
Det gode skolelederliv…
Oplæg til drøftelse



Forord
Skolelederforeningen igangsatte i foråret 2009 et projekt om 
det gode skolelederliv med fokus på ledelsesrum, magt og 
kraft. I Greve, Frederiksberg, Ikast-Brande og Randers kom-
muner gennemførtes et delprojekt med det formål dels at til-
vejebringe faktuel og valid viden, dels at understøtte udviklin-
gen af det gode skolelederliv bl.a. ved anvisning af mulige 
konkrete tiltag. Ialt deltog 205 skoleledere.  

De fire kommuner blev udvalgt ud fra et ønske om, at de 
skulle afspejle en række forskelle på skoleledelsers sammen-
sætning, omfang af ledelsestid og opgavevaretagelse. På et 
mere overordnet plan afspejler de også variationer i skole-
struktur og konsekvenser af kommunalreformen. 

Med bistand fra Konsulenthuset Cubion A/S og Anne Jøker, 
Analyse og Rådgivning gennemførtes en række aktiviteter 
bl.a. fokusgruppeinterviews, en elektronisk spørgeskemaun-
dersøgelse og workshops med indlagte gruppedrøftelser.

 På baggrund af aktiviteterne i projektet har det været  
muligt dels at udlede nogle statistisk signifikante sammen-
hænge, herunder forhold, der påvirker ledelsesrummet og le-
delsesrummets generelle betydning for det gode skolelederliv, 
dels at identificere forhold, der hhv. fremmer og hæmmer det 
gode skolelederliv. 

Sammenhængene er repræsentative for de fire deltagende 
kommuner, og givet, at disse fire kommuner tilsammen re-
præsenterer landets kommuner generelt, er det muligt at 
tegne en ”landsprofil” af de forhold, der betinger det gode 
skolelederliv.

I det følgende gennemgås de i vore øjne vigtigste resultater 
af 4-kommuneprojektet, og vi håber, at oplægget kan være til 
inspiration for drøftelser i såvel det enkelte ledelsesteam som 
i kommunale skolevæsen generelt.

Terminologi
Betegnelsen skoleleder er en samlebetegnelse for 
alle ledere i stillingskategorierne: Skoleleder (den 
øverste leder af ledelses-teamet), Viceskoleleder/el-
ler pædagogisk leder, Afdelingsleder, Administrativ 
leder og SFO-leder. Hvor der specifikt henvises til 
skolelederen, forstået som den øverste leder af sko-
lens ledelsesteam, præciseres dette.

Det gode skolelederliv 
 – undersøgelse i 4 kommuner
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Ledelsesrummet opfattes som bestående af ledelsesmagt og 
ledelseskraft. 

Ledelsesmagten er det formelle ledelsesmæssige mandat og 
den del af ledelsesrummet, der lader sig beskrive ved hjælp af et 
organisationsdiagram, referatforhold, instrukser, værktøjer mv. 

Ledelseskraften er den faktiske ledelsesudøvelse, hvordan 
man som leder træder i karakter og tager ansvaret på sig, sæt-
ter kursen, begejstrer sit team og sine medarbejdere, håndterer 
konflikter mv. 

Både ledelsesmagten og ledelseskraften er nødvendige og vil 
befrugte hinanden gensidigt i det gode skolelederliv.

Ledelsesrummet kan ikke isoleres til alene at handle om 

Projektets forståelsesramme

1. For en nærmere beskrivelse af konteksten i de 4 kommuner, se Cubions rapport – kan hentes på www.skolelederne.org.
2. Forståelsesrammen bygger på ”Ledere med magt og kraft. En undersøgelse af hvordan ledere udfolder deres handlemuligheder” Af Gitte Bøcher 

Carlsen og Anne Jøker, Danmarks Forvaltningshøjskole, 2008.

magt og kraft. Det er også nødvendigt at medtænke den orga-
nisatoriske kontekst1, ledelsen udøves i, ligesom ledelsesrum-
met er påvirket af de personlige værdier og dyder, som brin-
ges i spil. Det gode skolelederliv handler om lederens egen 
arbejdsglæde og trivsel samt evne til at “overkomme” ledel-
sesopgaven på en ubesværet måde. 

Det gode skolelederliv er derfor – ligesom den gode skole – 
påvirket af ledelsesrummet. 

