Borgerrepræsentation. 
Frem til 2010 er  

realiseringen København kommunes projekt ”Faglighed for Alle” i centrum.  

At Hellig Kors Skole er med til at skabe gode fremtidsmuligheder for skolens elever 

At Hellig Kors Skole er med til at udvikle Indre Nørrebros lokalområde til gavn for bydelens 
familier og børn. 

At Hellig Kors Skole vælges af hovedparten af familierne i skolens lokalområde. 

Overordnede indsatsområder frem til 2010: 

På Hellig Kors Skole har vi fastsat følgende særlige indsatsområder for skolens arbejde frem 
til 2010. 

A. Magnetskoleprojektet 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Magnetskoleprojektet  er  det  overordnede  samlede  udviklingsprojekt  for Hellig  Kors  Skole. 
På  Hellig  Kors  Skole  har  vi  de  sidste  to  år  som  led  i  Magnetskoleprojektet  arbejdet  med 
formulering  af  skolens  profil  og  ud  fra  denne  er  der  opstillet  mål  og  fastlagt  en  række 
indsatsområder Der er udarbejdet en 5 årsplan (2) for Magnetskoleprojektet. 

Projektet  ”Skab  forbindelser”  (3)  er  et  vigtigt  delprojekt,  der  skal  forbinde  skolens  elever 
med kultur og foreningslivet i lokalområdet. 

B. Forbedring af tosprogede elevers resultater  

Der skal ske en væsentlig registrerbar forbedring af tosprogede elevers resultater på Hellig 
Kors  Skole  set  i  forhold  til  afgangsprøverne  juni  2006  og  testresultaterne  i  dansk  og 
matematik i 2006. 

At halvere resultatgabet mellem to sprogede elever og danske etsprogede elever er fastsat 
som et overordnet mål i Københavns kommune frem til 2010. Det mål har Hellig Kors Skole 
særlig fokus på. Det er afgørende for de enkelte tosprogede elevers fremtidsmuligheder. Det 
er  afgørende  for  vellykket  integration.  Det  er  afgørende  for  Hellig  Kors  Skole,  da  skolens 
multikulturelle miljø, derved bliver attraktivt.  

C. Udvikling af skolens arbejde med faglig evaluering. 

Der er nov. 2006 udarbejdet en status over skolens arbejde med evaluering. Arbejdet med 
elevplaner og årsevaluering af klassernes arbejde bliver hjørnestenene i udvikling af skolens 
evalueringskultur.  Under  pædagogisk  center  etableres  et  vejlederteam  bestående  af  akt‐
vejleder,  læse‐vejleder,  IT‐vejleder,  bibliotekarer,  undervisningsvejledere  i  dansk  og 
matematik. Teamet skal hjælpe den enkelte lærer og lærerteamene.   

D. Samarbejde mellem skolens læseklasserække og almindelige klasserække 

Placeringen  af  læseklasserækken  på  Hellig  Kors  Skole  er  en  gave  til  skolen.  Det  skaber 
muligheder  til  gavn  for  begge  klasserækkers  elever  og  lærere,  som  vi  på  nuværende 
tidspunkt ikke udnytter bevidst. De kommende år skal der sættes fokus på dette.  

E. Arbejdsmiljø 

Tillid og samarbejde skal kendetegne skolens arbejdsmiljø. Der skal  løbende arbejdes på at 
skabe overskuelighed i de komplekse arbejdsopgaver, som de ansatte stilles overfor. 

De kommende 4 år er følgende forhold centrale: 

- Klarhed i forventninger til hinanden, kollega ‐ kollega, forældre – ansatte, ansatte ‐ 
ledelse   

- Forenkling af arbejdsgange  
- Stresshåndtering 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7 Bilag: 

Hellig Kors skole den 8. marts 2005. 

Udvikling  af  et  respektfuldt,  hjælpsomt  og  nuanceret  sprog  på 
Hellig Kors Skole. 

De sidste år har der været debat om børn og unge  sprogbrug. Udsagnet er,  at  sproget på 
skolen og  i  samfundets  som helhed er blevet hårdere med brug af mange nedværdigende 
udtryk.  Vi  ønsker  en  anden  udvikling  Vi  ønsker  et  respektfuldt,  hjælpsomt  og  nuanceret 
sprog: 

• Uden trusler 
• Uden racisme 
• Uden sexisme 
• Uden sprog som har til formål at stigmatisere. 

 
Sprogbrugen  har  været  til  debat  på  uddannelsesdag  for  hele  personalet  nov.04,  på 
teamsamtaler  dec. 05 og på to efterfølgende møder i pædagogisk råd. På denne baggrund 
er dette grundlag for skolens pædagogiske arbejde fastlagt.  

Mål:  

- At eleverne på Hellig Kors Skole udvikler et nuanceret, respektfuldt og hjælpsomt 
sprog  

- At der i ethvert undervisningsforløb er et sprogperspektiv, som lærergruppen er 
bevidst om og har ansvar for bliver dækket.   

- At lærergruppen har høje kompetencer indenfor sprog‐ og kulturforståelse 
 

Forståelsesramme 

Sproget har forskellige funktioner: 

- Kommunikationsmiddel – formidling af information   
- Redskab til tænkning ‐ begrebsdannelse, abstraktionsevne 
- Kulturbærer ‐ historisk, socialt, teknologisk  
- Magtmiddel 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Sproget afspejler samværet. Er samværet i skolen, klassen præget af respekt, ligeværdighed 
og hjælpsomhed, vil sproget være ligeså.  

Alle ansatte på skolen er rollemodeller for god sprogbrug. 

Aktiviteter for at udvikle et nuanceret, respektfuldt og hjælpsomt sprog.  

Udvidelse  af  elevernes  ordforråd  og  begrebsdannelse  og  forbedring  af  elevernes  evne  til 
sproglig nuancering indgår i alt skolens arbejde 

I hver klasse skal der være tydelige normer og regler for sprogbrug. Reglerne fastsættes af 
lærerne efter diskussion i klassens time. Reglerne skal være kendte for klassens forældre og 
forældrene skal informeres, hvis elever bruger . 

Utilfredsstillende sprogbrug tages op, når det er et problem og forældrene inddrages. 

Udvikling  af  elevernes  empati  og  udvikling  af  elevernes  sproglige  kompetence  går  hånd  i 
hånd. Undervisningsmaterialet Trin for trin arbejder systematisk med dette. På alle klassetrin 
arbejdes med  Trin for Trin. Trin som en del af læseplanen for klassens tid. 

Elevernes  forståelse  af    ”det  situationsbestemte  sprog”  udvikles  bevidst  gennem  konkret 
træning  i  at  bruge  sproget  hensigtsmæssigt  i  forskellige  situationer    f.eks.    sproget  i 
hjemmet, på arbejdspladsen, i forhold til myndigheder, i forhold til vennerne o.s.v. 

- Der laves en guide for hensigtsmæssig sprogbrug med eksempler på gode 
formuleringer 

- Der laves fælles oplæg til klasserne om sprogbrug. 
- Nye lærere introduceres til skolens normer for sprogbrug 
-  

Repressalier – skolens indgriben overfor dårlig sprogbrug. 

Manglende situationsbestemmelse. 

Eleven  bruger  sproget  forkert  i  forhold  til  situationen.    Her  må  læreren  forklare  eleven 
situationen og foreslå anden sprogbrug. 

Tankeløs tale. 

Her bruger eleven ord, som han/hun ikke forstår eller bruger ord, der er meningsløse ved at 
f.eks.  sige  ”luder”  eller  ”fuck”  til  nogen  for  at  udtrykke  irritation.    Her  må  læreren  gøre 
opmærksom på  den manglende mening,  lære  eleven betydningen  af  ordene og  kræve,  at 
eleven bruger sproget bevidst.  

7.1.1 Afmagt  konflikt 
I  pressede  konfliktfyldte  situationer  bruges  grimt  sprog.  Det  kan  være  udtryk  for  afmagt, 
sidste  mulighed  for  at  klare  en  situation.  Her  må  læreren  gribe  ind  f.eks.  ved  hjælp  af 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konflikthåndteringsmetoder  og  ved  at  bruge  konfliktnedtrappende  sprog  (girafsprog,  ikke 
voldelig kommunikation).  

Bevidst nedværdigende tale 

Her bruges sproget bevidst som undertrykkende magtmiddel til mobning, 
diskrimination og nedværdigelse af et andet menneske. Overfor denne form skal  
læreren gribe ind. Her har skolen  0tolerence og her skal læreren i den konkrete 
situations sætte klare grænser. Hver lærer på skolen har her kompetence til om 
nødvendigt at sende en elev eleven hjem fra skole. Kontakt til hjemmet sker i 
samarbejde med ledelsen under hensyntagen til elevens alder. 

Klaus Mygind, 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8 Bilag: 

Visioner for Hellig Kors Skole 
Den alsidige, demokratiske folkeskole i det multikulturelle miljø  

Grundloven 

Frihedsrettighederne: Ytringsfrihed, 
forsamlingsfrihed, religionsfrihed, den private 
ejendomsret ukrænkelighed. 
Forbud mod forskelsbehandling på grund af 
etnisk baggrund eller religiøs opfattelse.  
De demokratiske institutioner – intet over 
Folketinget.  

  

Folkeskoleloven  

Folkeskolen skal i samarbejde med 
forældrene fremme elevernes tilegnelse af 
kundskaber, færdigheder, der medvirker til 
den enkelte elevs alsidige og personlige 
udvikling. 
Eleverne skal udvikle erkendelse, fantasi og 
lyst til at lære Skolen skal forberede eleverne 
på medbestemmelse, medansvar, rettigheder 
og pligter i et samfund med frihed og 
folkestyre. 
Skolens dagligliv skal bygge på åndsfrihed, 
ligeværd og demokrati.    

Forvaltningsloven  

Borgerens ret til indsigt i 
myndighedernes behandling af 
egne forhold 

København kommunes 
Værdigrundlag  

Kommunen skal møde brugeren med respekt, 
ligeværdighed, dialog og tillid. 
Kommunen skal værdsætte sine 
medarbejderes ansvarlighed, engagement og  
initiativ. 

CKF 
 
De centrale kundskabs- og 
færdighedsområder indenfor 
hvert fag  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Mangfoldighed betragtes som et aktiv.  

Visioner 
Det skal kendetegne Hellig Kors Skole 

• at eleverne bliver fagligt dygtige med særlige kompetencer inden for 
læsning,  
IT og kreative udtryksformer,  
så eleverne efter endt skolegang bliver i stand til at påbegynde en 
ungdomsuddannelse  
i overensstemmelse med deres evner og interesser.   

• at undervisningen organiseres således, at den enkelte elevs vilje og 
handlekraft udvikles.   

• at eleverne får forskelligartede oplevelser med natur og kultur i og uden 
for skolen,  
der udbygger deres forståelse og ansvar for det samfund de er en del af.  

• at der er tolerance, tryghed og gensidig respekt på alle niveauer.  
Alle får høj kompetence i problem- og konfliktløsning.  

• at de demokratiske processer står i centrum på skolen.  
Elever, ansatte og forældre deltager aktivt i beslutningsprocesserne.  

• at mangfoldighed er en styrke.  
I det flerkulturelle miljø er der skabt et fælles værdisæt.  
Skolens flerkulturelle elevgruppe præger synligt hele skolens liv.  
Skolens personale har høj kompetence i kulturforståelse.  

• at alle handler under ansvar, i forhold til skolens værdisæt.  
Skolen har få klare, synlige og accepterede regler.  

• at forældrene deltager i at forme og udvikle skolen.  
Samarbejdet mellem skole og hjem er præget af åbenhed og ærlighed.  

• at der er tid til fordybelse for lærere og elever.  
• at initiativer værdsættes og respekteres.  
• at skolen medvirker til at skabe sammenhæng i elevernes hverdag.  

Vedtaget af skolebestyrelsen nov. 2001 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9 Bilag: 

Profil på Hellig Kors Skole (magnetskoleprojektet) 

Vi har høje ambitioner for skolens undervisning og elevernes resultater – vi skaber en god 
uddannelseskultur  med  et  fælles  værdigrundlag,  hvor  vi  lytter  og  tager  hensyn  til 
hinanden. 

Vores mål er at være en skole, hvor eleverne lærer at mestre sprog og kommunikation (i 
mange sammenhænge.) 

Vi arbejder til stadighed på at styrke og udvikle rammerne for læringsmiljøet. 

• Almen undervisning 
o Faglighed 

 Kl. 8.00 – 12.45: undervisning jf. folkeskoleloven for 0.‐3. kl. 
 Kl. 9.00 – 14.30: undervisning jf. folkeskoleloven for 4.‐9. kl. 
 Skolen prioriterer specialister indenfor alle fagområder. Vi inddrager 

specialister udefra, og vi er udadvendte og opsøger relevante 
undervisningsmuligheder udenfor skolen 

 Undervisningen organiseres, så der primært for indskolingen er 
mulighed for undervisningsforløb med to lærere. En lærer med fokus 
på de pædagogiske sproglige (kommunikative) og sociale forhold og 
en lærer på det fag‐faglige indhold i de naturvidenskabelige ‐ og 
kreativt musiske fag. 

 Vi prioriterer hurtig læse‐ og skriveindlæring 
 Børn lærer ikke kun med hovedet, men også med kroppen. Bevægelse 

og udeaktiviteter prioriteres højt i relation til alle fag. 
 Vi udvikler værksteder indenfor skolens fagområder, som tager hensyn 

til at forskellige børn lærer på forskellige måder. I de kommende år 
har følgende fag prioritet: natur og teknik, matematik og engelsk. 

o Sprog og kommunikation (tale‐, skrift‐, fremmed‐, krops‐, billed‐…) 
 Sprogcenter, der støtter elevernes sproglige udvikling i dansk ‐ tidlig 

opfølgning på sprog‐ og/eller læsevanskeligheder 
 Vi sætter engelsk i fokus og bestræber at indtænke sproget i relevante 

fag. 
 Vi har kontakt til en venskabsklasse i den engelsksprogede verden. 
 Vi har fokus på sproget som problemløser 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 Vi tilbyder sprog som valgfag.  

