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FORORD

FORORD

Omstilling og udvikling er nøglebegreber i arbejdet med at rea-
lisere en ny skole, hvor alle elever bliver så dygtige de kan og 
trives. Det er et omfattende krav, der stilles til folkeskolen. Sko-
leledelsen står i spidsen for det ambitiøse arbejde i dialog og 
samarbejde med medarbejdere, skolebestyrelse og forældre.

Faglig ledelse er en fundamental del af ledelsen i en ny skole. 
Det handler om at komme til stede som leder i det professio-
nelle fællesskab om elevernes læring og understøtte en lærings-
målstyret skole. KL gennemførte i oktober og november 2015 
fem regionale møder om skoleledelse. Møderne tog afsæt i et 
samarbejde mellem KL og en række kommuner om deres kon-
krete erfaringer med faglig ledelse i skolen.

På møderne præsenterede skoleledelser og forvaltninger en 
lang række praksiseksempler på, hvordan forvaltninger og sko-
leledelser ledelsesmæssigt har arbejdet med omstilling til en ny 
skole. På møderne præsenterede skoleledelserne deres ledelses-
handlinger i en række workshops, som blev efterfulgt af reflek-
sionsrunder, hvor deltagerne skulle drøfte, hvilken inspiration 
til ny ledelsespraksis og nyttige processer, praksiseksemplerne 
havde givet dem.

Dette hæfte indeholder beskrivelser af de 23 forskellige praksi-
seksempler, som blev præsenteret på de fem regionale møder. 
Beskrivelserne er udarbejdet af oplægsholderne. Efter hvert 
praksiseksempel følger nogle pointer fra de refleksionsrunder, 
som blev gennemført i forbindelse med hver workshop. 

Hæftet giver et indblik i de processer, indsatser, aktører og akti-
viteter, som ledelserne har iværksat. Men det inviterer også læ-
seren ind i det udviklingsrum, som deltagere og oplægsholdere 
skabte på møderne, hvor de blandt andet reflekterede over, 
hvad der var udfordrende, hvordan dette blev håndteret, hvad 
der overraskede på vejen, og hvad der ikke lykkedes. 

KL vil gerne takke de skoleledelser og kommunale forvaltnin-
ger, som ærligt og med stort engagement har delt ud af deres 
erfaringer og viden på møderne. 

Projektet er blevet gennemført med støtte fra A.P. Møller og Hu-
stru Chastine MC-kinney Møllers Fond til almene Formaal.

God læselyst.
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 1. LÆRINGSCENTRERET LEDELSE – TÆTTERE PÅ PRAKSIS OG ELEVERNES LÆRING

01/ 
LÆRINGSCENTRERET LEDELSE 
– TÆTTERE PÅ PRAKSIS OG ELEVERNES LÆRING

v. skoleleder Nanna Lohman, Holluf Pile Skole, Odense

Målet med indsatsen er, at hele organisation skal have fokus 
på elevernes læring, hvor læringsmål er synlige, feedback er en 
naturlig del på alle niveauer og resultater/data bliver anvendt 
systematisk. 

Vi prioriterer, at: 
• Have få fokuspunkter med tydelige mål
• Sætte en tydelig ramme – med klare forventninger 
• Uddanne læringsvejledere (én i børne- og én i ungemiljøet) 
• Ledelsen/vejledere observerer undervisning gennem ”walk  
 through” og efterfølgende sparring
• Igangsætte uformelle sparringsgrupper (3-4 lærere sam- 
 men)
• Afholde 3 årlige årgangsteamsamtaler med forskelligt fokus  
 (læringsmål/faglig og social status/resultater).

Det kræver, at vi:
• Følger op på de igangsatte indsatser – ofte
• Kommunikerer forventninger løbende – også til forældre  
 (auto-kommunikation)
• Har gennemført en tydelig struktur med ugentlige team- 
 møder, faglige sparringsgrupper, fagudvalgsmøder, lærer- 
 møder, hvor videndeling omkring arbejdet med lærings- 
 målsstyret undervisning er et fast punkt
• Systematisk arbejder med analyse af data i ledelsen – viser  
 at det er vigtigt for os at følge med
• Har modet til at lade vores ledelsespraksis komme under  
 lup. 

Vi vil se:
• Et stærkt og tæt teamsamarbejde, som diskuterer elevernes  
 læring med både hinanden, læringsvejledere og ledelse 
• Synlige læringsmål (i klassen, via forældreintra, i google  
 docs og i årsplaner)
• ”Åbne døre”, hvor det er naturligt, at både kolleger/lærings- 
 vejledere/ledelse dropper ind
• Systematisk anvendelse af data (prøver, test, trivselsundersø- 
 gelse mm.).

Gode råd:
• Brug tid på at italesætte de overordnede mål og retningen,  
 som alle skal gå i – og kommuniker løbende omkring ”de  
 gode historier”, udfordringer og udbyg forventninger.

Kontaktoplysninger: 
Nanna Lohman, Mobil: 20378834 Mail: nlo@odense.dk 
https://www.hollufpileskole.skoleintra.dk 
https://www.facebook.com/Holluf-Pile-Skole-144112462372/.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Fokus på pædagogisk ledelse
• Tydelig ledelse og klar kommunikation
• Prioritering af ledelsesopgaver, nye roller til ledelsen og æn- 
 dret ledelsesrum
• Fokus på målstyret læring og kontinuerlig opfølgning
• Naturlig tilstedeværelse i klasserne 
• Vigtigt at skabe tillid til ”de åbne døre” 
• Walk through – tydeligt og målrettet formål.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Sparringsgrupper og kollegial supervision
• Fælles ansvar for elevernes læring
• Anvendelse af forhåndenværende data i forhold til elever- 
 nes læringsprogression
• Målrettet og vedholdende kommunikation - også til organi- 
 sationens forskellige interessenter.