Ledelsesmagt
Handler om:
Mandat
Regler, instrukser mv.
Styringsværktøjer 

Ledelseskraft
Handler om:
At træde i karakter 
som leder
Kommunikative værktøjer

Ledelsesrummet

Kontekst
Offentlig sektor

Kommunal forvaltning
Den aktuelle styringstænkning og
autoritative værdier i kommunen

Det gode skolelederliv
Afklaret ledelsesrum

Påtaget sig lederskabet
Overkommer ledelsesopgaven

Personlige værdier og dyder
Ex: Være troværdig

Være synlig
Være anerkendende
Være handlekraftig

Output
Produktivitet

Kvalitet 
Medarbejdertilfredshed

Figur 1. Projektet tager afsæt i denne forståelsesramme2 vedrørende ledelsesrummet.



Lederen med det gode skolelederliv... 

•	 er	selv	læreruddannet	
•	 har	mere	end	8	års	erfaring	som	leder	
•	 kan	være	ansat	hvor	som	helst	i	landet	
•	 oplever	at	have	indflydelse	på	udførelse	og	tilrettelæggelse	
 af eget arbejde
•	 får	inspiration	og	oplever	daglig	meningsfuldhed	ved	at	
 indgå både i de lokale relationer på skolen og i den fælles- 
 kommunale sammenhæng 
•	 har	et	godt	samspil	med	kompetente	medarbejdere	
•	 har	et	godt	samspil	med	egen	nærmeste	leder	
•	 vægter	den	daglige	sparring	med	ledelsesteamet	meget	højt
•	 oplever	helt	konkret	at	få	støtte	og	sparring	både	i	teamet	
 og i forvaltningen
•	 oplever	en	tydelighed	i	opgave-	og	ansvarsfordeling

Profil af skolelederen, der trives

•	 oplever,	at	der	er	tid	til	at	udføre	arbejdet	
•	 har	adgang	til	de	nødvendige	informationer	for	at	kunne	
 udføre arbejdet
•	 oplever	at	have	indflydelse	på	relevante	politiske	tiltag	
•	 oplever	en	tydelig	sammenhæng	mellem	indsats	og	
 anerkendelse 
•	 har	udviklingsmuligheder,	der	tager	hensyn	til	egne	evner	og	
 ønsker 
•	 bruger	relativt	mere	tid	på	langsigtede	visioner	for	skole	og	
 SFO
•	 har	tiltro	til	egne	kompetencer	
•	 føler	ansvar	for	sine	medlederes	trivsel
•	 kan	være	ansat	såvel	i	en	sammenlægningskommune	som	i	
 en ikke sammenlagt kommune

Undersøgelsen i de fire kommuner viser, at 
86	%	af	lederne	trives	godt	eller	meget	
godt	i	deres	lederliv,	men	også	at	ca.	14	%	
vurderer, at de trives mindre godt. 

Betragtes det gode skolelederliv på de 
enkelte funktioner i ledelsesteamet, frem-
går det, at lederne af ledelsesteamet er 
dem, der trives allerbedst, og at afdelings-
lederne er dem, der trives mindre godt.

Hvad betinger det gode skolelederliv?

Skoleleder

Viceskoleleder

Afdelingsleder

SFO-leder

Administrativ leder

0 10 20 30 40 50 60 70 80 %

Jeg trives meget godt i mit lederliv
Jeg trives godt i mit lederliv
Jeg trives mindre godt i mit lederliv
Jeg trives ikke i mit lederliv

Figur 2. Det godt skolelederliv – fordelt på funktioner i ledelsesteam.
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Ovenstående er de forhold, som flest ledere på tværs af 
funktioner har fremhævet som hhv. fremmere og hæmmere. 
I det følgende præciseres forskellene mellem de enkelte 
funktionsgruppers udsagn.

 Formålet med at præcisere forskellene er at stille skarpt 
på, dels hvad der kan gøres for at skabe et endnu bedre 
skolelederliv for den enkelte, dels hvorfra initiativerne hertil 
må forventes at komme. Indkredsningen af forskellene kan 
endvidere være med til at skærpe forståelsen af, hvilke fak-
torer der er udefrakommende, og hvilke forhold man som 
ledelse selv vil være i stand til at ændre på.

De mest iøjnespringende forskelle er:

Skolelederen (lederen af teamet)
Lederen af teamet fokuserer mindre eksplicit på ledelses-
teamet, men nævner et godt arbejdsmiljø og undervis-
ningsmiljø som kilde til et godt lederliv. Skolelederne næv-

ner også i højere grad end deres kolleger i teamledelsen 
vigtigheden af handlefrihed og råderum.