• Uddannelseskultur 
o Forældresamarbejde 

 Introduktion til nye forældre og forældrekursus i børnehaveklassen, 
der sikrer, at forældrene kender forventninger og baggrund for 
skolens praksis og fra start indgår som en aktiv medspiller 

 0.‐3.kl. lærerne får tid til udvidet forældresamarbejde 
o Støtteundervisning 

 Specialcenter, der støtter elever med faglige og sociale vanskeligheder 
 Sprogcenter, der tilrettelægger og udfører Dansk som andetsprog 
 Kl. 8.00 ‐ 9.00  Støtteundervisning for enkelte og grupper af elever fra 

4.‐9. kl. 
 Kl. 14.30 – 17.00  er lektiecafeen og mediecenteret åbent 

Deltagelse 
o Fælles oplevelser 

 for klassen, klassetrinnet, hele skolen – fx fordybelsesuger, 
morgensang, teaterforestillinger, koncerter, featureuger m.m. 

o Venskab 
 Venskabsklasser på alle klassetrin. 5 klasse følger børnehaveklassen til 

5. klasse, hvor klassen selv får ansvar for en ny børnehaveklasse 
 Indskolingslærerne deltager aktivt/hjælpende i etablering af 

venskaber mellem eleverne 
o Fritidstilbud 

 Skolen er et mødested for elever og foreningsliv. Valgfri 
fritidsundervisning tilbydes om eftermiddagen og kunne fx være: 
• Korsang 
• Teater 
• Rollespil 
• musik 
• Dans  
• Idræt 
• Modersmål 
Undervisningen varetages, dels af skolens lærere, dels af foreninger og 
kulturinstitutioner 

o Tryghed og konflikthåndtering 
 Vi reagerer, når problemer opstår og skaber løsninger  
 Skolen har en trivsel‐ og antimobbepolitik, som er kendt af alle. 
 Skolen har en konsekvent sprogpolitik 
 Lærere og elever uddannes løbende i konflikthåndtering 
 Frikvartersteam, der sikrer elevernes trivsel i skolegården 
 Ventilen ‐ konflikt‐mæglingscenter ‐ der sørger for at konflikter bliver 

løst 
 Vi har klassens time, gangmøder, elevråd og skoleblad for at sikre, at 

eleverne bliver hørt  
 Synlige og tydelige forventninger og krav til elever, forældre og 

ansatte 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10 Bilag: 

Pædagogiske principper 

Blågårdskolen – 110 % Nørrebro 

Vi er en lokal folkeskole der ligger midt i Nørrebros grønne oase, op mod Assistens Kirkegård 
og som nabo til Hans Tavsen park. Bygningerne er en blanding af gammelt og nyt. Vi har bl.a. 
en ny skolegård, med plads til både undervisning og leg. 

Som  den  lokale  skole,  afspejler  vores  elevsammensætning  naturligvis  det  store  spænd  i 
befolkningen på Nørrebro, både socialt og kulturelt. Det er vi meget bevidste om. Vi bygger 
på  en  fællesskabstanke,  der  arbejder  med  at  integrere  sprog,  adfærd  og  holdninger  i  en 
dansk  dannelses‐tradition,  der  betragter  kulturel  forskellighed  som  en  styrke,  og  ikke  en 
byrde. 

Vi er først og fremmest ambitiøse på alle vores elevers vegne. I øjeblikket ligger vi i toppen af 
karaktergennemsnittet på Nørrebro. Det er vores mål, at blive ved med det. Det gør vi bl.a. 
ved  at  arbejde  systematisk  med  at  måle  elevernes  faglighed  og  bruge  denne  viden  til  at 
styrke deres individuelle udvikling. 

Tryghed er en basal forudsætning for læring, nye kammeratskaber og det gode skoleliv. Vi er 
med fra morgenstunden med skolepatruljen ved Stengade/Korsgade. Vi er synlige voksne  i 
det  daglige,  med  alt  lige  fra  plastre  og  smil  til  konflikthåndtering.  Vi  har  som  skole 
traditioner, der er med til at styrke helheden hen over året og i hverdagen. Og ikke mindst er 
vi med, når eleverne går videre til fritidshjemmene, både ved porten og gennem det daglige 
samarbejde med institutionerne. 

Kammeratskab  kommer  via  tryghed  og  gode  rammer.  Det  opstår  bedst  spontant  blandt 
ligeværdige. Ligeværdighed bygger på accept af  forskelligheder, men rummer også et klart 
indhold   at være  fælles om. Det  indhold kan vi  som  lærere styrke  i dialogen,  respekten og 
den alsidige undervisning. Vi skaber rammerne i nært samarbejde mellem skole og hjem, og 
ikke mindst gennem aktivt deltagende forældre. Faglighed styrkes bedst gennem alsidig og 
veltilrettelagt undervisning. Vores alsidighed byder på alt fra daglige fællestimer i klassen og 
selvstændige  opgaver  til  tværfaglige  projekter  og  store  temauger  for  hele  skolen.  Vi  er 
bevidste om at veltilrettelagt undervisning kræver velforberedte lærere, og arbejder derfor 



  
          Fusioner i organisationer 

  113 

på  at  efteruddanne  lærerne  kontinuerligt  inden  for  både  fagene  og  elevernes  trivsel.  Vi 
arbejder  på  at  have  de  bedst mulige  læringsmiljøer.  Naturfagene  har  fået  nye  lokaler,  IT‐
faciliteterne  ligger  i  top  og  de  næste  faglokaler  der  er  fokus  på,  er  de  praktisk‐musiske. 
Skolen hjælper de elever der måtte have brug for at få styrket deres faglighed. Det sker ved 
hjælp af lektiecafe, specialundervisning og to‐sprogsundervisning. 

Skolen  har  en  ny  ledelse  der  prioriterer  højt,  at  lærerne  trives.  Vi  lægger  vægt  på  lavt 
sygefravær  blandt  ansatte,  og  dermed  en  stabil  hverdag  for  eleverne  og  tryghed  blandt 
forældre. Vi går ind for åben og hurtig kommunikation med alle parter på Nørrebro. Jo mere 
viden, desto bedre løsninger. Enhver beslutning skal tages med respekt for de involverede, vi 
skal kunne leve med den, og den skal kunne tåle åbenhed og dialog. 



 
 

 114 

11 Bilag:  

Juni 2002 

Pædagogiske og udviklingsmæssige forhold 
 

Blågårdskolen er en folkeskole beliggende på  Indre Nørrebro  i København. Skolen er en videreførelse af 
Kapelvejens Skole, der i 1984 blev overflyttet til Hans Tavsens Gade Skoles bygninger og dermed fik sit nye 

navn.  På  denne  måde  indikerer  skolens  historie  samtidig  det,  der  er  skolens  kendetegn:  tradition, 
udvikling og fornyelse. 

Elevgrundlag 
Skolen  er  to  sporet  (fra  børnehaveklasse  –  9.klasse)  med  i  alt  godt  400  elever  (hvoraf  ca.  40  %    er 
tosprogede), og 36 pædagogisk ansatte (30 lærere, 4  pædagoger i børnehaveklasserne og 2 ledere) samt 

øvrige  ansatte  (1  skolebetjent  og  en  halvtids  skolebetjentmedhjælper,  1,5  skolesekretær,  3 
rengøringsassistenter, samt tilknyttet skolepsykolog, talepædagog, sundhedsplejerske og skolelæge samt 

en tandlægeklinik).  

Skolens grunddistrikt omfatter området beliggende mellem Peblinge Dosseringen, Korsgade, Jagtvejen og 
Nørrebrogade. Skolens elev‐ og forældregrundlag omfatter derfor en god blanding af børn fra forskellige 
miljøer og kulturer. 

Bemærkninger 
Skolen har traditionelt stor søgning til hhv. børnehaveklasser og 1. klasser, hvor både børn fra 
grunddistriktet, søskende uden for grunddistriktet samt andre børn fra distrikt 5 (Indre Nørrebro) 
ønsker at blive optaget, i et større antal end vi kan rumme. For det kommende skoleår er det primo 
juni udover børnene fra grunddistriktet også lykkedes at få plads til søskende. På de yngste 
klassetrin og på mellemtrinet er den gennemsnitlige klassekvotient mellem 28 og 20, og det faldende 
elevtal er ofte begrundet i flytning fra bydelen. Skolen har indtil nu været ”tynd i toppen”, dvs. den 
gennemsnitlige klassekvotient er generelt en del lavere på de ældste klassetrin, hvor elever oftere 
søger andre skoler og andre skoleformer. Det er en udvikling, der så småt er ved at vende. 

 

B 2. Skolens målsætning (fra skolens årsplan 2000 og 2001) 

Metode 
På Blågårdskolen tager undervisningen udgangspunkt i det enkelte barns evner, færdigheder, 
skaberglæde og selvvirksomhed. 
Fællesaktiviteter i klasserne og for skolen som helhed skal styrke elevernes tilknytning til deres skole og 
bidrage til ansvarlighed for at gøre skolen til et godt sted at være og et aktiv i lokalområdet. 
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Derfor bliver der lagt vægt på forskellige undervisningsformer som fx klasseundervisning, emneuger, 
gæstelærere, projektorienteret undervisning, differentieret undervisning samt lejrtur og ekskursioner. 
 

11.1.1 Faglighed 
På Blågårdskolen skal det enkelte barn tilgodeses, således at det kan tilegne sig færdigheder og 
kundskaber og udvikle sine kompetencer både i de traditionelle fag som fx dansk, regning, historie osv. 
og i de musiske fag som fx musik, billedkunst og gymnastik. 
Der skal være et højt fagligt niveau i alle fag. Ligeledes skal det enkelte barn styrkes i dets kreative 
udfoldelse, så barnet får fornemmelse for egne kreative evner og muligheder. 
Eleverne bliver gennem skoleforløbet motiveret og gøres parate til at påbegynde en uddannelse efter 
endt skolegang. 
 

11.1.2 Holdninger 
På Blågårdskolen forberedes eleverne til deltagelse i et demokratisk samfund, og skolen vil give 
eleverne et fundament, så de bliver i stand til at udtrykke følelser, meninger og holdninger til 
omverdenen. I undervisningen tages elevernes medindflydelse alvorligt. Undervisningen finder sted i 
gensidig respekt for det enkelte menneske og dets baggrund såvel i klasserne som på skolen som helhed. 
Eleverne skal lære at tage medansvar for egne handlinger i rammer, hvor livsglæde og personlige udfor-
dringer vægtes højt. 
I dagligdagen arbejdes der for at skabe en tryg atmosfære for alle elever uanset deres kulturelle og 
sociale forudsætninger. Der tages udgangspunkt i dansk kultur og danske traditioner med afholdelse af 
årets højtider og fester. 
 

11.1.3 Rammer 
Blågårdskolen skal være indbydende. Skolen skal udvikle og medvirke i miljømæssigt bæredygtige 
projekter i videst muligt omfang. 
Et tæt samarbejde mellem skole og hjem prioriteres højt, da det er en forudsætning for et godt 
skoleforløb. 
Skolen samarbejder med daginstitutionerne både i forhold til kommende og nuværende elever. 
Skolen stræber efter at benytte tidssvarende undervisningsmaterialer. 

Lærernes kompetencer holdes ajour og videreudvikles. 

I samarbejde mellem børn, forældre og skole gives den enkelte elev mulighed for: 

• at udvikle evner og alsidig personlighed,  
• at tilegne sig viden og kompetence til at bearbejde erhvervet viden, 
• at tage medansvar for sig selv og andre, således at ligeværd, ligestilling og demokrati gives 

et konkret indhold, 
• at gøre erfaringer med forskellige normer og holdninger som grundlag for at udvikle 

værdinormer, samt fremme forståelsen af fællesskabets betydning, 
• at videreudvikle  den naturlige nysgerrighed, fantasi og kreativitet 
• at udvikle viden om og interesse for omverdensforhold i en vekselvirkning mellem boglige 

og praktiske aktiviteter. 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Søborg 16/11 

Konfliktløsning  

På  sidste møde  blev  det  besluttet,  at  jeg MJ  skulle  komme med  et  forslag  til,  hvordan  vi 
kunne  sætte  målrettet  ind,  overfor  de  mange  konflikter  vi  oplever  mellem  børnene,  det 
grimme sprog, samt de diskussioner vi til tider skal igennem med eleverne, når vi beder dem 
om at overholde fælles regler. 

Omkring pauser: 

Hvis der hersker særlige ordninger for ganske få elever, så er det den pågældende lære,r der 
har ansvar for at kommunikere dette ud til afdelingen. Her benyttes skoleintra. 

Hvis man lader sine elever blive inde og feje og rydde op: 

To forslag: 

• Man har selv ansvar for at lukke og låse efter dem. 
• Man skriver på tavlen hvem der fejer. Efter 10 min. Går gårdvagten en runde og låser 

osv. 
Vores fælles udgangspunkt bør være: 

• At vi ikke dømmer eleverne.  
• At vi ikke skal udpege en der har skyld.  
• At vi ikke taler hen over hovedet på eleverne. 

Når vi løser konflikter med eleverne skal vi være spørgende og sikre, at eleverne lytter til 
hinanden, at de selv beskriver deres konflikt samt beskriver hvad og hvornår det gik galt 
imellem dem. 

Vi skal holde eleverne fast på, at tale om sig selv i konflikten og ikke den anden. Hvad er 
din andel, hvad gjorde eller sagde du, som var med til at I blev mere sure på hinanden? 

Når eleverne har snakket konflikten igennem sammen, skal vi hjælpe dem til at se hvor det 
gik galt, samt hvad de kunne have gjort for at det var endt anderledes. 

Dette skal vi gøre ved igen at spørge dem. 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Sammen finder eleverne så ud af, hvad de skal øve sig på og hvordan de kan afslutte dette. 

Det er min erfaring, at de efter denne snak er klar til at slutte fred. 

Vi snakker alle med vores elever i spisepausen om, hvilke planer de har for pausen, hvem 
har banerne osv. 

Efter pausen,  (især den  store),  bruger  vi  tid på  at  snakke om hvordan det  gik,  glæde os 
sammen over at alle har haft det godt. Men hvis det ikke er tilfældet, få snakket konflikten 
igennem. 

Hvis gårdvagten henvender sig, er det den lærer der har klassen der overtager konflikten. 

Det kan være der skal snakkes med en elev fra en anden klasse, så skal det gøres. 

Vi skal alle snakke gentagende gange med vores elever om, at de skal lytte til alle voksne 
på skolen og bruge et ordentligt sprog. 

Det kan godt være, at man ikke kan tage fat i en situation lige med det samme, fordi man 
er alene der er gymnastik osv. I det tilfælde må man sammen med eleven skrive konflikten 
ned og så tage den op med eleverne senere.  

Det er vigtigt at vi husker dette, på den måde viser vores elever at vi  tager dette meget 
alvorligt hele tiden. 

Det er meget vigtigt at vi er meget tydelige omkring dette, hvis vi ikke er det er eleverne 
det heller ikke. 

Det skaber tryghed og ro i elevernes verden hvis de oplever tydelighed og rammer. Disse 
rammer omkring konflikter og sprog skal være de samme for os alle, derfor er dette ikke 
en kun en klasselæreropgave. 

Jeg foreslår, at vi alle arbejder målrettet med dette frem til jul, dette her kræver tid.  

 

Så skal der evalueres. 

Jeg har i skrivende stund ingen forslag til hvordan vi evaluere. Måske skulle der laves nogle 
spørgsmål til den enkelte lærer omkring erfaringer. 

Der  skal  også  være  nogle  spørgsmål,  som  skal  være  til  gårdvagt  teamet.  De  har  større 
fornemmelse at stemningen i gården og de evt. ændringer der sker. 

Jeg mener, at vi  kun kan  løfte den opgave  i  fællesskab, at vi  kun kan opnå vort mål om 
tryghed ved at arbejde helt målrettet med dette alle sammen.  