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan rammesættes arbejdet med at uddelegere ledelse  
 til læringsvejledere eller andre ressourcepersoner?
• Hvad betyder dette for ledelsens prioriteringer af egne op- 
 gaver?
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2. TYDELIG LEDELSE AF FÆLLESSKABETS SKOLE, EN NONMARGINALISERENDE SKOLE 

02/
TYDELIG LEDELSE AF FÆLLESSKABETS SKOLE, 
EN NONMARGINALISERENDE SKOLE

v. skoleleder Jon Dinesen og viceskoleleder Annette Otto, 
Sophienborgskolen, Hillerød

Vi prioriterede:
• At være en fælles teamledelse – en autentisk ledelse, at være  
 tydelige på få ting
• Fællesskab / den gode historie
• Tro og håb hos medarbejdere – forældre og elever.

Det krævede, at vi 
• Hele tiden balancerer mellem vision og virkelighed
• Arbejder med strategisk kommunikation: God historie,  
 Keep it simlpe, skab mening, Branding
• Var oversættere og skabte sammenhæng.
• Var modige, vedholdende og ansatte de rigtige folk
• Indgik og markerede os tydeligt i det tværfaglige samarbej- 
 de både internt og eksternt med familie og sundhed og PPR
• Var anerkendende og agerede som stødpude for medarbej- 
 dere
• Lavede forældre- og medarbejderbreve.

Vi ville se, at 
• Borgerne foretrak os
• Gode elevresultater:  fagligt og i forhold til trivsel
• Gode forældretilfredshedsundersøgelser
• Lavt sygefravær blandt medarbejdere og en god APV.

Gode råd:
• Vær tydelig i kommunikation
• Afklar uenigheder bag lukkede døre - No splitting
• Vær strategisk i forhold til at lede op og lede ned
• Led ikke alle ens, vis vejen, gå vejen
• Vælg jeres kampe 
• Fejr successer
• Gør hinanden gode - både i medarbejder – og ledergruppen.

https://www.eva.dk/projekter/2014/skoleledelse-ledelse-af-
undervisning-og-laering/hent-rapport/ledelse-taet-pa-under-
visning-og-laering

Kontaktoplysninger:

Jon Dinsen  21464060
Annette Otto 21464360

www.sophienborg.dk.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis

• Tydelig ledelse, der har tydelig mål, prioriteringer og for- 
 ventninger til personalet
• Entydig ledelse - fælles i udtryk
• Tydelig kommunikation
• Fælles ledelseskontor understøtter videndeling
• Inddragelse af SFO-lederen
• Kulturopbyggende ledelse.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Fællesskab på flere niveauer og fokus på medarbejderskab
• Den rigtige folkeskole med plads til alle uanset social bag- 
 grund og status 
• Overvej fællesskabets opgaver indad, udad og opad
•  Videndeling blandt skoler i kommunen.

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan sammensættes det rigtige hold på baggrund af ek- 
 sisterende medarbejdere og rekruttering af nye?
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3. SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND – ÅBEN SKOL

03/ 
SAMARBEJDE MED DET OMGIVENDE SAMFUND 
– ÅBEN SKOLE

v. skoleleder Pia Laub Tofte, Paradisbakkeskolen, Bornholm

Målet med indsatsen er, at skole og lokalområdet rykker tættere 
sammen i et forpligtende langtidsvirkende samarbejde.

Vi prioriterede, at: 
• Afsætte ledelsestid for at skabe synergieffekt i projekterne
• Afsætte økonomi til opstart
• Fokusere på de lærere, der var positive og interesserede
• Skabe opmærksomhed i lokalområdet og medierne
• Projekterne skulle være til gavn for både skole og samar- 
 bejdspartner.

Det krævede, at vi:
• Arbejdede koncentreret på netværksdannelse.
• Afsatte tid til de lærere, der viste interesse
• Italesatte vores vision med projekterne internt og eksternt
• Havde en høj risikovillighed i forhold til det politiske sy- 
 stem
• Blæste på Janteloven, da vores ”føren sig frem” i medierne  
 kunne give anledning til kritik hos ledelseskollegaer fra na- 
 boskoler.

Vi ville se, at:
• Skolen, de lokale virksomheder, forældrene, frivillige og in- 
 teresseorganisationer kunne bruge hinanden
• Netværksdannelsen kunne give langtidsvirkende effekt – at  
 vi kunne rykke så tæt på hinanden, at kontakten ville gå  
 begge veje
•  Det omgivende samfund fandt ud af, at de havde lige så  
 meget brug for os, som vi havde for dem
• Eleverne blev fortrolige med lokalområdets ”virksomhe- 
 der”
• Skolen kunne få en central rolle i forhold til rekruttering til  
 fritidsjob og – på sigt arbejdspladser
• Eleverne blev opmærksomme på, at deres viden og færdig- 
 heder var værdifuld for ”virksomhederne”.

Gode råd:
• At bruge meget tid i starten, hvor netværket skal dannes
• At have høj risikovillighed og acceptere, at alting ikke lykkes  
 første gang
• At afgive ledelsesansvar, så mange arbejder for ”sagen”.
• At inddrage så mange som muligt men stadig at kunne styre  
 processen.