Hæmmende for det gode lederliv er primært unødven-
dige/meningsløse opgaver og dokumentationskrav, samt 
ikke-velfungerende PPR og socialforvaltning.

Viceskolelederen
Viceskoleledere fremhæver et godt samarbejde i ledelses-
teamet som den væsentligste forudsætning for et godt le-
derliv. Derudover nævner viceskolelederne i højere grad end 
deres kolleger i ledelsen opgavefordeling efter optimal 
kompetenceudnyttelse som kilde til et godt lederliv. 

Blandt de forhold, der hæmmer, fremhæver viceskolele-
derne også meningsløse opgaver og dokumentationskrav, 
men de fremhæver endvidere manglende vilje og opbakning 
til forandringsprocesser. Endelig er utydelighed i ledelsen en 
oplevet barriere for det gode lederliv hos viceskolelederne.

Fremmere og hæmmere – funktionsopdelt

Skolelederne har identificeret nedenstående forhold som hhv. 
fremmende og hæmmende i det gode skolelederliv. Der er 
ikke tale om statistiske sammenhænge, men om deltagernes 
oplevelser.

Ledelsesmagten skal være klar og præcis. Er den ikke det, 
spilder lederne deres tid på at finde ud af, hvad de må, skal og 
forventes at gøre – og det dræner ledelseskraften. Det samme 
sker, hvis man som skoleleder ikke har ledelseskraften til at 
udnytte magten – eller omvendt har mere ledelseskraft, end 
magten giver mulighed for at udfolde.

En langtidsholdbar og robust ledelsesudøvelse kræver ba-
lance mellem magt og kraft, og denne balance er en forud-
sætning for det gode skolelederliv. 

Lederne udpeger følgende betingelser som de vigtigste 
fremmere for et godt skolelederliv:

 
•	 Indflydelse	på	udførelsen/tilrettelæggelsen	af	opgaverne
•	 Et	godt	samspil	med	nærmeste	leder
•	 Et	godt	samarbejde	i	ledelsesteamet	byggende	på	tillid,	
 åbenhed og respekt
•	 Engagerede	og	kompetente	medarbejdere

Andre forhold, der fremmer det gode skolelederliv, er fx til-
strækkelig tid til arbejdet, netværk, efteruddannelse, tilstræk-
kelige ressourcer samt anerkendelse.

Det gode skolelederliv 
     – fremmere og hæmmere

De tre hyppigst nævnte forhold, der hæmmer det gode sko-
lelederliv er – i prioriteret rækkefølge:

•	 Manglende	sammenhæng	mellem	opgaver	og	tid
•	 Manglende	kompetencer	til	at	løse	en	udlagt	opgave	
•	 Utydelighed	i	ledelsen	og	uafklarede	roller	i	ledelsen

Herefter nævnes unødvendige dokumentationskrav, menings-
løse opgaver samt manglende anerkendelse af professionen 
m.m.

Desuden nævnes forhold, som forudsætter afklaring og 
samspil mellem skoleledelserne og den kommunale forvalt-
ning. Forholdene omkring handlefrihed og råderum, samarbej-
det med PPR/Socialforvaltning, dokumentationskrav samt op-
levelsen af meningsløse opgaver er eksempler herpå. Disse 
forhold nævnes især af skolelederen, der som leder af ledel-
sesteamet skal lede opad og er første led i oversættelsen af 
de politiske mål og indsatsområder (se desuden næste afsnit). 

Endelig peger nogle skoleledere på, at der i forbindelse  
med kommunesammenlægningen er kommet længere mel-
lem ”Rådhuset” og dem. Det betyder konkret, at ledere, især 
vice skoleledere, i mindre omfang end tidligere deltager i skole- 
 ledermøder, hvilket medfører en oplevelse af at blive afskåret 
fra relevant information og sociale relationer på tværs af skole - 
væsenet.
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Tydeliggørelse af ledelsesmandatet 
Omkring	40	%	af	lederne	peger	på	behov	for	tydeliggørelse	af	
ledelsesmandatet inden for følgende områder:

•	 Organisering	af	samarbejdet	mellem	skole	og	SFO
•	 Ledelse	af	pædagogiske	processer,	herunder	præcisering	af	

indskolingsgrundlag
•	 Specialpædagogisk	indsats,	visitation	og	indberetninger
•	 Overordnet	personaleledelse	samt	forhold	omkring	
 afskedigelse

En nødvendig forudsætning for at skabe klarhed omkring op-
gaver, kompetencer og ansvar internt i skolernes ledelses-
team er, at der er en vis klarhed opadtil. 