 



 
 

 122 

15 Bilag: 

Jf. næste side: 



  
          Fusioner i organisationer 

  123 



 
 

 124 

 



  
          Fusioner i organisationer 

  125 

16 Bilag:  

Jf. næste side: 



 
 

 126 

 



  
          Fusioner i organisationer 

  127 

17 Bilag: 

Principper vedtaget af skolebestyrelsen: Blågårdskolen 

Principper for udarbejdelse af timefordelingsplaner udarbejdet skoleåret 1994 - 1995. 

I bestræbelserne på at fremme kreativiteten hos vore elever forudsætter bestyrelse, 
at der kan findes ekstra timetildelinger sted i tilfælde, der har særlige muligheder for 
at imødekomme behovet. Dette behøver ikke være i de fag, der traditionelt opfattes 
som kreative. 

1.  Der sikres timer til, at skolestarten bliver god. Om overvejelserne munder ud i en 
to-lærer-ordning eller  timerne anvendes på anden måde, eksempelvis som dele-
timer, er ikke det afgørende. Det afgørende er, at der sikres en tryg start med vægt 
på mange forskellige oplevelser, der giver mulighed for, at så mange børn som 
muligt kommer godt fra start, såvel socialt som fagligt. 

2.  På mellemtrinnet skal de kreative aktiviteter tilgodeses. Dette princip er begrundet 
dels i bestyrelsens ønsker og dels i tilkendegivelser fra elevundersøgelsen.  
Bestyrelsen er dog også opmærksom på, at tildeling af timer i     sig selv ikke er en 
garanti for en kreativ skole. Kreativiteten bør findes i alle fag. 

3.  Bestyrelsen opfordrer til, at 8. og 9, klasses elever og deres forældre høres om 
hvilke fag, der specielt ønskes vægtet, hvis tildelingen rækker til mere end 
minimums-tildelingen. Elevundersøgelsen påpegede også behovet for flere 
valgmuligheder. Den nye skolelov imødekommer dette; der må så udvises 
fleksibilitet, så flest ønsker kan imødekommes. 

4.  Det skal tilstræbes, at undervisningstimetallet ligger over minimum 

PRINCIPPER FOR MEDDELELSESFORMER VED BLÅGÅRDSKOLEN 

Trods overskriften, der er lovbestemt, er det væsentligste princip, at der ikke bliver 
tale om alene stående meddelelser fra skolens side, men om samtaler mellem 
ligeværdige parter. 

Samtalerne, der tager udgangspunkt i en form for et samtaleblad, skal helst dreje sig 
om lang flere forhold end de rent faglige, så et helhedssyn tilgodeses. 
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Forældre, lærere og på de ældste klassetrin elever aftaler formen for samtalerne. 
Herunder udformningen af samtalebladet. 

Ved ø-time budgettets behandling afsættes der årligt den fornødne tid på en sådan 
måde, at de yngste klassetrin specielt bliver tilgodeses. 

PRINCIPPER FOR ANVENDELSE AF TID PÅ BLÅGÅRDSKOLEN. 

Princip vedtaget i skoleåret 1993/94. 

Alle elevaktiviteter ud af huset skal have første prioritet. 

Lærernes videreuddannelse får anden prioritet. 
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Interviewguide  

Hvordan vil du beskrive din gamle skole til person der er ukendt med Danmark som land, 
København som by og Nørrebro som kvarter? 

Hvordan vil du beskrive din gamle skole til person der er kendt med Danmark som land, 
København som by og Nørrebro som kvarter? 

Hvad kendetegnede skolens måde at drive skole på ift. deres tilgang og definering af den 
pædagogiske linje. 

Hvordan vil du beskrive skolens pædagogiske arbejde? 

Hvilke Indsatsområder havde i? 

Hvordan vil du beskrive lærerne og deres organisering? 

Kan du sætte nogle ord på det ledelsesmæssige ovre på Blågårdsskolen? 

Hvordan fungerede skole‐hjem samarbejdet? 

Hvordan er de fysiske rammer? 

Hvordan har man forholdt sig til specialundervisning? 

Når  man  snakker  med  bibliotekaren,  så  fortæller  hun  at  hun  oplever  at  børnene  fra 
Blågårdsskolen som mere rolige på biblioteket  ift. børnene  fra Hellig kors skole. Oplever 
du det sådan? (Hvad skyldes det tror du?) 

Hvis vi skal runde af ville jeg høre hvad mødet med den anden skole, fik du nogen indsigter 
i din egen gamle organisation? 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Anders – Skoleleder – Hellig Kors Skole 

Hvis  du  skulle  beskrive  blågårdsskolen  til  en  person  ukendt  med  Danmark  som  land, 
København som by og Nørrebro som bydel, hvordan ville du så beskrive den? 

”Hellige Kors skole der lå i et tidligere arbejderkvarter i København, som nu de sidste 10‐15 
år havde fået en ændret befolkningsgrundlag, hvor det i høj grad vr indvandre til København 
og mange unge studerende. Det var et område der på mange måder var ret konfliktfyldt, og 
så var kravet det at en af de Folkeskoler der lå der, det var Hellig Kors Skole, den havde så i 
høj grad de børn og forældre der gik der.  Så var det en skole der havde en lang tradition for 
at have mange vanskeligt stillede børn også 20‐30 år tilbage. som bar præg af at der var sket 
en ændring i dens elevgrundlag. Tidligere var det Nørrebro arbejderklasse der gik på skolen, 
til  nu  at  være  den  her  multikulturelle,  multietniske  gruppe.  Skolen  havde  en  hel  del 
kompetencer,  fordi det var dem der var kommet først  ind  i den her multikulturelle del. På 
den anden side var det en skole der havde en vanskeligt stillet gruppe at arbejde med. De 
lærer  der  var  ansat  på  skolen,  var  de  lærer  der  i  høj  grad  syntes  at  den  her  opgave  var 
interessant, også var der måske også nogle lærer der tænkte at det her var ligesom en skole 
hvor der ikke var så høje krav til faglige ting, så på den måde bliver jeg ikke pustet så meget i 
nakken. Dem var der måske også en lille gruppe af. Men ellers var deet lærer der i høj grad 
brændte for det her. Skolemiljø mæssigt var det en skole der på mange måder godt kunne få 
tingende  til  at  fungere  sammen.  Kunne  godt  have  et  nogenlunde  roligt  skolemiljø,  selv  i 
forhold til de konflikter der var i den her skole. Skolen var præget af at verdens konflikter var 
i  den.  Særligt  de  sidste  10‐15  år  også  de  konflikter  der  var  på  integrationsområdet  i 
Danmark,  som var bygget på meget mistillid. Mistillid  til om folk ville hinanden det godt.  I 
Elevegruppen og i miljøet. Der kunne vi godt skabe en rimelig grad af tillid, i forhold til hvor 
forskelligt artet og negativt billede der var af sådan en skole som vores. Så var det også en 
skole hvor der blev sat ret mange skibe i søen. For det vi stod med var uprøvet. Vi var soom 
skole og  skoleledelse  indstillet på at der måtte  ske noget,  for det  var åbentlyst  at det her 
måtte forbedres. Så det var en skole der de sidste fem år var præget af et ihærdigt arbejde 
på at ændre skolens elevsammensætning, og forsøge at stille det spørgsmål om hvad kræver 
det af ændringer på den måde skolen fungere på. Det var der selvfølgelig delte meninger om 
i  lærergruppen. Specielt  i  forhold  til om vi gjorde  for meget  for at gøre den etnisk danske 
middelklasse tilfreds. Men  min pointe var at hvis vi ikke gjorde det her, så ville vi ende med 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et helt apartheid system. Så det handlede om hvordan vi undgår det her apartheid, og hvis vi 
ikke gav e her danske forældre nogle privilegier, så ville de ikke komme her.  

Hvilke nogle indsatsområder havde i? 

Vi  havde  et  indsatsområde  der  hed  Københavnermodellen.  Den  her  skole  skulle  kunne 
tiltrække  danske  elever,  fordi  dem  mangler  vi  hvis  vi  vil  afspejle  lokalsamfundets 
befolkningssammensætning. 

Så  havde  vi  et  indsatsområde omkring  konflikthåndtering,  konfliktmægling.  Så  havde  vi  et 
stort indsatsområde der hed Dansk som andetsprog. Så havde vi et indsatsområde der hed 
den multikulturelle skole hvad indebære det? Oså set i forhold til ”Den danske Folkeskole”. 
Over  de  sidste  10  år  var  det  en  lang  diskussion  og  indsatsområde.  Så  havde  i  et 
indsatsområde  der  handlede  om  sundhed  gennem  idræt.  Mange  af  de  indsatsområder, 
Dansk som andetsprog, konflikthåndtering og sundhed, det var områder der havde fokus på 
grupper der har det socialt svært. Man kan sige skolens elevsammensætning op gennem al 
den tid jeg har været her der har op mod halvdelen af forældrene været på kontakthjælp. Så 
det er klart at det r en socialt marginaliseret skole.  

Hvordan ville du beskrive den pædagogiske tilgang på Hellig Kors Skole? 

Jeg syntes da vi har haft den tilgang at vi har været lyttende til eleverne, men samtidigt  at vi 
i høj grad var e samlende personer og kulturskabere,  fordi vi  indgår  i  sammenhænge hvor 
der  er  rigtigt  mange  kulturer,  så  vores  tilgang  er  at  vi  skal  stå  for  det  fælles.  Jeg  syntes 
klasselærer har, i forhold til andre folkeskoler, en meget stærkere rolle som den der holder 
sammen på det, også en figur for børnene som en person de har tillid til, og som kan hjælpe 
dem.  Vi  har  også  hele  tiden  sagt,  at  på  hellig  Kors  Skole,  der  går  undervisning  og  socialt 
engagement  hånd  i  hånd.  Det  har  været  en  gennemgående  formulering  i  vores 
stillingsopslag.  Det  syntes  jeg  også  er  kendetegnende  for  skolen,  og  lærerne  har  været 
bevidste om den sociale rolle. Mit problem i det, det har sådan set været hvor meget tager 
den over i forhold til de faglige krav. De faglige uundervisningsmæssige forventninger. Man 
kunne være tilbøjelig til at sige at det her er et social pædagogisk arbejde, i højere grad end 
en  undervisningsinstitution.  Man  kan  også  se  det  hvis  man  analyserer  vores 
eksamensresultater. Er det også os selv der er med i det billede at det andet er vigtigere end 
faglige  resultater. Hvis  ikke man er  socialt  engagerede  i  det  der  foregår,  så  ville man  ikke 
kunne være her. Så kunne man spørge om tilgangen demokratisk kontra Autoritær. Det har 
nok været blandet. På den ene side har vi formuleret at vi vil være demokratiske, men når 
lærerne  alligevel    har  den  rolle  at  være  samlende,  så  er  læren  også  automatisk  den 
bestemmende. Vi har været mange der har stået front mod den kritik omkring at indvandrer 
ikke er dygtige, og der har  vi  sagt,  sådan er det  ikke. Men  samtidigt  kan vi  jo  godt  se det 
indedørs. Så må det også være kendetegnende at religion på en skole som vores spiller en 
stor rolle, og det skal man forholde sig til. Der er mange af de lærer der er på den her skole 
har  i  højere  grad  en  mere  venstreorienteret,  og  derved  en  mere  ateistisk  opfattelse  af 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verden,  og  derved  at  religion  ikke  skulle  betyde  så meget. Der  har  de  nok  i  virkeligheden 
været lidt af et dilemma at være i. Man har en hel masse elever der går med tørklæde, og 
det har de også lov til, men samtidigt syntes man også det er fucked up for hvorfor tror de 
på noget der ikke eksisterer. 

Sidste  gang  vi  talte  sammen  der  nævnte  du  der  her  med  den  kollektive  overfor  den 
individuelle tilgang. Kunne du sætte nogle ord på det? 

Ja  jeg er blevet  lidt  i  tvivl om det er en efterrationalisering,  fordi det er en diskussion der 
pågår lige nu. Men de måde vi ledet skolen på på Hellig Kors, der lagde vi vægt på at der var 
et  stort  råderum  for  den  enkelte  lære.  Det  gjorde  vi  omkring  indhold  og  tage  initiativer. 
Kender du Hans Henrik Knob. Han har arbejdet med Flowteorier og han formulere at det der 
skaber   læring og engagement, det er når man er vildt optaget af ting og glemmer sig selv. 
Det er de processer vi skal frem til. Hvornår sker det  i  lærearbejdet. Ledelsen opgave er at 
frigøre den energi. Skabe rammer for at frigøre initiativer hvor den enkelte kommer ud med 
det  han  eller  hun  virkelig  brænder  for.  Det  er  det  rum  vi  skal  lave,  frem  for  den  der  vi 
definere hele tiden hvad der er det fælles og det er det vi skal  lave, og det bliver nærmest 
laveste  fællesnævner.  Så har  jeg hele  tiden arbejdet med den her  råderums  tanke. Vi  skal 
definere lærernes råderum. Der er man leder selv. Alle lærer er ledere. Man tager ansvar for 
det  her  rum.  Det  har  også  gjort  at  hver  gang  vi  havde  en  regel  som  en  lære  fandt 
begrænsende så gik de lige lidt den anden vej. Måske var det ikke lige det vi aftalte, men nu 
gør vi det sådan. I kollektiviteten der er det selvfølgelig et problem. Men det var der et eller 
andet sted plads til på Hellig Kors Skole, og det syntes  jeg grundlæggende også at der skal 
være. Men det har også ført til at sådanne et system det er der nogen der kan lukrere på, og 
det har været et problem på Hellig Kors Skole. Det er noget af det jeg gerne vil ændre på, for 
man skal sku ikke lukrere på det. Det er en gave man får. 

Slutteligt om lærerne og deres organisering. Hvordan var den på Hellig Kors Skole? 

Lærerne  var  som  samlet  gruppe  en  stærk  organisation.  Havde  nogle,  som  moderne 
management    ville  sige  det,  nogle  stærke  lønmodtager  traditioner.    Stærk 
tillidsrepræsentant, accept hvis tingende accepteret af os som gruppe, og hvis ikke så kunne 
vi  også  godt  gå  til  kamp.  Ikke  så  meget  i  forhold  til  mig,  men  også  i  forhold  til  deres 
overordnede arbejdsgiver – Københavns Kommune. På den måde havde de sådanne nogle 
traditioner  kvag  mange  lærers  politiske  indstilling.  Som  er  ændret  de  her  sidste  ti  år. 
Samtidigt med at der var den her individualitet som vi kunne bruge i vores arbejde. Tillid til 
tillidsrepræsentanten, og en kollegialitet i forhold til at hvis der var ting der ikke fungerede 
så var det altså ikke kollegaerne der kom og sagde det til ledelsen. Det måtte vi selv finde ud 
af. Det er også blødt op. På den måde opfattede jeg læregruppen som rimelig stærk gruppe. 
Omkring  deres  almindelige  samarbejde  varder  en  gruppe  der  fastholdt  den  privat 
praktiserende lære, men det var hele tiden til debat. Men det var der også rum for. 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20 Bilag: 

Niels: Lærer i Specialklasse rækken Hellig Kors Skole 

Hvordan ville du beskrive HKS til en person der var ukendt med Danmark og KBH som by? 