Kontaktoplysninger: 
Pia Tofte, Paradisbakkeskolen, mail: Pia.Laub.Tofte@brk.dk - 
30182049.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Find ildsjælene blandt medarbejderne 
• Facilitér faglige fyrtårne gennem ekstra tid til at gå all in i  
 projekter med eksterne samarbejdspartnere
• Skab en fælles historie på skolen og find en fælles sag – f.eks.  
 ”Red Barnet Skole”
• Lad lærerne få lov og sig ”ja” til den gode idé!
• Lad en projektmedarbejder afsøge kommunen for mulighe- 
 der for sponsorater 

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Brug presse og netværk aktivt - eksempelvis Facebook - styr  
 medierne
• Udvikling af PR-værdi og PR-ansvarlig på skolen – arbejd  
 med kommunikationen
• Dyrk den gode historie – blæs på janteloven og fortæl histo- 
 rien igen og igen
• Forpligtende samarbejde med virksomheder 
• Inddrag civilsamfundet 

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan udvælger man den gode sag og det gode formål,  
 som kan engagere ildsjæle, og har fokus på elevernes læring  
 og trivsel?
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4. DE TRE SPØRGSMÅL – SKOLEOMFATTENDE PROJEKT OM AT UDVIKLE NYT FÆLLES SPROG OM LÆRING

04/ 
DE TRE SPØRGSMÅL 
– SKOLEOMFATTENDE PROJEKT OM AT UDVIKLE 
NYT FÆLLES SPROG OM LÆRING

v. ledelsesteam Johan Rønne, Kristoffer Færkel, Lars Hans 
Kristiansen og Tor Lack Pedersen, Mørkhøj Skole, Gladsaxe

Vi prioriterede, at: 
• Skabe et godt udgangspunktet for, hvordan Mørkhøj Skole  
 skulle arbejde med et nyt fælles sprog om læring 
• Skabe retning for arbejdet med synlig læring på en konkret  
 og simpel måde, som vi mente, ville sikre et tilstrækkeligt  
 handlerum for vores årgangsteam
• Tre spørgsmål med fokus på læring skulle blive en slags pa- 
 raply, der skabte udgangspunkt for det nye fælles sprog om  
 læring
• Involvere alle ledere, lærere, pædagoger, forældre og elever.
• Skabe en ny ledelsesmæssig platform for elevcentreret og  
 læringsfokuseret faglig ledelse.

Det krævede, at vi:
• Som midlertidig ledelse genfortalte Gladsaxes ambition om  
 at fokusere på synlig læring og differentierede læringsmål 
• Brugte alle møder og aktiviteter og lod dem gennemsyre af  
 de tre spørgsmål. Var meget tydelige, opsatte plakater i alle  
 lokaler og sendte postkort hjem i tasken til at alle elever
• Producerede en Videoscribe, der beskrev bevægelsen, og at  
 vi optog videoer af vores elevinterviews
• Via en kollaborative læringskultur udstillede vores egne ud- 
 fordringer og inviterede alle til at være opmærksomme på  
 spørgeteknik og tydelighed
• Gjorde det og så bort fra, at vi og de måske ikke kunne det  
 endnu
• Turde udstille sig selv og stå i situationer hvor man i ud- 
 gangspunktet føler sig inkompetent og blotter sig overfor  
 en personalegruppe, der er kritisk
• Havde mod – og tillid til og håb om, at en eksemplarisk le- 
 delses inviterer alle til at kaste sig ud i det
• Afholdt åbent hus for alle forældre, samt øvrige skole- og  
 børnehusledere i kommunen.

Vi ville se, at: 
• Elevernes evne til at selvevaluere og forstå egen læreproces  
 udviklede sig i positiv retning
• Personalegruppen fik en naturlig tilgang til at diskutere  
 pædagogik og til at tale om de udfordringer, vi som voksne  
 har med at tale med eleverne vha. de tre spørgsmål
• Tydelige tegn i alle klasser og en tydelig forældreopmærk- 
 somhed. Forældrene har været mindre aktive end vi havde  
 forventet 

• Skole-hjem-samtalerne blev influeret af de tre spørgsmål, og  
 at fokus blev rettet mod progression.

Gode råd: 
• Gør det – også selvom du ikke kan det
• Gør det selv, og lad det gennemsyre alle fora 
• Gør det meget tydeligt for alle elever, forældre og de profes- 
 sionelle, hvad det er vi ønsker 
• Det skal være simpelt og godt faciliteret 
• Skab en legitimitet og kendthed i og omkring faglig ledelse 
• Vær kollaborativ. Push og support er et vigtige elementer  
 her. Forældreinddragelse og inddragelse af øvrige ledelser  
 skaber et push på os selv og også på lærere og pædagoger.  
 Der er masser af support i grundsubstansen, fordi vi hele  
 tiden udstiller, at vi selv er på vej. Processen er vigtig at være  
 åben omkring.

Kontaktoplysninger: 
morkhoj@gladsaxe.dk, 39 57 67 00.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Målrettet fokus på en fælles forståelsesramme – både in- 
 ternt og eksternt 
• Simplificering - overskuelighed er vigtigt!
• Høj genkendelighed gennem alle lag
• Det er ok at fejle – ledelsen viser deres fejl, og hvordan den  
 lærer af dem
• Ledelsen skal være tættere på og bringe sig selv i spil. 

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Dokumentation via video fortæller mere end ord 
• Brug digitale planlægnings- og evalueringsværktøjer 
• Brug mange kanaler med information til ALLE aktører 
• Fokus på den enkelte elevs læring og progression 
• Indgang til at få flyttet fokus fra undervisning til læring for  
 alle interessenter: elever, forældre og lærere.