Der er imidlertid betydelige forskelle både inden for kom-
munerne og kommunerne imellem, og inden for samme kom-
mune kan nogle ledere opleve større behov end andre for 
præcisering af ledelsesmandatet. 

Ændrede rammevilkår 
Lederne peger på især to forhold, der vil betyde, at de vil 
kunne trives endnu bedre. Det ene er ”Mit samspil med ledel-
sesteam, kolleger, medarbejdere m.fl. på skolen” og det an-
det er ”Ændrede rammer for mig som leder”. 

Skoleledelse og ledelsesmagten

Her fokuseres især på de ændrede rammer for ledelse, hvor 
et flertal peger på den manglende sammenhæng mellem le-
delsestid og antallet af opgaver, udtrykt i et ønske om dels 
mere tid til ledelse dels færre administrative opgaver. Herud-
over peges på vigtigheden af:

 
•	 Kendskab	til	rammerne	–	præcisering	af	ledelsesmandatet,	
 herunder tid, ansvar, og at kunne styre dagsordenen 
•	 Klare	forretningsgange	i	forbindelse	med	samarbejde	med	

PPR, økonomisk forvaltning og teknisk forvaltning
•	 Bedre	kommunikation	mellem	de	forskellige	forvaltninger
•	 Større	fokus	på	ledelse	og	ikke	afrapportering
•	 Ændret	ledelsesstruktur	i	form	af	ansættelse	af	en	admini	- 

strativ leder 

Støtte og sparring fra forvaltningen 
Et af de forhold, der har betydning for ledernes trivsel, er ople-
velsen af at få konkret støtte og sparring fra den kommunale 
forvaltning. 
Godt	50	%	af	lederne	oplever,	at	de	får	denne	konkrete	

støtte og sparring. Der er dog her store forskelle mellem de 
fire kommuner, der har deltaget i projektet.  

SFO-lederen
SFO-lederne fremhæver, ligesom viceskolelederne, et godt 
samarbejde i ledelsesteamet som den vigtigste fremmer for 
det gode lederliv. Derudover er SFO-lederne den eneste funkti-
onsgruppe i skoleledelsen, som nævner anerkendelse af profes-
sionen som kilde til et godt lederliv.

Oplevelsen af manglende anerkendelse af professionen går 
igen som den væsentligste hæmmer for det gode SFO-leder-
liv. Ligesom viceskolelederne fremhæver også SFO-lederne 
utydelighed i ledelsen og uklare roller som en væsentlig hæm-
mer. SFO-lederne skiller sig ud fra kollegerne i ledelserne ved 
at fremhæve manglende kompetence til at løse en udlagt op-
gave.   
 

Afdelingslederen og de administrative ledere
Samlekategorien afdelingsledere og administrative ledere ud-
gør den antalsmæssigt mindste gruppe blandt lederne i pro-
jektet. De udpeger tydelig opgave- og ansvarsfordeling som 
fremmende for deres lederliv. De adskiller sig fra deres kolle-
ger ved i højere grad at pege på kommunikation, kompetence-
udvikling og netværk som fremmere. 

Afdelingsledere og administrative ledere fremhæver mang-
lende mentorordning og manglende faglige netværk som for-
hold, der især hæmmer.
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Deltagerne udarbejdede en række forslag til handlinger, som 
kan understøtte fremmerne.

Tydeliggørelse af opgave- og kompetencefordeling – fremmes 
bl.a. ved at:
•	 Udarbejde	et	fælles	årshjul	og	kompetencefordelingsplan	
 i ledelsen 
•	 Indgå	samarbejdsaftale	i	teamet	–	en	ledelsesmæssig	
 grundlov 
•	 Uddelegering	af	flere	opgaver	(ud	af	teamet)
•	 Afklare	balancen	mellem	teamwork	og	uddelegering
•	 Afstemme	forventninger	og	relationer	opadtil	–	opgaver	og	
 tid, forståelse af arbejdet i et politisk system
•	 Introducere	nye	ledere	i	kommunen	til	opgaven	–	klæde	
 dem ordentligt på 