”Det min arbejdsplads,  En  arbejdsplads  jeg er  glad  for  at  være på. Det  er  en arbejdsplads 
hvor langt de fleste kollegaer er indstillet på at arbejde sammen og samtidigt at have gode 
sociale relationer.  

Langt de fleste har valgt denne her arbejdsplads vel vidende og netop fordi den indeholder 
de udfordringer som den gør. Den synlige udfordring er at vi har en etnisk sammensætning 
der i forhold til samfundet generelt og i forhold til kvarteret specifikt har en sammensætning 
der er skæv. Der er repræsentativt  for mange  indvandrere og for få danskere. Skolen har  i 
det haft to projekter  i relation til det. Det første projekt har handlet om hvordan man skal 
undervise,  når  langt  hovedparten  af  kunderne  ikke  har  dansk  som modersmål.  Det  andet 
projekt har gået på hvordan man fik overbevidst danske forældre om at den her skole er lige 
så god at gå på som alle andre skoler.  

Nedenunder  gemmer  sig  så  det  virkelig  problem.  Nemlig  at  den  etniske  sammensætning 
gemmer der sig også en skæv social sammensætning i forhold til hvordan virkeligheden ser 
ud  uden  for  skolen,  og mange  af  de  problemer  vi  tumler med  har  rod  i  det.  Så  folk  der 
arbejder her arbejder  lige så meget med hjertet som med hjernen. Det er man simpelthen 
nødt til. Det syntes jeg er et grundtræk ved den her skole, der er en meget høj grad af social 
bevidsthed og meget høj grad af lighedstænkning. Det var der skolen var da jeg startede her 
for ti år siden. Det er et problem hvis folk i kvarteret vælger skolen fra. Det også et projekt at 
tiltrække alle børn i kvarteret. Det er en skole hvor det er socialt behageligt at være, og hvor 
de ansatte arbejder med en ens social  tilgang til problemerne og en bevidsthed om at det 
også er et socialpolitisk problem. Hvis man så skulle pege på nogle svagheder, så er det at vi 
har lidt svært ved at handle kollektivt systematisk. Skolen har opbygget en profil under den 
nuværende  leder,  som  jeg  syntes  er meget  positiv  i  samarbejde med  skolebestyrelsen  og 
som også har meget opbakning opad i systemet. Min personlige holdning er at hvis man går 
beslutningerne  efter  i  sømmende  så  er  det  ikke  dem  alle  sammen  der  afspejler  den 
virkelighed  der  er  på  skolen.  Måden  vi  køre  team  på,  måden  vi  samarbejder  på,  det  vi 
foretager  os  i  forhold  til  eleverne,  måden  vi  gør  alverdens  ting  på,  der  er  ikke  altid 
sammenhæng mellem  hvordan  det  bliver  italesat  og måden  det  bliver  praktiseret  på.  Og 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grunden  til  at  skolen  kan  fungere  på  er  at  der  er  et meget  stort  lærerkorps  der  trækker 
alligevel. Vi er fælles om at vedtage de guldrandede papirer men vi er måske ikke altid fælles 
om at få dem gjort til virkelighed. Ledelsen er ikke udpræget god til at arbejde systematisk 
med de ting der vedtages. Det gode er at det giver en høj grad af frihed, det dårlige er at det 
jo aldrig er godt for en organisation når tingende ikke er som man siger de er. Hvis jeg skal 
pege på  en  ting der  er  et  problem på den  gamle Hellig  Kors  skole  så  er  det  at  der  nogen 
gange er  for  stor afstand mellem beslutninger og praksis. Der  ligger nogle beslutninger på 
hvordan teamarbejdet eksempelvis skal gøres men hvis man går ud og undersøger det er der 
nok mange forskellige arbejdsformer fra team til team.  

En udfordring er videre hvordan man generelt skal drive skole med den elevsammensætning 
vi har. 

Nu er de to skoler blevet  lagt sammen og hvilke udfordringer har det medført sig? Hvad 
har været kendetegnende for den proces i har været igennem? 

Traditionelt  er  en  hver  skole  grundlæggende  i mod  at  blive  lagt  sammen,  og  det  giver  en 
proces hvor man som skoler starter med at profilere sig selv, men vi har måske manglet de 
positioner,  fordi  vi  startede med et  år med harmoni.  Skolebestyrelsen her  på  skolen har  i 
lang tid gået ind for en sammenlægning. Længe inden det blev et politisk projekt har vi sagt 
at man  skulle  lægge de  to  skoler  sammen af en  lang  række grunde. Blågårdsskolen havde 
ledelsesproblemer  og  de  var  derfor  nok  også  interesseret  i  en  sammenlægning,  så  man 
startede med en proces hvor man snakkede om alt det fantastiske der kunne komme, og det 
varede  et  år.  Og  det  var  faktisk  først  i  forbindelse  med  fag  fordelingen  at  vi  for  alvor 
begyndte  at  tale  realiteter  sammen,  at  vi  fik  de  her  konfrontationer.  Det  er  ikke 
konfrontationer der kun har ligget mellem BLG og HKS de har ligget på alle mulige leder og 
kanter, men selvfølgelig er det dem de har gået mellem grupper på den ene skole og den 
anden der har været synlige og so har optaget folk. Så det vil ige at de problemer vi har løbet 
ind i har vi  ikke kunne se på forhånd fordi vi  ikke ha haft den her profilerings fase. Vi har  i 
hvert fald ikke italesat over for hinanden at vi står for det og det, og vi står for det og det. 
For eksempel kom der tilløb til en stor konflikt i forhold til hvordan vi håndtere gårdvagter og 
et eller andet sted i forhold til det at drive skole er det et relativt perifert problem, men det 
viste sig at afspejle en hel masse andre ting. Den underliggende konflikt handler om 1 i hvor 
høj grad man opsætter og overholder de grænser der er sat. Hvor tæt arbejder man på det 
der  står  i    ordens  vedtægterne.  Der  havde  vi  på  HKS  en  individuel  og  sikkert  udmærket 
tilgang  til  den  praksis, men  ikke  særlig  ensartet,  hvor man  på  den  anden  skole  havde  en 
mere kollektiv holdning. Det andet der gemte sig i den konflikt handlede nok om forskellige 
opfattelser til hvorvidt ens tilgang skulle være dialogbaseret kontra tydelighed i udøvelsen. 
På  den  anden  skole  har man  haft  spisevagt  op  gennem  hele  skolen,  hvor  vi  på  HKS  ikke 
havde spisevagt med udskoling da de alligevel gik udenfor skolen, og å kunne man gøre det 
mere hensigtsmæssigt. Der er blevet talt forskelligt. Der havde de to lærergrupper svært ved 
at tale sammen fordi man så det helt forskelligt. 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Et andet problem er at skolerne nok ikke har været ligeværdige i sammenlægningen. Den her 
skole  er  størst.  Den  her  skoles  leder  er  blevet  leder  for  den  sammenlagte  skole.  Den  her 
skole er den der er blevet profileret ud ad til. Vi er 50 mennesker, de er 20. Det giver jo også 
en hvis skævhed hvis man skal stemme om noget på et PR‐møde.  

En  af  de  ting  der  markere  en  kulturforskel  er  at  man  på  Blågårdskolen  i  høj  grad  har 
skriftliggjort  nogle  ting  og  efterkommet  dem.  Det  tror  jeg  handler  om  en  kultur  der  er 
kommet fordi man har haft ledelsesproblemer. Hvis man har ledelsesproblemer har man jo i 
høj grad som læreren interesse i at få nedskrevet nogle ting så man har noget stå på når man 
battler, så at sige. 

I virkeligheden syntes jeg det er en unik mulighed, for vi opfatter selv at vi har fat i den lange 
ende  og  har  en  masse  progressive  projekter  i  gang,  og  der  er  en  stigende 
forældreopbakning, men vi har svært ved at få gjort det vi siger. Så kommer der et tilskud af 
en  personalegruppe  fra  BLG  og  efterspørger  at  vi  faktisk  gør  det  vi  siger.  Det  er  jo  i 
virkeligheden en gave. Der har for eksempel været en sag i indskolingen. VI har et princip om 
at  hvis  der  er  temauger  skal  skolen  ikke  være  affolket.  Det  vil  sige  at  hvis  man  har 
afspadsering eller ferie så skal man prøve at undgå at det ligger i de uger, og det har der på 
gammel HKS været en.., man kan kalde det fleksibel eller slasket, holdning til. Der har været 
sådan en holdning om at ja det er et princip, men vi finder ud af det, og det er jo positivt ud 
fra et lønmodtager synspunkt, men hvis vi siger at vi faktisk skal have kvalitet i de her uger, 
så er det jo noget slask. Vi har besluttet at vi alle sammen skal være der i den uge, hvordan 
kan  det  så  være  at  den  og  den  og  den  skal  det  og  det  og  det.  Der  er  der  blevet  lagt  et 
grundigt pres på ledelsen for at sige at det er det kollektive der tæller. Men det er bare et 
eksempel. Jeg har slet ikke været tæt nok på til at bedømme hvad der er ret og rimeligt, jeg 
kan bare overordnet se at der var en sag der. 

Hvad i forhold til teamstrukturering hvordan oplever du det? 

Aner det  ikke. Nu er  skolen blevet  afdelingsopdelt,  og  jeg  tror  de  tre  afdelinger  er  ved  at 
udvikle en  ret  forskellige kultur. Og det er på den ene  side  fint nok  i  forhold  til  at de  skal 
arbejde  med  tre  forskellige  børnegrupper,  men  det  er  ikke  fint  nok  hvi  ikke  de  har  den 
samme tilgang til det. Der ligger en faldgruppe der.  

Jeg tror at et af vores problemer som også er en af vores styrker, det med at ”Det‐finder vi 
ud af”, der er sådan en mere ad‐hoc agtig stemning over den gamle Hellig Kors Skole, og det 
bygger på en eller anden ide om at der bliver samarbejdet med ledelsen. Ledelsen på Hellig 
Kors Skole vil  jeg tror til en hver tid ville sige at de gik  ind for uddelegering, men de havde 
ikke  altid  stillet  rammerne  op  der  gjorde  det  muligt.  Der  håber  jeg  at  den  der  lidt  mere 
stramme  tilgang  kan  vinde  indpas  for  det  er  en  forudsætning  for  at  uddelegere.  Det  skal 
være klare veldefinerede opgaver.  

Hvordan oplever du forældrekontakten? 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Det  er  nok mest  et  lighedspunkt. Mellem de  to  skoler  har  vi  præcis  samme elevgrundlag. 
Fuldstændigt. Der har vi meget ens udgangspunkter. Der har måske været lidt flere projekter 
på Hellig Kors Skole for at styrke forældresamarbejdet, der er mor‐møder og projekter hvor 
forældre spillede fodbold med deres børn. 

Hvordan har man forholdt sig til specialundervisning? 

En af de helt store forskelle på de to skoler var at man på Blågårdsskolen for nogle år siden 
har belsuttet sig for at i stedet for at tage eleverne ud af klasserne så skulle ressourcerne ud i 
klassen, og på Hellig Kors Skole har man kørt lidt to strategier. Dels har man selvfølgelig haft 
ressourcer i klasserne, me vi har også haft noget der hed ventilen. Som var et sted hvor hvis 
eleven havde det vanskeligt, eller  læren havde det vanskeligt med eleven, så kunne eleven 
være der  i et kort stykke tid eller  længere stykke tid, og den positive definition var at man 
der kunne møde en anden voksen end den man har haft en konflikt med.  

På HKS i hvert fald har udgangspunktet været en kommunikativ tilgang til problemerne og til 
problmerne børnene har med andre steder  fra som ytrer sig  i undervisningen. Altså dialog 
frem for regelbaseret, sådan ville jeg definere Hellig Kors Skole. Istedet for at lave lister over 
ord  man  ikke  må  sige  så  har  vi  vedtaget  en  sprogpolitik  der  siger  noget  om  hvorfor 
forskellige typer af sprog der er problematisk.  

Er der andre politikker, lige som den sprogpolitik?  

I forlængelse af Magnetskole projektet vedtog vi en profil der handlede om tryghed, trivsel 
og kammeratskab. Så har vi et projekt på mellemtrinnet der hedder ”skab forbindelser” der 
handler  om  at  have  aktiviteter  på  skolen  efter  skoletid.  Ideen  har  været  at  fastholde  det 
sociale netværk på skolen, for det kan godt være at der er 8 danske elever i første klasse, så 
er det ikke sikkert at der er 8 når de kommer op i 3‐4 klasse hvor venskaber virkelig begynder 
at betyde noget. Så er de meget afhængige af at have venskaber med deres veninder uanset 
hvorfra de kommer i verden. 

Hvordan vil du beskrive den organisation der nu er skabt ‐ Blågårds skole? 

Som en skole der skal til at finde sine ben. Både i forhold til hvilken profil skolen skal have, og 
hvordan vi skal..., Vi har brug for en tydeliggørelse. Indskolingen er kendetegnet ved det, og 
det  og  det.  Mellemtrinnet  er  kendetegnet  ved  det  og  det  og  det.  Udskolingen  er 
kendetegnet ved det og det og det. Og når jeg har sagt de tre ting så kan alle se at det går 
der en rød tråd igennem. Det er den store opgave nu. For lige nu bakser hver afdelingen med 
at få det til at fungere. Det er håndværk der skal til før man har overskud til at diskutere det 
store view. Omvendt er det det der er behov for. Klarhed. Hvad vil vi med de der afdelinger? 
Hvad  går  det  ud  på?  Hvad  vil  vi med  de  der  afdelinger?  Der  bliver  vi  nødt  til  at  få  nogle 
diskussioner der er så til bunds gående, og på den anden side er til at konkludere på,, sådan 
at vi faktisk får nogle punchlines ud af det. Nogle overskrifter. Fordi både ind ad til lærerne 
imellem, i forholdet mellem lære og elever, og i forholdet mellem skole og forældre der er 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kommunikation meget mere  væsentligt  for  en  hvilken  som helst  Folkeskole  end  for  10  år 
siden. Vi er på et markedet og vi skal sælge os selv, og alle forventer at vi kan stå på et ben 
midt om natten og sige ”jamen Hellig Kors Skole eller Blågårds skole står selvfølgelig for det 
og det og det.” Og der er vi slet ikke nu. Det kræver en masse intern rugbrødsarbejde, men 
det kræver også nogle visions diskussioner, i første omgang no i afdelingerne men udfra en 
rød  tråd. Det  vil  jeg mene  er  udfordringen  –  at  få  noget  kant. Og  helst  rimeligt  enkelt  og 
rimelig simpelt og ikke alt for mange projekter. Jeg tror  det er god situation at sige at vi skal 
back to basics og finde hvad det egentligt handler om, og så kan vi jonglere med bolde når vi 
kan stå på et ben.  