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan bruger man film af den fagprofessionelle praksis  
 til at udvikling undervisningen, og hvordan skabes ejerskab  
 og åbenhed?
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5. FRA PRIVATPRAKSIS TIL PROFESSIONSFÆLLESSKAB - HVORFOR OG HVORDAN  

05/ 
FRA PRIVATPRAKSIS TIL PROFESSIONS-
FÆLLESSKAB - HVORFOR OG HVORDAN  

v. skoleleder Camilla Ottsen og viceskoleleder Mikkel Wiene 
Brønshøj Skole, København Kommune

Vi prioriterede at tage et endeligt opgør med ”privatpraksis” af 
tre grunde:

• For at skabe en organisering, som muliggør, at vi reelt er i  
 stand til at kunne lede  
• For at kunne sikre den enkelte medarbejders arbejdsmiljø
• For at kunne imødekomme undervisningsopgavens øgede  
 kompleksitet. 

Det krævede, at vi sprang!
• Stort ledelsesmæssigt mod – og viljen til at slippe kontrollen
• Kolossale mængder af narrativ ledelse ind ad og ud ad i or- 
 ganisationen
• Et klart blik for at arbejde via distribueret ledelse – og et  
 stærkt ledelsesteam.

Vi ville se en helt grundlæggende forandring af måden at 
drive skole på:
• Kerneydelsen, de pædagogiske og didaktiske valg, som bli- 
 ver truffet på skolen – både i forhold til planlægning og ud- 
 førelse af undervisning – er valg truffet på baggrund af drøf- 
 telser i fagteam, frem for af den enkelte lærer
• Et fuldstændigt skifte fra ”din og min undervisning” til  
 ”vores skoles undervisning”.

Gode råd:
• Du skal som leder vide, hvor du vil hen med skolen, og  
 kunne koble denne vision til rammer, lovgivning etc.
• Hver gang du tænker i struktur, så spørg dig selv, om du i vir- 
 keligheden skal fokusere på kultur 
• Du skal tro på, at det er en gave for lærerne at få lukket  
 døren til det at privatpraktisere!

Kontaktoplysninger: 
Camilla Ottsen, Camiot@buf.kk.dk.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• En ledelse, der tør
• Anvend og understøt den enkelte medarbejders kompeten- 
 cer, interesser og motivation 
• Loyalitet i ledelsen
• Ledelsen fremstår eksemplarisk 
• Brug de positive forældre til at hjælpe med kommunikatio- 
 nen.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Overvejelser om organisering af teams – årgangsteams og/ 
 eller fagteams
• Fra jeg-kultur til vi-kultur
• Tid til fælles planlægning og forberedelse 
• Fokus på kvalificeret faglighed. Lad spidskompetencerne  
 komme i spil.

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan lykkes en positiv modtagelse af forandringerne?
• Hvilke tryghedsskabende elementer kan træde i stedet for  
 de kendte? 
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6. LEDELSE AF PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER MED FAGLIGE SPECIALISTER

06/ 
LEDELSE AF PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER 
MED FAGLIGE SPECIALISTER

v. Viceskoleleder Maria Hessner Hansen, Tinderhøj Skole, 
Rødovre

Vores mål er at opbygge stærke professionelle læringsfællesska-
ber, generelt øge kapacitetsopbygningen på skolen samt få et 
større fokus på læring.

Vi prioriterede, at: 
• Udøve distribueret ledelse
• Bruge flere ressourcer på læringscentret
• Bruge mange kræfter på faglig ledelse.

Det krævede, at vi ændrede og italesatte:
• Organiseringen af læringscentret
• Organiseringen af lærernes mødestruktur
• Ledelsesstrukturen
• Fokus på faglig ledelse 
• Distribuerede ledelse til de faglige specialister
• Pædagogisk og didaktisk praksis
• Iværksatte en proces med fokus på effektivisering og indret- 
 ning af pædagogisk læringscenter.

Vi ville se, at ovenstående tiltag medførte:
• Et mere proaktivt læringscenter
• En kompetenceudvikling blandt lærerne i fagene 
• Flere nytænkende pædagogiske og didaktiske eksperimen- 
 ter ude i klasserne med rygdækning fra læringscenteret 
• En større videndeling i fagene
• En større åbenhed overfor nye metoder og redskaber og  
 besøg i klasserne
• En øget læring hos eleverne.

Gode råd:
• Træf beslutningen og hold fast – selvom stort set alle foran- 
 dringer er svære i starten, er det blevet en stor succes
• Overvej proces for udvælgelse af lærere til det pædagogiske  
 læringscenter, og hvordan de legitimeres.

Kontaktoplysninger: 
Maria Hessner Hansen, Tinderhøj Skole, Rødovre Kommune, 
Mail: cn29612@rk.dk, Tlf. 36 37 82 82.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Få gennemtænkt bemandingen og samlet vejlederne på pæ- 
 dagogisk læringscenter
• Ledelsen tæt på/del af fagteams
• Initiativ til kompetenceudvikling 
• Tydelig forventning om, at der arbejdes med læringsmål
• Rydde op for at bygge op
• Bringe lærere i spil som frontløbere.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Vægten mellem fagteams og årgangsteams
• Fagteams bruges til at udvikle egen undervisning - brug mø- 
 derne til at udvikle faglig praksis
• Løft i flok - fælles beslutninger, som alle arbejder ud fra 
• Videndeling mellem alle led
• Kompetencerne skal danne grundlag for holdopstillingen. 

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvilken rolle skal vejlederne have, og skal vi have teamko- 
 ordinator eller faglige fyrtårne - eller begge dele?
• Hvordan understøtter jeg ledelsesmæssigt vejlederne i  
 deres roller?
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7. DIGITALISERING GENNEM DELEGERET LEDELSE – VEJEN TIL EN TEKNOLOGIBASERET PROFILSKOLE

07/ 
DIGITALISERING GENNEM DELEGERET LEDELSE – 
VEJEN TIL EN TEKNOLOGIBASERET PROFILSKOLE

v. skoleleder Anne-Marie Jacobsen, Kulsbjerg Skole 
Vordingborg Kommune.