Engagerede og kompetente medarbejdere – fremmes bl.a. 
gennem:
•	 Politik	for	nyuddannet	personale
•	 Kortlægning	af	medarbejdernes	kompetencer
•	 Strategi	for	anerkendelse,	synliggørelse	af	”personalegoder”
•	 Forventningsafklaringer	i	forbindelse	med	team-	og	
 medarbejderudviklingssamtaler
•	 Uddannelse	af	funktionslærere/pædagoger	

Forslag til handlinger med fokus på 
ledelsesmagten

Et godt undervisnings- og læringsmiljø – fremmes bl.a. ved at:
•	 Skabe	klare	retningslinjer	for	kommunikation	mellem	skole	
 og hjem
•	 Gøre	forældrehenvendelser	til	teamopgave
•	 ”Udnævne”	ressourcepersoner	til	den	vanskelige	samtale

Temaer til drøftelse i kommuner og ledelsesteam:
•	 I	hvilket	omfang	giver	de	første	år	efter	strukturreformen	
 anledning til justering og præcisering af ledelsesmagten?
•	 Hvordan	slår	omlægninger	i	forvaltningerne,	fx	enhedsfor-
 valtning eller ændret ledelsesstruktur, igennem på oplevel-
 sen af klarhed omkring ledelsesmagten?
•	 Hvilke	muligheder	og	redskaber	har	ledelsesteamet	i	f.t.	
 skabelse af klarhed omkring opgaver og kompetencer internt 
 i temaet?
•	 Vil	et	bedre	greb	om	styringsinstrumenter	og	et	stærkere	
 sprog kvalificere dialogen med forvaltningerne om mål- 
 og resultatstyring?

Ledelseskraften handler om det personlige lederskab, om at 
kunne træde i karakter. Optimalt udfoldes ledelseskraften på 
en måde, så man oplever, at man som leder er i flow og får 
brugt sig selv på en god måde, og at andre oplever, at man 
gør en forskel.

Hovedtemaerne omkring ledelseskraften har bl.a. været:

•	 Opgaver,	der	motiverer	og	giver	mening	
•	 Evner	til	og	muligheder	for	at	kunne	begejstre	og	motivere	

medarbejderne
•	 Udvikling	af	kommunikative	kompetencer,	der	dels	gør	le-

derne bedre i stand til at lede opad ved at omsætte skole-
virkeligheden til målrettede og strategiske forvaltningste-
maer og dels ved at oversætte politisk-administrative tiltag i 
kommunen til skolekonteksten 

•	 Personaleledelseskompetencer,	der	gør,	at	man	som	leder	
bliver i stand til bedre at facilitere den pædagogiske, faglige 
og professionelle udvikling

Ledelseskraften lader sig lettest udfolde i opgaver, man som 

Skoleledelse og ledelseskraften 
leder er motiveret af – og som giver mening. Flere eksempler 
hentes fra ledelse af pædagogiske processer, personalele-
delse og visionsopgaver, som fx at:

•	 Igangsætte	anderledes	processer	ved	pædagogiske	møder,	
bruge refleksive processer, introducere dilemmaer for at 
bryde vanetænkning fx via dialogspil og forhandlingsspil 

•	 Skabe	rum	og	rammer	for	fordybelse,	mening	og	ejerskab	til	
værdigrundlag og forandringsprocesser

•	 Ville	være	ledere	for	hele	skolens	medarbejdergruppe	–	
også SFO’en – indføre fælles studieture og møder mv.

Flere ledere nævner, at de gerne vil være bedre til at lede 
opad, gå i dialog og sætte dagsorden i forbindelse med bl.a. 
aftale- og kontraktstyring. Dette skal ses i lyset at, at øko-
nomi- og administrationsopgaver er de opgaver, lederne i min-
dre grad motiveres af. 

Nogle ledere føler sig ”på udebane” vedr. indhold, metode 
og kultur knyttet til disse opgaveområder. Ansættelse af ad-
ministrative ledere opleves at have givet bedre betingelser for 
ledelse af personalet og for at holde fokus på det strategiske. 
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Deltagerne i projektet udarbejdede bl.a. en række forslag til 
handlinger, som kan understøtte fremmerne.