Der er  ikke noget der er ved at  ramle sammen. Der er  ikke sådan alarmklokker der bimler 
rundt omkring. Der er nogle små nogen ik. Men vi står på benene, men vi ved ikke hvad vi 
skal sige om hvorfor? Vi er ikke profilerede. Det skal vi være. Vi skal være tydelige. Ikke kun 
for at tiltrække kunder, men også for at vide hvad det er for et projekt vi vil have.  

De to skoler havde ens elevgrundlag. Har det været sådan i mange år?  

Ja, Da  jeg  startede her  var  det  sådan at Blågårdskolen  var den  fede  skole. Hvis  forældre  i 
kvarteret  overhovedet  overvejede  at  sætte  deres  børn  på  en  lokal  skole,  så  var  det 
Blågårdskolen,  og  der  havde  man  noget  der  tilnærmelsesvis  lignede  en  50/50 
sammensætning, og Hellig Kors Skole var på vej til at blive en ren etnisk skole. Men i de 10 år 
har det været sådanne at det her skole er begyndt at blive bevidst om at gøre et projekt ud 
ad at profilere sig ud ad til og om at få et andet ry. På Blågårdskolen har man omvendt haft 
en årrække med ledelsesproblemer. Vi har på HKS haft en ekstremt dynamisk skole i mange 
år, som har været stærkt medvirkende til at ændre synet på skolen.  På den måde er synet i 
offentligheden nok vippet. 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21 Bilag: 

Kasper: Lærer på Hellig Kors Skole 

Hvis du skulle beskrive Hellig kors skole til en person der ikke kender til Danmark, hvordan 
ville du så beskrive det? 

Hellig kors ligger i hovedstaden i et distrikt med en stor procentdel to‐sprogede, og er et til 
tider barskt miljø, især vis man følger det medierne siger. Skolen har mange ressourcer til at 
arbejde med dansk som anden sprog, men vi har også en stor opgave foran os, for mange af 
forældrene  taler  ikke  dansk,  og  det  gør  at  den  faglig  udvikling  går  langsomt.  Børnene 
udvikler  sig  ikke med  samme hastighed  som børn  hvor  forældrene  er  ressourcestærke  og 
kan sproget. 

Hvis du skulle beskrive Hellig kors skole til en person der kender til København som by og 
Nørrebro som bydel? 

Jeg arbejder på en skole hvor hverdag er ny, og hvor der er mange udfordringer, og man skal 
kunne lide det, ikke hårde, men det meget blandede miljø. Så har vi et lærerværelse der er 
meget socialt, og hvor vi er helt fantastiske til at bakke op om hinanden.  

Hvordan oplever du forskellene på de to skoler og deres virke? 

På Hellig Kors Skole  følger vi de gængse  regler, men på  skolen det vi har arbejdet med er 
sprogpolitikken,  og  omgangstonen  har  været  vigtigt.  Prøve  at  få  etableret  venskaber  på 
tværs af af de etniske grupper. Der er meget fokus på den sociale del. Vi har arbejdet meget 
med eftermiddagstilbud såsom rollespil og dets  ligende. Og så har skolen haft meget fokus 
på  det  vi  kunne  kalde  opdragelse  eller  dannelse  af  eleverne.  Nogen  af  eleverne  har  ikke 
nogen at læne sig op ad da de har en anden kulturel baggrund, og indgangen og opdragelsen 
til det danske samfund ligger så på vores skuldrer. Og det kan være hårdt at man har denne 
her opdragende og dannende funktion der normalt ville ligge hos forældrene. Vi er vinduet 
ud til det samfundsmæssige danske. Alt det her var ikke så forskelligt for de to skoler. 

Hellig kors skole har altid været en skole med en ledelse. En ledelse der var der, en ledelse 
der ville have demokrati og dialog. På Blågårds skole der har de kun været selvkørende der 
har ingen ledelse været. Det har gjort at der har været mere fleksibilitet i arbejdsrytmen her, 
så hvis paragraf 3 ikke blev 100% mødt, så fandt man nok en løsning hen ad vejen hvor man 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fik  den  kringlet  på. Med  elevplaner  eksempelvis  der  har  HKS’erne  nok  været mere  ok  så 
prøver  vi  den måde BLG’erne  gør  det  på,  hvor  BLG’erne  nok  har  været mere  vores måde 
virker, så derfor bør den bruges. Der er forskelle på hvordan de to lærerværelser tænker. 

Mens på Blågårdsskolen, der kørte man 100% efter bogen, fordi man havde haft en leder der 
udnyttede dem. Det er de  to syn der er mødtes på den nye skole, hvor det ene syn er ”vi 
finder en løsning” mens det andet er ”Vi køre efter bogen” og det kan godt slå gnister nogen 
gange.  Det  har  taget  tid  i  det  her  skoleår.  HKS  ser  BLG måde  at  arbejde  på  som  stift  og 
konservativt,  mens  BLG’erne  ser  HKS’erne  som  sløsede.  HKS’erne  har  lært  at  det  faglige 
fokus hos BLG’erne er større, hvor der har været for meget socialt lidt udviskende form for 
pædagogik på   HKS. Blågårdsskolen har været mere klare, da de skulle være klare  i alt  for 
ellers blev de ”over rulet”. De skulle have afklaret deres retningslinjer, hvor vi på Hellig Kors 
Skole mere bare har  snakket os  frem  til  tingene og hvor  ting  ikke nødvendigvis  har  været 
skrevet ned. Det har vi  lært og nu er  tingende også begyndt at blive  skrevet ned, hvor de 
måske også er begyndt at slappe lidt mere af, og fundet ud af at der også findes gode ledere. 
Jeg  tror  det  har  været  en  rigtig  god  hjælp  for  hellig  kors  lærerne  at  få  en  lidt  mere 
struktureret arbejdsplads med teamsamarbejde. 

Det giver sig også udslag  i undervisningen. HKS’erne har kørt en meget  individuel  form for 
planlægning. Det har været meget få teams der har planlagt alt sammen. På Blågårdsskolen 
så har teams’ne planlagt undervisningen og årgangstrinnende været meget mere enige om 
hvordan man gjorde  tingende på gennem alle ugerne  i  skoleåret – der har  været en  rette 
snor. 

Her har det fungeret mere gammeldags med groft sagt tavleundervisning, hvor hvert kørte 
sit med fordybelsesuger. Nogen HKS  lærer syntes det er  for stramt og at de vil have deres 
metodefrihed i forhold til undervisningen. 

Jeg er blevet klar over at der er en fornuft i det med at få ting nedskrevet. Ift at de har haft 
mere eksplicitte pædagogiske  rammer  for  hvordan  teamsamarbejdet  har  fungeret. De har 
været  bedre  til  at  eksempelvis  sætte  sig  og  finde  ud  af  hvordan  man  kan  koble  dansk 
matematik og engelsk i en fordybelsesuge.  

Hvordan har du oplevet forældresamarbejdet, har der været forskelle her?  

Jeg  ved  ikke  hvad  jeg  skal  sige  til  det.  Det  jeg  har  oplevet  fra  min  egen  klasse  er  at 
forældresamarbejdet har været svært at etablere. Der r 100 % opbakning fra hjemmene når 
man ringer til dem, men der er ingen aktiv deltagelse fra dem. Jeg har haft en 8 klasse hvor 
det var helt anderledes, men det var også en blandet klasse.  

Kommer de og afleverer deres børn i klassen? 

Jeg har ikke set nogen siden 2 klasse.  

Hvordan har tilgangen til specialundervisningen været? 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På HKS blev elever taget ud af klasselokalet og blev sendt ned til speciallæreren, hvor over 
på  den  anden  side  der  er  speciallærene med ude  i  klassen og  været med  til  at  forberede 
undervisningen og var en del af undervisningen.   Teamende bestemer hvor ekstra  lærerne 
skulle være, hvor HKS modellen er mere ugennemskuelig. Vi havde ventilen hvor man kunne 
sende elever ned. Blågårdskolen har haft  indskoling, mellemskole og udskoling, men det er 
nyt for HKS’erne hvor man har fulgt en klasse alle ti år. 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22 Bilag: 

Gertrud: Lærer på Hellige Kors Skole 

Hvad syntes du karakterisere denne skole, og hvordan ville du beskrive den til en person 
der ikke kendte til danmark som land og København som by?: 

En skole der desværre har haft et for dårligt ry. Folk har ikke rigtig haft vist hvor engagerede 
lærerne på skolen har været, og hvor meget skolen egentligt betyder for eleverne. Den bliver 
meget deres eget hjem. Det syntes jeg denne her skole har været rigtig god til. At samle op 
på de børn og engagere de børn der bor i miljøet. Et miljø med mange svage børn og mange 
svage  forældre,  og  der  har  skolen  været  rigtig  godt  til  at  løfte  dem  fagligt.  Der  er mange 
tosprogede børn på skolen 

På Hellig Kors Skole er vi mere frie  i  tonen  i vores tilgang til børnene end de har været på 
Blågårdskolen.  Der  er  meget  mere  ro  på  børnen  fra  Blågårdsskolen,  hvor  der  nok  er  en 
løssluppen stemning på Hellig Kors. 

Hvad har sammenlægningen betydet?  

For det  første er skolen blevet afdelingsopdelt, og den er  i  sin struktur blevet meget mere 
firkantet.  Jeg  syntes  den  er  blevet  mere  kedeligt  i  kraft  af  at  jeg  ikke  kan  have  børn  på 
forskellige alderstrin. 

Fik du nogle overraskelser over egen organisering, i mødet med den anden skole? 

Ja det virker som om at de over på Blågårdsskolen var mere struktureret, og det gav mig en 
øjenåbner  omkring  at  vi  på  HKS  var  mere  løse  og  at  der  var  mulighed  for  at  blive  mere 
struktureret. 

Hvordan har skole‐hjem samarbejdet fungeret? 

På et meget tidligt tidspunkt har det været eleverne selv der har ringet hjem til mig. Det er 
mere børnene der har taget mere hånd om deres egen læring. Det har de faktisk altid gjort. 
Så kontakten til forældrene har været begrænset. 

Når man så har ringet hjem og talt med forældrene om eksempelvis problemer. SÅ har det 
løst  sig. Forældrene har været meget  flinke  til at  lytte og  tror på at det  jeg gjorde var det 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rigtige. De har meget lagt deres børn i hænderne på mig  om morgenen og taget dem til sig 
når de så kom hjem igen. 

Kunne du fortælle mig om kollegialiteten på skolen? 

Jeg  har  ikke  fået  nogen  nye  makkere  i  mine  klasser,  men  har  fået  et  nyt  team,  og    i 
afdelingen har jeg fået nye kollegaer, og der skal jeg sluge nogle kameler. Det er ikke så sjovt 
i år, som det var sidste år. Jeg har nogen gange tænkt ”Ej hvor er det her blevet rigtig rigtig 
alvorligt. Men det er nok også meget sundt. Vi får nogle andre diskussioner.  

Hvordan fungerede teamsamarbejdet tidligere, ift. hvordan det køre nu? 

Jeg  syntes vi har kørt det  tidligere meget meget alene  tidligere.  Jeg har været klasselærer 
alene. 

Kunne du fortælle mig om specialundervisning og AKT? 

Tidligere var det sådan at når man havde nogen problemer så rekvirerede man en lærer. Det 
lyder meget rodet når man fortæller om det. 

Hvordan har skolen forholdt sig til fritidsaktiviteter? 

Der har vi haft en fritidsvejeleder på skolen, der har opbygget fritidsaktiviteter her på skolen. 
Jeg tror ikke de havde sådan en fritidsvejleder på Blågårdsskolen 

Hvordan er det med ledelsen hvordan har du oplevet det? 

Altså der havde vi jo Klaus som leder på Hellig Kors Skole, og Klaus er stadig min leder. Jeg 
har  meget  svært  ved  at  forholde  mig  til  at  der  er  en  anden.  Altså  hele  det  her  med  en 
afdelingsleder  syntes  jeg  forvirrer. Det  er  forvirrende  for mig.  For mig  vil  Klaus  altid  være 
lederen. Det er ham jeg er tryg ved. De to ledere der var der tidligere kunne man få fat i. Nu 
er der fire – fem sågar og de er ikke til at få fat i. Nogle gange tænker jeg at de har så travlt 
med at være ud omkring og manifestere sig at de glemmer skolen. Hævde sig selv og sådan.  

Mangler jeg at stille dig et godt spørgsmål, eller har vores snak vagt nogle tanker hos dig 
jeg ikke har fået spurgt ind til? 

Jeg syntes ledelsen ikke har ladet os finde en identitet, fordi det er ligesom som om de har 
slået to skoler sammen og så skal det gå stærkt. Jeg syntes godt de kunne have givet os et år, 
hvor de havde  slået os  sammen og  så  ikke  lavet afdelingsopdelt  skole, og været  lidt mere 
fleksibel  om  det.  De  har  gerne  ville  have  at  det  skulle  gå  så  stærkt.  Det  var  sådan  at 
processen i året op til sammenlægningen var vi meget positive, og så er det lidt sådan at de 
har tænkt, har ok de er positive, så kan vi godt gå lidt videre og lidt videre, i stedet for lige, 
og så har de bare haft så travlt. 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Det der har været ledelsens største problem har været denne her travlhed, og at de ikke har 
givet os ro. 

Og hvad er det så for problemer der er kommet? 

Det er sådan som regler for gården, og afklaring om hvad man gør når børnene er på vejen. 
Nogen gange har de sendt os ned og være gårdvagter  i Rantzausgade og alle sådanne ting 
som skal afklares. 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23 Bilag: 

Grete – Lærer på Blågårdsskolen 

Hvis  du  skulle  beskrive  blågårdsskolen  til  en  person  ukendt  med  Danmark  som  land, 
København som by og Nørrebro som bydel, hvordan ville du så beskrive den? 

”Ja   nu skal  jeg  jo  lige  tænke et år  tilbage selvfølgelig. Så ville  jeg  tage udgangspunkt  i det 
kvarter skolen ligger i , og der var det sådan at skolen ikke var repræsentativ for de familier 
der bor her. Den har haft en historie hvor den var den såkaldte hvide skole i kvarteret for 10 
år  siden. Det var  styret af at der var nogen  familier  som var meget politisk aktive, det var 
henholdsvis DKP og sener SF tror jeg, og de samlede sig i børneinstitutionerne, og de kunne 
så danne sig nogle klasser. De var tilstrækkelig mange til at de kunne massivt melde sig ind 
her, og det trak så nogle andre med sig, og derfor blev det en lang periode den hvide skole 
her.”   

”SÅ    kom  en  turbulent  periode,  der  kom  ny  leder  og  det  gik  ikke  særligt  godt  hverken  i 
forhold  til  forældre  eller  i  forhold  til  personalet.  Det  var  en meget  turbulent  og  voldsom 
periode der  resulterede  i en  fritstillelse af daværende  ledelse. Der var meget  turbulens på 
lederposterne,  og  det  gjorde  selvfølgelig  også  at  man  som  medarbejder  måtte  skærpe 
opmærksomheden om at få skolen til at køre i det daglige.”  

Kan du uddybe det? 