Vi prioriterede: 
• En digitaliseringsstrategi 2012-2015 i Vordingborg Kom- 
 mune
• En ny skolestruktur 2012 med fuld inklusion
• At Kulsbjerg Skole deltog i projektet IT i den innovative  
 skole – ny kompetence, ny organisationsformer i det 21. år- 
 hundrede 2014-2015
• At ressourcer målrettes digitalisering 
• Pædagogisk læringscenter – ny indretning og nye veje –både  
 fysisk og elektronisk. 

Det krævede, at vi skabte:
• En ny tydelig retning i organisationen.
• En ny kultur
• Nye samarbejder
• Ny viden
• Delegeret ledelse – ændret ledelsesrolle - ny skolelederrolle. 

Vi ville se: 
• At Kulsbjerg skole med tre afdelinger blev én skole med høj  
 grad af teknologibaseret vidensdeling
• Et tæt samarbejde mellem ledelse, vejledere, koordinatorer  
 og frontløbere
• Elevinddragelse – elev til elev læring – elev til lærer læring
• En skole der har et klart fagligt fokus og en systematisk eva- 
 luering.

Gode råd: 
• Tydelig forvaltning – klare implementeringsplaner og lo- 
 kale politiske beslutninger, der understøtter udviklingen 
• Tydelig skoleleder, der rammesætter delegeret ledelse og  
 holder retning, også når der er modstand 
• Mediepatrulje og andre elevpatruljer, der lærer elever og  
 lærere/pædagoger
• Ledelse og vejleder/stabs møder (ugentlig/14. dage), hvor 
 der følges op, viden deles, og der træffes beslutninger
• Samlet efteruddannelse – teamkoordinatorer, vejleder/stab  
 og ledelse
• Systematisk evaluering herunder selvevaluering.

Kontaktoplysninger: 
Anne-Marie Jacobsen, Skoleleder Kulsbjerg Skole, Vordingborg 
Kommune. Mail: amja@vordingborg.dk.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Tydelig prioritering og arbejdsdeling i ledelsen
• Udnytte strukturforandring til at fremme en praksisæn- 
 dring med klare roller og ansvar
• Sparring med vejlederteams
• Ledelsen tæt på praksis.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Elevinddragelse – motivation og faglig engagement – gensi- 
 dig involvering og ejerskab
• Elevpatruljer - identitetsskabende funktioner
• Elev til elev læring
• Årlig læringsfestival med workshops for og med elever – en  
 skole med en stærk faglig profil.

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan kan professionelle læringsfællesskaber spille sam- 
 men med elev til elev læring?
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LEDELSE AF DIGITALE FORANDRINGER 
– IMPLEMENTERING AF EN DIGITAL 
LÆRINGSPLATFORM

v. afdelingsleder Ulrik Lindorf Christensen, Ørstedskolen, 
Langeland

Målet er at facilitere målstyret undervisning, evaluering og vi-
dendeling ud fra en samlet digital løsning. 

Vi prioriterede, at: 
• Teste flere løsninger
• Foretage pilotprojekt
• Planlægge en indkøringsperiode
• Afvikle workshops for alle.

Det krævede, at vi:
• Kunne understøtte løsningen for alle elever mht. maskiner
• Fokuserede på, hvilke løsninger vi ville anvende til - 
 levplaner, trivselsundersøgelser osv.
• Uddannede ressourcepersoner, der kunne vejlede og afhjæl- 
 pe udfordringer undervejs
• Havde samme tilgang uanset afdeling.

Vi ville se, at:
• Der foregår videndeling mellem medarbejdere og på tværs  
 af skoler
• Den digitale løsning forekommer som en hjælp til planlæg- 
 ning og evaluering af målstyret undervisning
• Eleverne oplever øget differentiering i undervisningen
• Den digitale læringsplatform medvirker til at fremme feed- 
 backkulturen i hele organisationen.

Gode råd:
• Anvend differentierede workshops – ikke alle har brug for  
 samme medicin
• Fasthold uddannelse af personale – selvom det tager tid  
 (som mange gerne vil bruge på noget andet!) 
• Fasthold, selvom der kommer tekniske problemer – det gør  
 der altid!
• Anvend lærer til lærer eksempler – proriter ressourceperso- 
 ner.

Kontaktoplysninger:
Ulrik Lindorf Christensen, Afdelingsleder Ørstedskolen – 
ULC@langelandkommune.dk.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Prioritering af ledelsesmæssig støtte og viden
• Tydelig målstyring i og af udviklingsprocesser
• Tænk pædagoger ind fra starten
• Uddannelse af superbrugere. Der er behov for faglige IT- 
 fyrtårne, der vejleder - ikke it-vejledere
• Differentieret uddannelse af personale – forskel på viden og  
 erfaringer med it 
• Meget tydelig implementeringsplan
• Tidlig italesættelse af ny læringsplatform.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Videndeling
• Didaktiske overvejelser i fagteams
• Forvent teknologisk sårbarhed
• Differentierede workshops.

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan tilrettelægges implementeringen, så målet (elever- 
 nes læring) er et klart og aktivt sigtepunkt fra starten? 
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INSTRUMENTALUNDERVISNING OG SYMFONI-
ORKESTER SOM FAGLIG UNDERSTØTTELSE

v. skoleleder Lisbeth Bergstedt, Flakkebjerg skole, Slagelse

Målet for indsatsen er at styrke elevernes læringspotentiale - 
anvendt forskning om hjernens udvikling samt at skabe en ny 
og anderledes referenceramme for bevidsthed om egen læring. 