Godt samarbejde i ledelsesteamet – fremmes bl.a. ved:
•	 Rum	til	fordybelse	og	relationer	–	fælles	teamoplevelser,	

fagligt og socialt
•	 Muligheder	for	ekstern	hjælp	til	samarbejdsrelationen,	eks-

tern coach, udfordrende supervision
•	 Gensidig	opmærksomhed	på	arbejdsmængde,	kommunika-

tion og kollegial sparring
•	 Åbenhed	i	ledelsesteamet
•	 Tegning	af	ledelsesprofiler,	tydeliggørelse	af	styrker	og	for-

skellighed, anerkendende sprogbrug
•	 ”Kontorrokader”	–	flytte	sammen	i	ledelsen	som	ledelsesteam
•	 Omsorg	for	hinanden	i	teamet,	professionelt	og	personligt
•	 Kritiske	venner	på	forskellige	opgaver,	udfordrende	modspil	

og læringsskabende kvalitetssikring

Engagerede og kompetente medarbejdere – fremmes bl.a. ved: 
•	 At	lytte,	vejlede,	guide	medarbejderne,	den	coachende	leder
•	 Teamledelse	og	uddelegering,	så	ansvar	og	opgaver	passer	

til medarbejdernes kompetencer – og understøttelse af sy-
stematisk kompetenceudvikling i teamene, så teamet ud-
vikler sig med opgaverne 

•	 Faste	mødefora,	fælles	forældremøder	(SFO-Skole)
•	 Teamsamtaler	og	coaching	også	i	forhold	til	teamets	etik,	

professionalisme og ydeevne
•	 Støtte,	opbakning	og	rammesætning	af	ildsjæle
•	 Ledelsens	understøttelse	af	engagement	ved	at	udfordre,	

give ansvar og feed back ved anerkendende opfølgning
•	 Anerkendende	ledelse	af	selvledelse	på	afstand
•	 Efteruddannelse/mentorordning/videndeling	
•	 Udvikle	konceptet	for	teamsamtaler	m.h.p.	medansvarlig-

hed, udvikling og dagsorden fastsættelse 

Forslag til handlinger 
med fokus på ledelseskraften

Anerkendelse af professionen (understreget af SFO-ledere) 
fremmes bl.a. ved:
•	 SFO-konsulent	i	forvaltningen	–	kvalificering	og	udvikling
•	 Fælles	forældremøder	skole	+	SFO	
•	 Fælles	Pædagogisk	Rådsmøder
•	 Aftaler	om	synliggørelse	af	ledelsesroller	i	forskellige	situa-

tioner, kombinationer af skoleleder-SFO leder og af skif-
tende kombinationer af medarbejderen i ledelsesteamet 

•	 Aftaler	om	synliggørelse	af	ledelsesroller	i	forskellige	situa-
tioner

Temaer til drøftelse i kommuner og ledelsesteam:
•	 Hvilke	muligheder	er	der	for	at	styrke	kompetencerne	til				

at lede opad og gå i dialog på den politisk-administrative 
arena – konkret i f.t. indhold, form og fokus i aftale- og kon-
traktstyringen? 

•	 Mange	vil	gerne	tale	med	den	øverste	leder	–	at	delegere	
og bruge sit ledelsesteam, herunder SFO-ledelse, er også 
at træde i karakter og bruge ledelseskraften. Hvordan kan 
dette løses?

•	 Viceskoleledere	og	enkelte	ledere	af	ledelsesteamet	peger	
på, at deres føling med faget og ledelseskraft styrkes af at 
indgå i undervisning, men at det er svært at finde tid til. 
Hvordan kan dette løses?

•	 Hvorledes	kan	der	skabes	netværk	med	målbeskrivelser	på	
tværs af skolerne, idet disse betragtes som givende – især 
for viceskoleledere, SFO-ledere og administrative ledere, 
der i mindre omfang deltager i formelle mødefora?

•	 Eksemplerne	på	udfoldelse	af	ledelseskraften	peger	på	
kombinationen af tydelig rammesætning og igangsættelse 
af refleksive processer som effektfuld og motiverende. 
Hvorledes kan denne kombination foregå? 

•	 At	tale	med	”én	stemme”	og	agere	eksemplarisk	understøt-
ter engagement og motivation i forandringsprocesserne på 
skolerne. Hvorledes kan dette opnås?   