”Ja  hele  den  ledelsesturbulens,  det  er  så  min  lommefilosofiske  forklaring,  men 
elevgrundlaget ændrer  sig markant, og det er  så de et‐sprogede  familier der  falder  fra, og 
der  sker  så  det  at  BFN  (Brug  Folkeskolen  på  Nørrebro)  søger  over  på  den  anden  side  ad 
gaden (HKS). Hele den turbulens medførte at vi som medarbejdere blev meget skarpe på at 
vi skal nok styre den her institution, og i den tid jeg har været her, har vi arbejdet hen imod 
at  få  klare  principper,  klare  procedure  i  forhold  til  vores  fælles  omdrejningspunkt  her  på 
skolen.  Og  det  var  rigtig  godt  for  at  vi  kunne  holde  snot  for  sig  og  skæg  for  sig  i  sådan 
turbulent periode, der kan man meget nemt gå i selvsving og der kan ske så mange ting. Der 
tror  jeg vi blev meget opmærksomme på at have principper og procedure og pædagogiske 
aftaler. Så i personalegruppen syntes jeg der skete en god udvikling. I det hele taget havde vi 
styr på årets gang og der var helt klare regler for sker der det ‐ så gør man sådan og sådan.” 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”Der  kom også  flere  omsorgskrævende  børn  til  skolen,  og  det  gjorde  at  vi  nu  skulle  have 
fokus på det pædagogiske, det er vel 3‐4 år siden at vi besluttede at fokus skulle ligge ude i 
klasserne. Det var der vores ressourcer skulle målrettes meget  specifikt.  Og  det  betød 
selvfølgelig  nogle  strukturændringer,  og  alle  vores  ressourcer  blev  vi  meget  bevidste  om 
skulle  udnyttes  maksimalt  i  forhold  til  den  pædagogiske  model  vi  syntes  var  relevant  i 
forhold til vores elever. Så vi  lagde alle vores ressourcer ud omkring klasserne. I og med at 
der ikke bare var enkelt personer der sad med specialundervisning dit eller dat og var sådan 
nogen der kom ud og viste sig i klasserne en gang imellem, så var man altså en fast del af det 
faste  team der var omkring klassen, og  så havde vi  (speciallærerne)  selvfølgelig  forskellige 
områder som vi havde ansvaret for i det lærer‐lærer samarbejde. Det havde vi meget fokus 
på. Det var en klar procedure at man  lavede ugeplaner, og vi  sad sammen og diskuterede 
med  dem  der  var  inde  over  i  ugens  løb,  i  klasseteams  altså.  Der  sad  vi  så  når  vi  lavede 
ugeplaner,  der  sad  AKT‐læren  også  med,  fordi  det  var  en  del,  altså  vi  får  jo  sammen 
forberedelsestid, og når vi er så pressede på grund af de elever vi har, og der er lærer der går 
rundt og har AKT‐timer, DA2 timer og læsetimer, og bare kommer ind i klassen og siger hvad 
skal  jeg  lave  i  dag,  så  er  det mig der  skal  lave dobbelt  forberedelse,  og  vi  får  den  samme 
forberedelsestid.  Sådan  nogle  skaber  enorm  utilfredshed  og  enorm  frustration.  Alle  er 
ansvarlige, alle skal ind og sidde med omkring ugeplanen, alle tager ansvar, og så fordeler vi 
opgaverne  imellem os.”  ”Der  blev  indført  klassekonferencer  for  alle,  hvor  alle  sidder med 
uanset hvor mange timer du har eller hvilken relation du har, sådan at man fik talt om alle 
elever i klasse under en konference. Der var så en køreplan for klassekonferencerne som var 
forarbejde  til  elevplanerne.  Det  var  meget  struktureret,  og  kørte  efter  en  pædagogisk 
tænkning om hvornår hvad skulle ske.” 

Vores pædagogiske målsætning var at vi ville sku have at de her børn de lærer noget, for at 
sige  det  på  godt  gammeldags  dansk,  og  alt  arbejde  omkring  de  her  børn,  det  er  det  fag 
faglige  der  altid  skal  være  omdrejningspunktet  for  den  socialisering  der  sker.  Vi  skal 
selvfølgelig  også  arbejde med  det  sociale, men  i  en  fag  faglig  sammenhæng.  Vi  havde  et 
sprogcenter men vi havde stort fokus på at vi ikke skulle tage børnene ud af undervisningen 
og sidde og pille ved dem, og så sende dem tilbage i klassen. Altså et mangelsyn på eleverne.  
Vi arbejdede med at vi skal opfatte sprog som en dynamisk størrelse, hvor børnene er aktive 
sprogbrugere,  altså  hvor  de  er  på  og  det  ikke  er  os  der  står  og  forklare  og  forklare.  Vi 
prøvede  på  at  have  et  sprogsyn  der  fra  starten  lagde  op  til  og  havde  fokus  på  almen 
pædagogikken generelt. Derfor var vi i sprogcentret herover struktureret sådan, at jeg sad og 
styrede alle ressourcerne i sprogcentret og lagde dem ud i forhold til klasselister osv, og så 
kunne man se at på tredje årgang der er så og så mange DA2 lektioner. Vi prøvede at holde 
fast  i det  sprogsyn at  vi  ikke havde et mangelsyn på vores elever. Men vi  falder  i  gang på 
gang, men vi har hele tiden haft det som vores vision i sprogcentret. 

Hvis jeg må ændre fokus, hvordan ville du så beskrive skole‐hjem samarbejdet? 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Det er et område  jeg syntes vi mangler at  få sat  fælles  fokus på. Få det op på et  teoretisk 
niveau, og hvad er det egentligt det skal handle om, og hvordan får vi et seriøst skole‐hjem 
arbejde igang. Der har det meget været den privat praktiserende lære . Der har været nogle 
smitte effekter især i de mindre klasser, hvor man havde fællesspisning og dets ligende. Der 
har  ikke været noget fælles. Vi har  lyttet til hinanden og så har det smittet  lidt her og der, 
men jeg vil ikke sige at vi har visionært kvalificeret bud på det. 

På  niveauet  for  kontakten  mellem  de  enkelte  klasselærer  og  forældrene  hvordan  var 
relationen her. Var der en reel kontakt? 

Jeg tror hvis du tager klasselærerne og spørger dem, der tror jeg flertallet vil sige at der var 
god kontakt til  forældrene, på den måde tror  jeg at der var god kontakt og tillid. Så  jeg vil 
sige som klasselære i forhold til forældregruppen, der vil jeg sige at der syntes jeg egentligt 
at der var god kontakt, og det tror jeg alle har oplevet.  

Når man spørger bibliotekaren over på biblioteket,  så kan hun  fornemme at børnene er 
mere rolige på Blågårdsskolen end på Hellig Kors Skole, hva tror du det skyldes? 

Jamen dels er jeg enig i beskrivelsen. Det var et chok at få hellig Kors eleverne herover, og 
jeg er selv en del af gårdvagtsteamet, så jeg ved hvad jeg taler om. Men jeg tror det skyldes 
at jeg har den klare holdning, og det der heldigvis mange der også mener, at rummelighed 
kræver struktur, struktur, struktur og tydelighed. Det gør det rummeligt i en klasse. At der er 
meget klare rammer for at nu er du her inde over stregen ved skolen, og så er du elev. Vi skal 
støtte eleverne i, at være elever. Det betyder at vi havde nogle helt klare regler for at man 
tager overtøjet af inden man går ind i klassen. Jeg havde en 9 klasse for et par år siden, og 
når jeg sagde undervisningsparat så viste de godt at kasketten skulle af, tasken skulle op og 
hænge og jakken skulle ud. Det skulle ikke diskuteres.  Vi havde en meget tydelig og fælles 
procedure for mobiltelefoner og den slags, så det var tydeligt for eleverne, at nu er du her og 
nu er du elev.  

”Også det med sprog. Vi tolererede det ikke, og vi greb ind og gjorde hvad vi kunnen. Vi var 
meget meget tydelig omkring hvad det vil sige at værne om eleverne som elever. Der var det 
et chok at komme over på den anden side. De måtte have mobiltelefoner tændt og jeg ved 
ikke hvad.” 

”Men selvfølgelig giver det turbulens. For nogle af de børn der kommer fra den anden side 
er  det  et  helt  nyt  hus  og  ny  legeplads  der  rummer  helt  andre muligheder,  og  det  skal  de 
forsøge at forholde sig til. Det var den turbulens vi  i gårdvagt teamet skulle forholde os til. 
Men det er da kalrt at det giver turbulens,  ligesom det for os voksne er turbulent at skulle 
forholde  sig  til  en  større  organisation,  nye  kollegaer  og  nye  samarbejdspartnere,  og  det 
gælder selvfølgelig ogå eleverne, og vores elever der i forvejen har svært ved at få overblik 
over deres tilværelse, de skal jo også kæmpe for at få overblik.” 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”Alle børn kender de grimme ord, men nogen vælger at bruge dem og andre kan finde andre 
ord,  så  det  handler  om  at  give  dem  alternativer  så  de  ikke  tvinges  ud  i  at  bruge  det  her 
grænseoverskridende sprog.” 

Hvis vi skal runde af ville jeg høre hvad mødet med den anden skole, fik du nogen indsigter 
i din egen gamle organisation? 

”I det møde blev  jeg meget bevidst om de ting vi har snakket om her,  for der  jo sket det  i 
trivselsundersøgelsen. Altså det var oplagt vi skulle sammenlægges, og så måtte vi gå  ind  i 
det med  en  positiv  tilgang.  Jeg  sad  selv  i  det  fællesforretningsudvalg. Men  praksis  tog  jo 
nærmet  livet  af  os,    for  vi  havde  så  forskellige  praksisformer.  Vi  havde  afdelingsopdelt,  vi 
brugte teamsamarbejdet. Det var en selvfølge at man skrev ugeplan, det var en selvfølge at 
man  skrev  årsplan  og  pludselig møder man  en  hel  anden  praksis,  om  at  ja  ja  det  står  på 
papiret men skal man gøre det. Det var reelt det møde, og så hele det omkring hvordan vi 
skulle  håndtere  eleverne,  hvilket  rum  der  skulle  være  omkring  dem,  og  lærer‐lærer 
samarbejdet. Det var nedtur altså,  rent ud  sagt, og  tror  jeg også er det der viser  sig  i den 
undersøgelse at man er blevet negativ. 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24 Bilag: 

Anne – Lærer på Blågårdskolen 

Hvordan vil du beskrive din gamle skole til person der er ukendt med Danmark som land, 
København som by og Nørrebro som kvarter? 

”Blågårdsskolen er en skole med en stor del elever af anden etnisk herkomst. Og de kommer 
fra mange  forskellige nationaliteter. Det er en skole der har et  lærekollegie der  i den grad 
smøre ærmerne op og går til bidet. Det er ikke nogen let opgave. Det er meget udfordrende. 
Men det er nogle rigtig dygtige lærer, der har haft stor fokus på den forskellighed der er på 
den skole. At arbejde på sådan en skole er to dage ikke ens, men man er  ikke i tvivl om at 
man gør en forskel, og man kan ikke være på blågårdsskolen uden man er 110 % engageret. 
Jeg har været lære i mange år, men det her er nok den største udfordring for mig som lære, 
for jeg skal vende min undervisning fuldstændigt. Jeg har været vant til at når jeg gik ud og 
havde  tilrettelagt  et  stof,  så  var  det meget  indlysende  at  jeg  gik  ud  og  formidlede  det  på 
samme måde som jeg gjorde på den gamle skole. Det kunne jeg ikke. Så jeg har som lærer 
også skulle revidere min egen undervisning. 

Hvordan vil du beskrive din gamle skole til person der er kendt med Danmark som land, 
København som by og Nørrebro som kvarter? 

Så ville  jeg  lægge vægt på at det var en skole som havde en masse børn hvis  forældre var 
interesserede i skolen, men som måske ikke havde så mange ressourcer at gøre godt med, 
og så et lærekollegie der brændte for den skole. 

Kunne du uddybe dette med at lærerne smører ærmerne op, hvad indeholder det? 

Det indeholder det at de følger tingende til dørs. Det kan godt være at der er nogen der ikke 
har fået morgenmad og er lidt forhutlede. Nå men så får de lidt morgenmad inden de går i 
gang. Eller der er nogen ting derhjemme de har glemt, eller nogen ting der skal tales om så 
går man der hjem. Hvis der har været nogen episoder, så er samtalerne oftes samme dag, 
om man så skal blive her til klokken fire eller fem når forældrene kan, eller en tolk der kan. 
Man er meget opmærksomme på at det er nogle børn der kræver én? 

For eksempel var der meget  styr på koordineringen af dansk som andetsprog. På en skole 
som denne får man mange timer til dansk som andetsprog, og det var meget velorganiseret i 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forhold  til  hvad  jeg  før  har  mødt.  Dansk  som  andetsprogs  lærerne,  var  med  i  alt 
undervisningsplanlægning,  og  det  gjorde  i  en  undervisningssituation  at  hvis  jeg  havde 
planlagt en undervisning, så bød de ind med ” nå men så går jeg ind og gør sådan og sådan.”. 
Det var der styr på, og vi lavede altid ugeplaner sammen. Der var meget sammenhæng i det 
hele, også i måden vi lavede evaluering på. Der var hele tiden tilbagemelding, så hvis nogen 
blev taget ud, så blev der lavet skriftlig tilbagemelding. Nu er vi der og der og så gør vi sådan 
og sådan. Så der var et meget tæt samarbejde omkring de børn, og altid opfølgning. Det var 
rigtig dejligt at møde, og det gjorde virkelig at man fik hånd i hanke med nogen af de børn 
der. Ressourcerne blev brugt på en rigtig god måde.  

Hvad kendetegnede skolens måde at drive skole på ift. deres tilgang og definering af den 
pædagogiske linje. 

Jeg syntes det var kendetegnende at man så børnene i øjenhøjde. Det var en skole hvo man 
mødte eleverne der hvor de var. Der var også god struktur på AKT, som har med adfærd at 
gøre. De var meget gode til at organisere de forskellige ting så ressourcerne blev brugt. De 
havde  en  rigtig  god  struktur  i  deres måde  at  arbejde  på. Men  det  havde måske  også  sit 
udspring i at de havde haft en lang periode med dårlig ledelse. SÅ det virkede som en meget 
lærestyret  skole.  Hvis  ikke  de  havde  hånd  om  tingende  så  havde  ingen  det,  så  de  havde 
ligesom taget teten. Alle procedure var meget velbeskrevet og blev fulgt, og der blev samlet 
op  på  det.  Der  var  koordinatorer  der  havde  fuldstændig  styr  på  det,  og  der  var  en  god 
mødekultur. Der var nogen helt klare  forventninger til at man  levede op til det.  Jeg syntes 
det var svært at starte på Blågårdsskolen, ikke i forhold til lærerne men i forhold til børnene. 
Jeg var oprigtigt overrasket over hvor lidt dansk de forstod. Og så var tonen rigtig rå blandt 
eleverne. Mit møde med blågårdsskolen var at alle lærerne var meget engagerede, men de 
var stadig meget gammeldags i forhold til undervisningen. Man var ude i mange klasser og 
kunne  have  fire  fem  klasser  på  en  dag.  Hvor  vi  så  lavede  en  anden  struktur  hvor  der  var 
færre lærer omkring de enkelte klasser. Der er mange der spørger mig hvad fanden laver du 
på Nørrebro, og hvorfor har du dog  søgt Blågårdsskolen, men  jeg  syntes der er en enorm 
udfordring og der er mange spændende arbejdsopgaver. Der er en vilje til at ville løfte det. 
Så er det nogle enormt søde unger. Så have jeg det også sådan at nu har man siddet og læst 
om integration i information, og alle havde en mening om det, men være i det, det var der 
ikke mange der havde prøvet. Så tænkte jeg at så måtte vi prøve det.  