Vi prioriterede at: 
• Udarbejde en fælles vision med en tydelig målsætning i en 
 proces med inddragelse af ledere, medarbejdere og skolebe- 
 styrelser - også for at sikre fælles ejerskab til projektet
• Have klare linjer i forhold til beslutninger vedr. ressourcer,  
 arbejdsdeling mv.
• Have en tydelig rammesætning med ligeværdigt hensyn til  
 begge skoler, deres kerneydelser og personalegrupper
• Have en tydelig, synlig og nærværende ledelsesmæssig op- 
 bakning/deltagelse i projektet – vi er to ledere af projektet.  
 Vi er personaleledere for hver vores medarbejdere, men  
 giver hinanden god sparring.

Det krævede, at vi:
• Har et tæt og ligeværdigt samarbejde på ledelsesniveau.
• Afsætter de nødvendige ressourcer- og er enige om forde- 
 lingsnøglen
• Tager de nødvendige praktiske og pædagogiske hensyn. 
• Er opmærksomme på, at medarbejderne har brug for at  
 mødes 
• Inddrager medarbejderne i evaluering og planlægning af  
 den videre del af projektet
• Inddrager forældre, musikalske venner i lokalområdet, lo- 
 kale sponsorer m.fl.

Vi ville se, at:
• Eleverne blev dygtigere til at koncentrere sig og være foku- 
 serede
• Elevernes erfaringer kan anvendes til en udvidet indsigt i  
 egne lærerprocesser
• Eleverne får succesoplevelser i kraft af de fælles præstatio- 
 ner
• Eleverne får lov til at vise nye sider af sig selv
• Andre elever end de, der sædvanligvis er højt præsterende,  
 får ”stjernestatus”- bliver spottet og tilbudt videre musi- 
 kalsk undervisning
• Musikskolelærerne bliver dygtigere til at undervise elever i  
 grupper/hold

• Elever, der ellers ikke ville opsøge musikskolen bliver inte- 
 resserede i at gå til musik i fritiden
• Skolen bliver et musikalsk center i lokalområdet.

Gode råd:
• Find et ambitionsniveau, som er passende
• Også lærere og pædagoger spiller med i orkestret
• Tydelighed omkring, hvad det er I gør, og hvorfor I gør det
• Struktur og organisering forhindrer ufrugtbart kaos.

Kontaktoplysninger: 
Lisbeth Bergstedt, skoleleder Flakkebjerg Skole, 
mail: lisbe@slagelse.dk.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Højt ambitionsniveau giver resultater
• Tydelige forventninger og rammer
• Fokuseret indsats
• Ledelsessamarbejde på tværs og ud af organisationen
• Et fast videngrundlag, der bruges ledelsesmæssigt.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Musik som understøttende aktivitet for koncentration og  
 læring 
• Det forpligtende fællesskab, hvor alle har en betydningsfuld  
 rolle
• Læringsrum, der skaber nye roller og identiteter
• Læringsmålsstyring i en musikalsk eller anden kreativ sam- 
 menhæng.

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan arbejder man med at gå fra klasserumsledelse til  
 orkesterledelse?
• Hvordan bringes pædagogiske erfaringer fra orkesterunder- 
 visningen ind i læringsrummet på skolen – også i de fagop- 
 delte timer?
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LÆRINGSMÅLSSTYRET UNDERVISNING I PRAKSIS

v. skoleleder Vibeke Sigen Verwolt og indskolingsleder Merete 
Overgaard, Stolpedalsskolen, Aalborg

Målet med indsatsen er, at Stolpedalsskolen i Aalborg arbejder 
på at implementere læringsmål.

Vi prioriterede: 
• At etablere selvstyrende, professionelle team
• At ændre organisationen, således at teamene fik tilpas stør- 
 relser (2 årgange pr. team), så elevgruppen var kendt af alle,  
 samt mulighed for holddannelse og kollegial sparring
• Kompetenceudvikling i relationskompetence, klasserumsle- 
 delse, og læringsmålsstyret undervisning
• At give teamene tid og mulighed for guidning til at udar- 
 bejde årsplaner og læringsmål med baggrund i nye fælles  
 mål i dansk og matematik
• At introducere Elevtavlen som et redskab i specielt mellem- 
 gruppen
• At indgå i et forskningsprojekt med UCN omkring konsoli- 
 dering?  

Det krævede, at vi:
• Ansatte og udviklede medarbejdergruppen
• I ledelsen gik forrest og blev kulturbærere. Vi har gennem  
 5 år udarbejdet årlige målsætninger, som i foråret er blevet  
 evalueret af alle medarbejdere og præsenteret i dialog
• Købte og blev medudviklere på en læringsapp, som både  
 lærere, pædagoger og elever så som et godt redskab i arbej- 
 det med dels årsplaner, læringsmål og elevplaner.

Vi ville se:
• Professionelle læringsteam, som er styret af kompetence og  
 læring
• Tydelig klasserumsledelse
• At teamene ikke bruger tid på at ”tale rundt om kerneopga- 
 ven” – men i fællesskab tilrettelægger, efterbearbejder og  
 gennemfører undervisning
• At teamene gør læring til et fælles projekt, hvor konsolidering  
 bliver nøgleordet
• Teamsamarbejdet udvikles til at være læringsteam, således  
 at medarbejderne har fokus på egen læring og udvikling  
 samtidig med, at man udvikler læringsforløb for eleverne.