Skolelederforeningens selvevalueringsværktøj kan udgøre  
et nyttigt værktøj i dette arbejde. Materialet kan hentes på 
www.skolelederne.org



Generelle undersøgelsesresultater 
til drøftelse i kommune og ledelsesteam

Værdier og dyder
Skolelederne bl.a. blev spurgt om, hvilke ledelsesmæssige dyder, der primært kendetegner hhv. ledelses-
teamet på skolen og det fælles skolevæsen. Begrebet, det fælles skolevæsen, er ikke i undersøgelsen nær-
mere defineret, men tolkes her som en samlebetegnelse for skoler, forvaltning og politisk udvalg.

Der ses en spredning i værdier og dyder mellem det samlede 
skolevæsen og ledelsesteamet på den enkelte skole:
•	 Skolelederne	oplever,	at	skolevæsenet	er	væsentligt	mere	
resultatorienteret	(64	%),	end	skoleledelserne	oplever	sig	
selv	(8	%)

•	 Ledelsesteamet	opleves	i	højere	grad	som	kendetegnet	af	
troværdighed og anerkendelse end det samlede skolevæsen

Spørgsmål til drøftelse:
Hvilken betydning har denne spredning for det gode skolele-
derliv?

Ledelsestid
•	 60	%	af	lederne	angiver,	at	deres	fulde	arbejdstid	er	define-

ret som ledelsestid
•	 20	%	af	lederne	angiver,	at	75	%	af	deres	arbejdstid	er	defi-

neret som ledelsestid
•	 34	%	har	skemalagte	timer/vikartimer	mv.
•	 29	%	har	omlagt	ressourcer	for	at	skabe	mere	tid	til	ledelse

Spørgsmål til drøftelse:
Hvilke muligheder er der for at skabe sammenhæng mellem 
tid og opgaver?

%

At være troværdige

At være nærværende

At være udviklende

At kunne begejstre

At være resultatorienteret

At vise rettidig omhu

At være anerkendende

At udvise tillid

Andet

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Skolevæsenet
Teamet

Figur 3. Teamets og det fælles skolevæsens dyder.

n=185

Skolelederens (lederen af teamet) delegering af  
opgaver
•	 Skolelederne	delegerer	samlet	set	følgende	opgaver:

1.	 Almindelige	driftsopgaver	(95	%)
2.	Økonomi	og	administration	(92	%)
3.	Forældresamarbejde	(67	%)
4. Samarbejde med andre dele af den kommunale for-
valtning	(46	%)

5.	Evaluering	og	dokumentation	(40	%)
•	 Skolelederne	mener,	de	har	delegeret	så	meget,	det	er	mu-
ligt	(73	%)	

•	 Samstemmende	svarer	det	øvrige	ledelsesteam	i	de	fire	
kommuner	(85-89	%),	at	de	ikke	ønsker	yderligere	opgaver	
delegeret

Spørgsmål til drøftelse:
Er graden af delegering på et tilfredsstillende niveau?

Tydeligere ledelsesmandat
•	 66	%	oplever	generelt	set,	at	ledelsesmandatet	er	klart	
•	 33	%	ønsker	mandatet	præciseret
•	 40	%	ønsker	præcisering	vedr.	personaleledelse	og	ledelse	

af pædagogiske processer
•	 41	%	ønsker	præcisering	vedr.	specialpædagogisk	indsats,	

visitation og indberetninger

Spørgsmål til drøftelse:
Er der klarhed over ledelsesmandatet?
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(tre kryds) Skoleledere Viceskole-
ledere

Afdelings-
ledere

SFO-ledere Administrativ 
leder

I alt

Jeg vil gerne i højere grad kunne på-
virke de tiltag og opgaver, som vi får 
udstukket fra kommmunen

41,3	% 25,0	% 25,0	% 49,9	% 25,0	% 36,4	%

Jeg vil i højere grad gerne kunne 
sætte tydeligere rammer

33,3	% 44,2	% 50,0	% 28,6	% 62,5	% 37,5	%

Jeg vil i højere grad gerne kunne gøre 
det forståeligt for mine medarbej-
dere, hvorfor vi fx. arbejder i team, 
med kontrakter/aftaler mm.