Hvordan er de fysiske rammer på gl. Blågårdsskolen? 

Det er elendigt. Du kommer ind på en typisk københavnsk skole, med kakler i opgangen der 
bærer præg af nul veligeholdelse. Det trækker fra vinduerne og min første tanke var da jeg 
gik  fra  ansættelsessamtalen  ”Kan  jeg  overhovedet  arbejde  i  det  her  rum.  Noget  gammelt 
lort. Musiklokalet  nede  i  en  kælder  på  dispensation.  Hellig  Kors  Skole  var  langt  bedre  og 
mere velligeholdt. Blågårdsskolen havde nogle pedeller der  ikke  lavede en skid og herover 
havde de nogen  jern af pedeller. Dårligt dårligt veligeholdt skole, men så var der en nyere 
indskolingsbygning der fungerede rigtig godt. 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Hvilken type læring syntes du der kendetegnede skolen? 

Ja altså jeg syntes det var en noget gammeldags undervisning. Der var alt for meget røv til 
bænk  undervisning.  Jeg  er  vant  til  meget  mere  tværfaglig  og  vant  til  meget  mere  med 
læringstile. Jeg oplevede meget at alle børn kom ind i det samme rum og alle børn et eller 
andet sted var ens selvom de ikke er det. Lidt gammeldags, syntes jeg. Der har den dårlige 
økonomi  også  sin  indflydelse,  for  man  kunne  også  mærke  på  nogen  af  bøgerne.  Deres 
bibliotek for eksempel.. Jeg troede det var løgn. Jeg kaldte det boghylden. De har ikke været 
forvente. 

Hvordan vil du beskrive det kollegiale på Blågårdsskolen? 

Det syntes jeg var super godt. Alle var enormt gode til at hjælpe. Uanset hvad man kom med 
så var der nogen der kunne hjælpe. Meget omsorgsfulde, og jeg blev modtaget enormt godt. 
Men det var også et meget  lille hyggeligt  læreværelse. Vi var  jo  ikke så mange. Man nåde 
hele vejen rundt. Der var altid nogen der havde et øje på en, hvis man hang med hovedet.  

Kan du sætte nogle ord på det ledelsesmæssige ovre på Blågårdsskolen? 

Jeg syntes ikke der var nogen ledelse. Der var en viceinspektør og det ligesom hende der trak 
skolen, og så var der en meget meget flyvsk leder der stort set aldrig var der, og når han var, 
så kom han og kastede et par mærkelige ideer op som man så sad og rystede lidt på hovedet 
af.  Men  han  blev  sygemeldt  og  så  var  det  Mette  (Viceinspektøren  red.)  der  trak.  Selve 
inspektøren var ikke noget at samle på.  

Jeg  er  lige nødt  til  at  sige  en  ting  til.  Ikke noget der  er  negativt, men noget der  er meget 
anderledes.  Der  var  sådan  en  tendens  på  lærerværelset  til  at  ledelsen  var  noget man  var 
imod.  Jeg  syntes  lidt  det  var  de  sidste  industriarbejdere  der  var  tilbage.  Jeg  ser  meget 
ledelsen som en medspiller, og det har været meget tungtvejende i Københavns Kommune 
at ledelsen det er noget man er imod. Hvor jeg er mere vant til at ledelsen er en medspiller, 
som man selvfølgelig kan være uenige med, men som udgangspunkt er det ikke nogen der vil 
os noget dårligt. Det er sådan en sjov en. Det var også oppe på den weekend vi var på, hvor 
ledelsen kom med et visionsoplæg, og hvor jeg sagde gud hvor fedt, hvis det er det vi gør, så 
er det det og ellers ville jeg finde mig et andet sted at arbejde,  for det er ligesom ikke det jeg 
skulle kæmpe imod. Hvor der var nogen der sagde, gud hvor er det sjovt du siger det, for vi 
har det sådan, at hvis ledelsen kommer med det, så siger vi, det gider vi fandme ikke i første 
omgang og så kigger vi på det. Man tænker nå okay.  

På Blågårdsskolen var det sådan at vis man lavede en aftale så lavede man en aftale, og så 
var det det vi rettede sig efter.  

Var der meget skriftlighed på Blågårdsskolen?  

Der var nogle procedure for alle ting, så man ikke kunne sige at nogen ting var faldet ud til 
personlige  fordele.  Der  var  nogle  objektive  beskrivelser  af  hvordan  tingende  skulle  være. 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Uden at det var rigidt. Jeg syntes der var meget godt styr på det, og der var hele tiden hvis 
man sagde kan vi ikke gøre sådn og sådan, så var der altid jamen vi har en aftale om det eller 
vi har en procedure der siger det. Det syntes jeg er vigtigt for at det hele ikke skrider. 

Vi lagde enormt meget vægt på det faglige, og vi kunne da også godt feste og have det sjovt. 
Men vi var primært på skolen for at lave et stykke arbejde. 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25 Bilag: 

Jeanet Lærer på Blågårdskolen 

Hvordan vil du beskrive din gamle skole til person der er ukendt med Danmark som land, 
København som by og Nørrebro som kvarter? 

”Så er Det er en skole der  ligger  i et meget, meget spændende kvarter hvor der er mange 
elever der har anden etnisk baggrund end dansk, og det er en skole der fungere på mange 
måder godt. Men de mange sociale problemer i området kan man også godt mærke når man 
er lære på sådan en skole, så derfor er det også en skole der har nogle lærere der brænder 
for mere end det at undervise. Altså hvis man er lære der, så laver man også mange andre 
ting ud over. Det høre lidt med til jobbet.” 

”Hvis man kommer som vildt fremmed på skolen, så ville man syntes der er vildt mange to‐
sprogede børn, men som lære på skolen der tænker man til sidst ikke rigtig over det når man 
står og underviser denne børnegruppe, at de kommer  fra alle mulige  steder  i  verden. Det 
bliver mere en gevinst end en ulempe. Men der er selvfølgelig også mange ting der gør at 
man  skal  arbejde  mere  med  at  ryste  dem  sammen,  fordi  de  kommer  fra  vidt  forskellige 
baggrunde.Så er vi en skole der er kendt for at have en høj faglighed, trods alle de her ting, 
med sociale problemer. Det er tit  forældre der vælger at deres børn skal gå på privatskole 
når de høre at der et højt antal to‐sprogede børn. Men vi har formået at holde en god faglig 
standart. 

”Vi er en skole der desværre har haft et dårligt ry ud ad til på grund af ledelsesproblemer, og 
det  er  ikke  skjult.”  ”Vi  har  haft,  desværre,  en  lang  periode  hvor  det  har  været  et  stort 
problem. Vi har haft 3‐4 forskellige ledelser mens jeg har været her, og det er kun mit femte 
år nu. Så det er også en fejdende skole, fordi der var nok mange der var gået nedenom og 
hjem, og nogle meget engagerede lærere der arbejder der. Som bare er blevet ved med at 
kæmpe, og stået fast på at ville de børn det bedste.” 

”Så har vi været kendt for at være lidt anonym, og det hænger også sammen med en svag 
ledelse, så lokalsamfundet har ikke vist så meget om os som om vores naboskoler – de har 
været  bedre  til  at  profilere  sig. Og  det  er  der  også  en  historisk  baggrund  for,  fordi  vi  har 
været en skole som forældre har været tryg nok ved at vælge, så vi har før i tiden ikke skulle 
gå ud og gøre så meget reklame. Så det har været her de sidste 4 år at vi har været nødt til, 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fordi  elevtallet  er  faldet,  og  der  har  indskrivningen  været  meget  mere  skæv  end  den 
nogensinde  før  har  været,  for  der  har  næsten  ikke  været  nogen  danske  børn,  og  det  er 
selvfølgelig et problem. Så vi har været med i københavner modellen, der er en model der 
forsøger at fordele børnene bedre på skolerne, så der er skabt nogle pladser på skoler med 
mange etnisk danske børn. Og vi har så skulle arbejde med at gøre de etnisk danske forældre 
trygge ved at vælge vores skole.” 

Hvordan har det arbejde med københavner‐modellen så fungeret på Blågårdsskolen? 

”På Blågårdsskolen har det så ikke fungeret så godt, fordi vi har haft skiftende ledelse, og det 
er så også det billedet bære lidt præg af. At det er ledelsen der har fået alle informationerne 
og de er så ikke kommet videre til de rette. Det har ikke været så godt organiseret som det 
har været andre steder.” 

Hvordan var ”dansk som andet sprog”‐indsatsen været organiseret? Hvad var kendetegnet 
for det? 

”Det var kendetegnet ved at alle der havde dansk som andet sprog de vidste at når de havde 
de timer så havde de lige så meget ansvar som hovedlæren havde. Det var tosprogs lærens 
opgave at kontakte mig som faglære, og ikke kun omvendt, og sammen med mig sætte sig 
ind i årsplanen for dansk. Hvad er det de skal arbejde med, så de hele tiden kunne være på 
forkant med  hvad  det  er  der  skal  arbejdes med  i  timerne.  Det  kunne  være  en  roman  de 
skulle læse, så skulle sproglæren arbejde med en gruppe børn om nogle centrale ord inden 
bogen skulle læses. Så de ikke skulle sidde og hakke sig igennem den. 

Så der var tæt samarbejde lærerne imellem? 

”Ja  i hvert  fald der hvor  jeg var. Det  team  jeg var  tilknyttet der havde vi en meget  fast og 
struktureret  måde  at  gøre  det  på,  som  vi  jo  kunne  se  i  sidste  ende  havde  rigtig  stor 
betydning.” 

Du nævnte at skolen havde en høj faglighed, kunne du uddybe det? 

”Altså megafon lavede den her undersøgelse, og de sagde jo at vi havde et af de højeste snit, 
og hvad i gjorde..? Det er måske lettere nu at se, vi var indstillede på at arbejde i teams, og 
når man er indstillet på at lave meget af sin forberedelse sammen, og det betyder jo ekstra 
time  på  skolen,  så  får  du  skruet  et  undervisningsforløb  sammen,  der  gør  at  det  bliver  en 
større  helhed  igennem  dagen  når  matematiklæren  ved  hvad  jeg  lavede.  Man  kunne 
sammenkæde mange flere forløb. Så jeg tror at ved at vi begyndte at arbejde sådan det har 
gjort meget. Men det der er blevet målt det var jo ikke det.  Det megafon har lavet det var 9 
klassernes, og der har jeg jo slet ikke været der dengang. De lærer der var der havde en høj 
standart,  og mange  af mine  kollegaer  og dem  jeg  snakker med brænder  for  deres  fag,  og 
kunne  ikke  drømme  om,  altså,  godt  forberedte  og  interesserede  i  at  udvikle  sig.  Der  var 
ganske få hvor jeg tænkte de er gået i stå.” 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Var  der  noget  i  skolens  måde  at  organisere  sig  på  eller  historie  der  kunne  have  en 
indvirken på denne tendens? 

”Ja altså den  leder vi havde da  jeg  startede, hun var meget arbejdsom og det kan  jo også 
smitte  af.  Det  havde  både  gode  og  dårlige  effekter,  fordi  hun  var meget  overvågende  på 
hvad der foregik, altså hun var meget inde i hvad der foregik.” 

Vil du ikke prøve at beskrive lærekollegiet på blågårdsskolen for mig?  

”Vi havde en dårlig ledelse, hvor der var en høj grad af overvågning, og mangel på tillid til at 
man kunne varetage en opgave uden at den skulle  tjekkes op på hele  tiden. Det gjorde at 
mange  sagde  op  og  at  der  var  stor  udskiftning. Men  den    lille  kerne  der  var  der,  blev  så 
meget familiær og der var en stor gruppe af dem som begyndte at sætte sig rigtig meget ind 
i tingende og vide hvad rettigheder vi havde. Hvis lederen havde overtrådt nogle principper, 
gjorde jo at ville alle sammen begyndte at læse  lidt mere på hvad det var vi havde aftalt.” 

”Der opstod så store problemer som gjorde vi ikke selv kun klare det. Så vi råbte om hjælp, 
og  til  sidst  fik  vi  ledelsen  afsat.  Så  kom der  først  en  konstitueret  leder  som heller  ikke  fik 
jobbet, og ham der så titrådte havde jo så en kæmpemæssig opgave foran sig, hvilket han så 
heller ikke kunne klare, og gik ned på det.” 

Og hvad har det så betydet for Blågårdsskolen? 

”Jamen  det  har  betydet  rigtig  meget.  For  hvis  vi  havde  haft  mere  ro  så  havde  vi  kunne 
koncentrere os mere om skoledagen og børnene. Men efter vi er blevet sammenlagt så er 
jeg faktisk meget  overrasket over hvor mange ting vi egentligt har formået at holde sammen 
på, fordi  jeg syntes at vi på mange måder er meget  længere fremme med mange nye ting, 
eksempelvis  team‐samarbejde,  det  havde  vi,  dansk  som  andetsprog  der  var  vi  meget 
længere  fremme og  så har  vi  i mange år haft ugeplaner, hvor  forældrene har  kunne  følge 
med i hvad børnene lavede. Det har været fat siden jeg startede. Det havde de ikke her (HKS 
red.). Det er også en måde for læren til atblive struktureret på, for du er jo nødt til at tænke 
en  uge  frem,  hvis  du  skal  lave  en  ugeplan.  Jeg  tror  det  er  med  til  at  man  har  et  mere 
struktureret mål med sin undervisning, at man  ikke bare har en årsplan, men at man også 
har en ugeplan. Så man viser forældrene at man har styr på hvad der foregår.” 

Hvordan vil du beskrive skolens pædagogiske arbejde? Hvilke Indsatsområder havde i? 

”Vi havde det indsatsområde der hed tryghed. Vi havde et frikvartersteam, og de var meget 
synlige  i gården og den måde vi  løste konflikter på var bredt ud. Det havde vi hele møder 
om,  så  vi  alle  sammen  havde  den  samme  forståelse  af  hvordan  vi  løste  konflikter  på.  Så 
havde vi den der hed faglighed og kammeratskab.” 

Var der nogle initiativer ift. de områder? 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”Vi havde et forsøg om noget der hed ”Tanken”, men vi  fandt ud af at vi hellere ville  ligge 
den AKT‐indsats ud teams’ne.  Så det var en lære fra årgangsteamet der tog de ekstra timer 
og som jo så kendte børnene og var tæt på familierne, i stedet for at man skulle op til en helt 
ny lære.” ” 

Hvad med det her omkring kammeratskab. Hvordan arbejdede i med det? 