Gode råd:
• HOLD FAST – læringsmålsstyret undervisning må aldrig ”gå  
 over”!
• HUSK, at læringsmål ikke er målet, men et redskab til at gøre  
 eleverne aktive i deres egen læringsproces
• Prioriter kvalitativ kompetenceudvikling for hele persona- 
 legruppen
• Inddragelse af eleverne. Når de ser ”lyset”, går det ikke over.

Kontaktoplysninger: 
www.stolpedalsskolen.dk, Skoleleder Vibeke Verwohlt – vv-
skole@aalborg.dk.
Indskolingsleder Merete Overgaard – mco-skole@aalborg.dk. 

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Deltagelse i teammøder
• Ledelsen går forrest med ledelsesmålsætninger og er rolle- 
 model
• Fælles uddannelse af alle medarbejdere.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Fælles sprog for læringsmålstyret undervisning
• Elevinddragelse
• Synlige og tydelige læringsmål i alle klasser.

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan kan man styrke arbejdet med konsolidering af de  
 faglige tiltag og kulturer, der etableres?
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INKLUSION 
– HVOR SUCCESFULDE ER VI?

v. Chefkonsulent for skoler og specialundervisning 
Torben Steen, Skanderborg Kommune

Brug af data i den praksisnærer skoleledelse - inklusion
Målet med indsatsen er at anvende i forvejen tilgængeligt data 
som direkte feedback på arbejdet med en pædagogisk/didaktisk 
udfordring.

Vi prioriterede at: 
• Anvende i forvejen tilgængeligt data
• Etablere en proces for anerkendelse af datas betydning
• Fastlægge målet- og begrunde anvendelsen af data i en pæ- 
 dagogisk/didaktisk kontekst
• Skabe dialog om inklusionsbegrebet med udarbejdelse af  
 en fælles kommunal strategi
• Anerkende betydningen af den pædagogiske praksis i for- 
 hold til en succesfuld inklusion. 
 
Det krævede, at vi:
• Udarbejdede en fælles kommunal strategi for arbejdet med  
 inklusion
• Tilrettelagde kursusforløb i anvendelse af ”feedback”
• Etablerede en fælles dialog om muligheden for etablering af  
 en ”kvalitetsmarkør” for arbejdet med inklusion på bag- 
 grund af i forvejen kendt data
• Sikre en reflekterende dialog mellem ledelse og klasseteam.

Vi ville se, at:
• Data kan understøtte ledelsens mulighed for praksisnær le- 
 delse
• En større grad af præcise målsætninger for arbejdet med in- 
 klusion fra klasse til klasse
• En større accept og forståelse af datas som feedback på en  
 pædagogisk/didaktisk indsats.

Gode råd:
• Opstil en fælles strategi med en tydelig definition af succes- 
 kriterier for inklusionsarbejdet
• Skab en åben dialog om mulighederne for anvendelse af  
 data som direkte feedback på en pædagogisk praksis
• Afklar forskellige måder for den efterfølgende reflekterende  
 samtale mellem skoleledelse og klasseteam.

Kontaktoplysninger: 
Chefkonsulent for skoler og specialundervisning i Skanderborg 
Kommune – Torben Steen, torben.steen@skanderborg.dk 
tlf. 23 39 61 77.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Fokus væk fra det kvantitative til det kvalitative – hvad gem- 
 mer sig bag gennemsnittet
• Opstille klare mål for trivselsmålingen
• Brug trivselsundersøgelsen som redskab til dialog 
• Definere inklusion i et elevperspektiv og i et trivselsper- 
 spektiv
• Inklusionsstrategi.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Fælles forståelse af inklusion
• Inklusion for alle børn og ikke med udgangspunkt i et spe- 
 cialpædagogisk mangelsyn
• Brug data i pædagogiske sammenhænge.

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan kan man arbejde med data for læringsfællesskaber  
 som supplerende til data for sociale fællesskaber?
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LÆRINGSMÅL 
– INDSATS I SKOLEÅRET 2015-2016

v. skoleleder Erling Pedersen, skolerne i Nord, Odense 

Vi prioriterede at lave: 
• 2 pædagogiske dage 
• 4 workshops på 3 skoler
• 4 læringsmålsuger på 3 skoler.

Det krævede, at:
• Lederne observerede alle lærere og pædagoger 4 gange i  
 løbet af skoleåret 
• Der efterfølgende blev afholdt feedbacksamtaler i klasse- og  
 årgangsteams – og med de enkelte medarbejdere.

Vi ville se:
• At lærere og pædagoger kan arbejde målbaseret med elever- 
 nes læring og udvikle en evalueringspraksis, som skal med- 
 føre et øget læringsudbytte og forbedre den faglige progres- 
 sion for alle elever
• At elevernes trivsel og motivation forbedres
• At kommunikationen mellem skolen og hjemmet vedrøren- 
 de elevernes læring forbedres.

Gode råd:
• I skal selv gå ind i det
• I skal gøre meget ud af kommunikationen 
• I skal betragte det som et kompetenceudviklingsforløb for  
 jeres lærere og pædagoger – og for jer selv
• Vær præcise og tydelige med, hvad det er, I vil
• Vær omhyggelige med planlægningen
• Brug jeres egen medicin! Lærerne er jeres elever – så husk  
 målene for deres læring – feedback og evaluering.

Kontaktoplysninger:
Skoleleder, Erling Pedersen, Søhusskolen, Bispeengen 3, 
5270 Odense N, ep@odense.dk, Tlf. 2074 6098.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Tæt på undervisningen og besøg i klasserne
• Ærlighed omkring egen tvivl og egen motivation
• Tydelige mål for både lærere og pædagoger
• Behov for ledelsesudvikling med coaching og kommunika- 
 tion
• Kommunikation om ny praksis
• Systematisk feedback og læringssamtaler på læringsmål og  
 læringsmålsuger
• Ledelsen lærer målstyring sammen med medarbejderne
• Differentiering i kompetenceudvikling – forskellige ud- 
 gangspunkter og behov.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Professionalisering af lærergruppen
• Ledelse af teams gennem ressourcepersoner og vejledere
• Læringsvejledere, læringscenter og fagteams – i spil på nye  
 måder
• Fælles sprog og fælles retning.