28,6	% 42,3	% 16,7	% 20,4	% 37,5	% 29,9	%

Jeg vil i højere grad gerne kunne mo-
tivere og begejstre mine medarbejde

36,5	% 59,6	% 75,0	% 67,3	% 62,5	% 54,9	%

Jeg vil i højere grad gerne kunne in-
spirere medarbejderne

41,3	% 44,2	% 41,7	% 40,8	% 0,0	% 40,2	%

Jeg vil gerne være mere visionær og i 
højere grad inspirere mine ledelses-
kolleger

33,3	% 25,0	% 58,3	% 40,8	% 37,5	% 34,8	%

I alt 63 52 12 49 8 184

Figur 5. Hvilke lederegenskaber ønsker du at udvikle?
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Opgaver, der motiverer mest
•	 Lederne	motiveres	samlet	set	af	pædagogiske	processer,	

personaleledelse og visionsopgaver
•	 Lederne	motiveres	i	mindre	grad	eller	slet	ikke	af	de	admi-
nistrative	driftsopgaver	(84	%)

•	 Lederne	motiveres	i	mindre	grad	af	økonomi	og	administra-
tion	(79	%)

•	 Ledelse	af	pædagogiske	processer	og	personaleledelse	er	de	
områder, der motiverer lederne mest, men samtidig er det 
netop disse områder, der trækkes frem, når lederne spørges 
om, hvor de har behov for at ledelsesmandatet præciseres

Spørgsmål til drøftelse:
Er der behov for en afklaring af ledelsesmandatet inden for 
pædagogiske processer og personaleledelse?

Lederegenskaber
•	 Lederne	ønsker	samstemmende	i	højere	grad	at	kunne	mo-
tivere	og	begejstre	(55	%)

•	 Lederne	ønsker	i	højere	grad	at	kunne	inspirere	medarbej-
derne med den nyeste viden inden for det pædagogisk fag-
lige	område	(40	%)

•	 Lederne	vil	gerne	i	højere	grad	kunne	påvirke	de	tiltag	og	
opgaver,	som	udstikkes	fra	kommunen	(36	%)

Spørgsmål til drøftelse:
Hvilke muligheder er der for at udvikle lederne inden for de tre 
nævnte områder?

%

%

%

I meget høj grad

I høj grad

I mindre grad

Slet ikke

I meget høj grad

I høj grad

I mindre grad

Slet ikke

I meget høj grad

I høj grad

I mindre grad

Slet ikke

0

0

0

10

10

10

20

20

20

30

30

30

40

40

40

50

50

50

60

60

60

70

70

70

80

80

80

Figur 4. Opgaver der motiverer mest.
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Det er – som beskrevet i forordet – vort håb, at ovenstående 
gennemgang af resultaterne af 4-kommuneprojektet vil skabe 
interesse for at læse hele rapporten, som kan downloades på 
www.skolelederne.org, og at den sammen med foreningens 

Efterskrift
selvevalueringsværktøj, som kan downloades samme sted, 
kan danne udgangspunkt for drøftelser og tiltag til gavn for 
alle landets skoleledere.
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Figur 6. Kompetencer, som I oplever, at forvaltningen primært 
efterspørger – og kompetencer, som I gerne vil trænes i.
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Kompetenceudviklingsbehov
Lederne vurderer generelt, at de har kompetencerne til at ud-
føre de opgaver, de har ansvar for, men de har samtidig et 
kompetenceudviklingsbehov inden for bl.a. facilitering af sko-
lens pædagogiske udvikling.

Lederne oplever, at forvaltningen primært efterspørger føl-
gende kompetenceudvikling: 

•		at	oversætte	de	politiske	og	administrative	tiltag	til	en	skole-
kontekst	(79	%)

•		at	beherske	styringsinstrumenter	(53	%),
•		at	facilitere	den	faglige	pædagogiske	udvikling	(47	%)

Lederne ser selv følgende kompetenceudviklingsbehov:
•	at	facilitere	den	faglige/pædagogiske	udvikling	(52	%)
•	at	prioritere,	fokusere	og	fravælge	opgaver	(49	%)
•	at	beherske	styringsinstrumenter	(40	%)	
•	at	kommunikere	klart	(36	%)

Der ses en spredning i efterspørgslen af kompetencer mellem 
lederne og forvaltningen. Lederne er for deres eget vedkom-
mende optaget af at kunne facilitere den faglige og pædagogi-
ske udvikling samt prioritere, fokusere og fravælge opgaver.  
Lederne oplever imidlertid, at forvaltningen er optaget af, at le-
derne skal kunne oversætte de politiske og administrative tiltag 
til en skolekontekst.

Spørgsmål til drøftelse:
Er denne spredning reel? Og i givet fald: Hvilken betydning har 
denne spredning for kompetenceudviklingsplaner m.m.?
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