”Ja men det arbejdede vi sådan set ikke så meget med. Det var mere noget vi snakkede om i 
indskolingen. Ikke noget fælles hele vejen op. 

Hvordan fungerede skole‐hjem samarbejdet?   

”I hver klasse har der været kontaktforældre, som så også har skulle mødes med resten af 
skolens kontaktforældre.” ”Skole‐hjem samarbejdet har i indskolingen fungeret rigtig godt.” 
”Vi har altid gjort meget ud af at få et meget tæt samarbejde med forældrene.” ”Det tror jeg 
generelt  det  har  været meget  præget  af.  Der  har  været  tæt  kontakt mellem  forældre  og 
lærer.  Det  har  noget  med  traditioner  at  gøre.”  ”Hvis  man  bruger  meget  arbejde  på  at 
etablere  kontakten  så  har man  vundet meget. Og det  tror  jeg  vi  har  gjort meget  ud  af  at 
kende familiernes baggrund og spørge indtil dem.” ”Jeg vil selvfølgelig ikke spille skin hellig 
for vi har da også haft kæmpe problemer med at få forældrene til at komme, men meget er 
vundet ved at man er to lærer der har været på i mange år.” 

Når  man  snakker  med  bibliotekaren,  så  fortæller  hun  at  hun  oplever  at  børnene  fra 
Blågårdsskolen som mere rolige på biblioteket ift. børnene fra Hellig kors skole. Hvis vi nu 
antager at det er rigtigt hvorfor tror du det er sådan? 

”Ja. Det kan jeg godt svare på. Der har du nok fat i den rigtige. Det tror jeg er fordi at vores 
grænser har været meget tydelige. Vi har været meget enige og måske firkantede og nogle 
vil sige gammeldags. Og det har vi simpelthen valgt for børnenes bedste. Dem der kommer, 
de  har  så  svært  ved  at  komme  til  en  skole,  når  de  kommer  fra  et  hjem med meget  faste 
rammer. Så komme hertil hvor man skal agere selv og sådan noget. Sproget eksempelvis, vi 
vil ikke tiltales på nogle bestemte måder. Det har vi været helt klare med. Der bliver sagt fra 
med det samme. Jeg kan komme med et eksempel.  I min første klasse har vi en dreng der 
siger  luder  til en anden, og den  lille  ting, der ville nok være nogen der  lige  to en  lille snak 
med drengnen. Der er vi meget mere drastiske. Forældrene blev  indkaldt og så sagde vi at 
det sprog der, det vil vi ikke have, og det kan vi ikke acceptere, og der har ikke været noget 
siden.  Så  hvis  man  stopper  det  der  i  god  tid.”  ”Alle  klasser  har  også  skulle  have  nogle 
klasseregler og de skal være snakket  igennem, og  frikvarters  regler har vi også haft meget 
klare  regler,  så  børnene  har  vist  hvad  de  skulle  og  det  tror  jeg  er  det,  når  man  bliver 
sammenlagt,  så  er  det  nogle  lidt  forskellige måder  at  gøre  det  på.””Også med  ture  ud  af 
huset. Hvis der er nogle der har skejet fuldstændig ud så har vi bare vedtaget at så skulle de 
børn  ikke med mere  på  ture”  ”Ting  vi  har  aftalt,  så  har  alle  gjort  det.”  ”Vi  kan  godt  lide 
struktur, nogen herover (HKS) har nok set os som lidt firkantede. For at nævne et eksempel; 
så med mobiltelefoner, der var vi jo meget klare. Vi ville bare ikke have det, medmindre det i 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ugebrevet var skrevet  ind som en ting der skulle bruges  i undervisningen, fair nok, mellem 
ellers  så  skal  de  bare  være  slukket  i  skoletiden.”  ”De  store  har  jo  bare  kunne  gå  væk  fra 
skolen, men for de små har det været rigtig rart for de har ikke skulle spekulere på det. 

Hvis du tænker på jeres historie hvor tror du så det kunne komme fra? 

Men det er nok  fordi vi har skulle klare mange ting selv. Når der  ikke var  ledelse på, og vi 
følte at døren altid var lukket når i kom. Vi var meget selvstændige, fordi vi var lidt overladt 
til os selv. Vi skulle beslutte mange ting mens der har været rod i det hele, og så har struktur 
jo været en hjælp der. 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26 Bilag: 

Mette: Skoleleder på Blågårdskolen 

Hvis  du  skulle  beskrive  blågårdsskolen  til  en  person  ukendt  med  Danmark  som  land, 
København som by og Nørrebro som bydel, hvordan ville du så beskrive den? 

Det er en skole der ligger på indre Nørrebro og som har en to‐sprogs procent på omkring de 
60 % vil jeg tro. Den har tidligere haft en balance mellem etnisk danske og to sprogede, men 
der  har  været  mange  ledelsesmæssige  problemer  der  gjorde  at  de  ressource  stærke 
forældre trak deres børn ud. Så man kan sige det er el nu en skole der er ved at blive rejst 
igen. Så er det en skole med en engageret læregruppe, men også en skole der har nogle børn 
der  har  det  rigtig  svært  der  hjemme,  og  det  kan  man  jo  mærke  at  det  er  langtfra  kun 
undervisning vi beskæftiger os med. Der er meget kontakt til de sociale myndigheder. 

Samme beksrivelse til en der kender Nørrebro, hvilken arbejdsplads ville du så beskrive? 

En lille arbejdsplads, med 28 lærer og 250 børn. Så det er en lille overskuelig enhed der gør 
at der er rimelig styr på den enkelte elev. En bygning og ja der er mange ting der gør det. Så 
ville jeg også sige at det var en skole med en høj tosprogs procent. Forholdsvis hårdt belastet 
kvarter. Så ville jeg sige at vi have ok ressourcer. De svarer meget godt til det vi har brug for. 
Der  er  mange  der  soger  at  to  sprogede  skoler  har  enormt  meget,  men  slet  ikke  den 
elevgruppe vi har. Slet slet ikke. Vi får nogen flere ressourcer men vi har dælemende også et 
elevgrundlag som ingen andre har. Så hvis ikek vi skulle have det, så ved jeg ikke hvem der 
skulle. 

Hvad syntes du var kendetegende ved skolen? 

Jeg  syntes  der  var  et  højt  læreengagement.  Det  der  var  kendetegende  var  at  der  var 
forholdsvis meget klassisk undervisning. Der var ikke ret meget spræl. Der var ikke så meget 
kreativitet.  Men  det  der  blev  lavet  var  der  så  til  gengæld  kvalitet  i.  Men 
dagligdagsundervisningen  syntes  jeg  ikke  sprudlede  voldsomt.  Men  det  bliver  mere 
overskueligt, når man har sådan en flok der kræver rigtig  meget socialt og fagligt. 

Hvilke tanker har du gjort dig om den måde skolen kørte på? Der mener jeg rutiner, rytmer 
og værdier? 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Jeg syntes at vi var gode til at når vi satte ting i værk, så var vi også gode til at afslutte dem 
ordentligt, og evaluere på dem. Vi var egentligt ret konsekvente i vores tilgang til det at lave 
skole. Det var på det  regelfunderet omkring pædagosik  råd og procedure  for  fagfordeling. 
Man  var  ikke  i  tvivl  om  hvordan  tingende  skulle  køre.  For  nogen  ville  man  syntes  vi  var 
strukturfascister og for andre var det faktisk godt at have den fasthed omkring tingende. Ja 
og  så  meget  konsekvent.  Jeg  syntes  langt  hen  ad  vejen  at  når  vi  havde  problemer,  med 
forældre eller andet, at når vi gik ind i det så fulgte vi det også op. Tog folk til samtale. Det 
kunne for eksempel være at vi havde en klasse som ha været rigtig rigtig vanskelig, blandt 
andet på grund af mange læreskift, og det gjorde at der var mange utydelige voksne omkring 
dem.  Der  var  så  fire  af  den  gamle  garde  der  tog  opgaven  på  sig.  De  lavede meget  faste 
rammer  omkring  klassen  og  deres  undervisningsparathed.  Helt  basic  omkring  hvad  man 
forventede af dem. At de mødte til tiden og havde madpakke med. Så skrev de altid op på 
tavlen hvad dagens program var. Så  lavede de et fællesfodslag omkring undervisningen  ift. 
hvad vil vi have og hvilke elever vil vi primært rette op på, og hvordan ville vi gøre det. Fulgte 
op med forældresamtaler, og var i det hele taget super vedholdende. Vi gjorde det vi sagde, 
både lære og ledelse, og det tror jeg var rigtigt vigtigt.  

Hvad med det at bryde at bryde regler på skolen? 

Det blev der set meget skævt til. Helt sikkert. Generelt. Detvar ikke bare noget man gjorde. 
Så skulle det op på et råd og blive stemt om. 

Kunne du beskrive den måde i var organiseret på, og i det din rolle som leder. 

Ja  det  var  meningen  der  skulle  være  en  skoleleder  og  så  skulle  jeg  være  pædagogiske 
souschef.  Men  han  blev  jo  hurtigt  sygemeldt  og  så  var  jeg  jo  sådan  set  konstitueret 
skoleleder det sidte år inden vi blev sammenlagt. 

Kunne du beskrive hvad læregruppen var for en størrelse? 

Det var en meget blandet gruppe. En del af dem kom tilbage fra en Hans Tavsensgade skole, 
der er vel stadig en håndfuld derfra. En meget stærk gruppe. Meget velfunderede fagligt. De 
har  været  med  til  at  sætte  dagsordende  langt  hen  ad  vejen.  Det  er  dem  der  har  været 
tillidsmænd og været med til at vælte nogle af de tidligere leder. Så de havde meget magt. 
Så var der en mindre gruppe der ikke havde været der så længe, og så var der de helt unge. 
Så det var en meget blandet landhandel. Svært for de helt unge, for de syntes nok ikke der 
var plads nok til at sprællle, og den ældre generation der havde været der i 20‐25 år de ville 
gerne  have  at  tingende  kørte meget  fast.  Så  det  er  en  udfordring.  De  holdt  sig meget  til 
procedurene. Procedurende skal være i orden. Det kan være alt fra hvem der skal have ret til 
parkeringspladser og hvem har ret til hvad og hvorfor. Der skal ikke være nogen tvivl. De gad 
ikke  fnider.  Der  skulle  være  klarhed.  Det  kunne  også  være  omkring  fagfordeling.  Hvornår 
blev  de  slået  op og hvorhenne. Helt  ned  til  hvor  opslaget  skulle  hænge på  lærerværelset. 
Hvordan beslutter vi og hvornår er vi færdige. 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Du  beskriver  at  der  var  en  dårlig  ledelse.  Kunne  du  beskrive  hvad  du  tror  det  havde  af 
konsekvenser for læregruppen? 

Jeg tror at det har haft den betydning at de har samlet sig meget som gruppe, mod ledelsen. 
Ikke  fordi  de  alle  sammen  er  enige,  men  de  har  alligevel  fået  en  eller  anden 
selvstændighedskultur.  Når  en  ledelse  ikke  fungere,  så  sker  der  ofte  det  at  en  masse 
småledere dukker op, og det er nok det jeg vil beskrive læregruppen som. Mange miniledere 
som kunne have svært ved at der kom en leder der sagde hvordan tingende skulle være. Så 
syntes  jeg også at de har haft en høj arbejdsmoral. Jeg ved ikek om det er pga den dårlige 
ledelse, men for nogen af det har det måske skabt et rumt. På en eller anden måde har de 
nok søgt hinanden, søgt hinandens tryghed. Man var i hvert fald enige om at den der sad på 
toppen ikke fungerede. Så har man skabt sit eget. 

 

Gav dette også udslag i det pædagogiske arbejde? 

Jeg syntes vi var meget klare. Altså hvis vi skulle have nogen forskellige pædagogiske forløb i 
årets løb, så var de planlagt fra start, så der var godt styr på tingende. Når vi havde forløb så 
var de rigtig godt gennemarbejdede. Altså der var nok en holdning til at hvos man var med 
omkring  noget  så  hang man  også  i.  Folk  blev  irreterede  hvis man  ikke  havde  den  samme 
arbejdsmoral. Som sagt syntes jeg ikke det har sprudlet. 

Hvordan syntes Blågårdsskolens tilgang til faglighed var 

 Jeg syntes de havde en høj faglighed. Faglighed var meget meget vigtigt. Man kunne også se 
at når klasserne gik ud så havde de et højt gennemsnit på afgangseksamnerne.  Det er nogle 
fagligt dygtige lærer der syntes deres job er vigtigt og som brænder for det. Det er vigtigt for 
dem at eleverne er dygtige, og vise udadtil at man godt kan  lave gode resultater med den 
gruppe. Så jeg tror de har haft en kampånd at det kan vi godt og det skal vi nok bevise. 

Sidste  gang  vi  talte  sammen  fortalte  du,  at  du  kunne  føle  at  det  blev  lidt  stramt  over 
skuldrene, kunne du sætte nogle ord på det?  

Det  kunne  være  lidt  stramt  om  skuldrene  fordi  de  var meget  strukturerede  ,  og  tingende 
skulle køre på den her måde for at vi kunne overskue og finde ud af det. Der var ikkeså højt 
til  loftet. Der var  ikke så meget spræl der. Jeg er meget tihænger af struktur, men der skal 
også være plads til  frihed og til at tænke nye tanker. Det kunne være tungt. Jeg syntes  jeg 
havde nogle diskussioner med særligt den gamle garde. Det var alt fra i SU for eksempel der 
var det viceskolelederen der skrev referat, sådan var det bare, sådan havde det altid været, 
så det kunne jeg bare gøre. Hvor jeg ville den anden vej og sige ved du hvad der er noget der 
hedder fælles ansvar. 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(Den gamle garde består af 6‐8 lærer ud af en læregruppe på 28 der kommer helt tilbage fra 
en  skole ved navn Hans Tavsens  skole, og har arbejdet  sammen de  seneste 25 år  først på 
Hans Tavsen skole og sidenhen på Blågårdsskolen.) 

Kunne du sætte nogle ord på lærergruppens kollektivitet? 

Man var enig om målet og vejen der til. Så der var der kollektivitet. Min egen organisation 
var nok baseret meget på klare rammer og tydelighed. På vores skole der aftalte vi nogle mål 
og var nok mere kollektive, hvor jeg oplevede den nye organisation var mere strittende i alle 
retninger. Jeg syntes ikke timerne fossede ud af systemet, da der hele tiden var mere opsyn 
med AKT og DA2, der var nok mere kontrol. 

Hvordan med det pædagogiske arbejde. Hvilke indsigter fik du omkring dette i mødet med 
den nye skole? 

Blågårdskolen  repræsenterede  nok  undervisning  som  var  meget  almindeligt.  Lidt  ”røv  til 
bænk”‐agtigt. Men Blågårdskolen repræsenterede en høj  faglighed. Der blev stillet krav og 
forventninger til hinanden. Mange af dem lavede fælles forberedelse og fælles ugeplaner. 

 

 

 