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan kan man hjælpe lærerne til at lave læringsmål og  
 få dem aktivt i spil i undervisningen?
• Hvordan kan man koble arbejdet med læringsmål og imple- 
 mentering af en læringsplatform?



16 FAGLIG LEDELSE I FOLKESKOLEN
13. ELEVCENTRERET LEDELSE AF LEDERE

13/ 
ELEVCENTRERET LEDELSE AF LEDERE

v. skoleleder René A. Knudsen og afdelingsleder Torsten D. 
Christensen, Sofiendalsskolen, Aalborg Kommune

Scenarie:
Sofiendalskolens ledelsesteam er nyt. Skolelederen har være 
ansat i tre måneder og bortset fra en teknisk serviceleder er 
viceskoleleder, fællesleder og afdelingsleder blevet ansat inden 
for de sidste to år. 

Vi prioriterede, at: 
• Alle opgaver, vi beskæftiger os med, skal fremme skolens  
 kerneopgave: elevernes læring og trivsel
• Skolelederen skulle have mulighed for at lære skolen at  
 kende indefra – samt udnytte hans mulighed som nyansat  
 for at kunne iagttage den udefra
• Teamledelsens fire mellemledere er frisatte til decentralt at  
 støtte organisering og indhold i skolens afdelinger, der  
 bedst muligt sikrer elevernes læring og trivsel.

Det krævede, at:
• Skolelederen har fokus på at oversætte politiske beslut- 
 ninger og forvaltningsmæssige strategier, så de kan indgå i  
 Sofiendalskolens egne udviklingsinitiativer i form af ram- 
 mer, mål mv., som mellemlederne kan bruge som afsæt for  
 deres ledelse af medarbejderne
• Vi definerede mellemledernes funktion, som dem der  
 igangsætter og motiverer medarbejderne i arbejdet med at  
 organisere og udvikle en praksis, der understøtter skolens  
 kerneopgave ift. eleverne, samt fremmer medarbejdernes  
 arbejdsglæde og kompetenceudvikling
• Vi fik beskrevet, hvem i teamledelsen der har ansvar for  
 hvad – samt gennem et højt informationsniveau sikrede, at  
 relationerne mellem lederne og mellemlederne og medar- 
 bejderne ville kunne give den enkelte indflydelse på de om 
 råder, hvor andre havde det endelig ansvar.

Vi ville se, at:
• Skolelederen ved at få tid til at iagttage skolens samlede  
 opgaveløsning kunne få øje på andre og mere hensigtsmæs- 
 sige måder at fordele ansvar og indflydelse på i teamledel- 
 sen.

Gode råd:
• Giv en ny leder tid og mulighed for at ”iføre” sig organisa- 
 tionen.

Kontaktoplysninger: 
Sofiendalskolen: Lange Müllers Vej 18, 9200 Aalborg SV. 99 82 
46 46, Skoleleder, René A. Knudsen. Rak-skole@aalborg.dk, 
Afdelingsleder, Torsten D. Christensen. tdc – skole@aalborg.dk.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Eleven i centrum 
• Rollemodel for medarbejdere
• Sætte sig ud over ”driftsfasen”
• Realisering af drømme og ønsker kræver ledelsesmæssigt  
 overskud.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Fra organisatorisk team til kompetenceteam
• Gør hinanden gode, og stil motiverende opgaver.

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan kan man arbejde med kompetenceafklaring i sko- 
 leledelsen og hos medarbejderne?
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LEDELSE AF PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER 
(PLC) - OMSTILLING FRA TRADITIONELT 
SKOLEBIBLIOTEK OG KOMPETENCECENTER 
TIL RESSOURCECENTER
v. skoleleder Kim Malthe Skinbjerg og afdelingsleder 
Gitte Scheuer Andersen, Vodskov Skole, Aalborg

Mål med indsatsen:
Vi ønskede at optimere muligheden for at få de forskellige vej-
lederfunktioner i KPC (kompetencecenter) og PLC (pædagogisk 
læringscenter) til at samarbejde og sætte fælles mål for kerne-
opgaven med at vejlede kolleger.

Et centralt mål er, at dette samarbejde skal understøtte og bi-
drage til skolens samlede udvikling med at øge elevernes læring 
og højne elevernes trivsel. Et mål er også, at disse medarbejdere, 
i samarbejde med ledelsen, skal være frontløbere i forhold til at 
igangsætte, udføre og evaluere udviklingsprojekter på skolen – 
de skal understøtte den røde tråd i deres aktiviteter.

Vi prioriterede:
• At ressourcecenteret skal understøtte den faglige og pæda- 
 gogiske ledelse og skal afspejle skolens vision
• At udøve kollaborativ ledelse, bl.a. ved at ressourcecenter-- 
 vejlederne planlægger, udfører og evaluerer på div. konfe- 
 rencer bl.a. med afsæt i kvalitetsrapporten, trivselsmålingen  
 mm.
• At vejledning af pædagogisk personale og elever skal være  
 en bærende funktion i skolens ressourcecenter
• At ressourcerne lægges centralt i ressourcecenteret på ud- 
 valgte personer med specifikke kompetencer 
• Obligatoriske konferencer for alle medarbejdere: fag-  
 (dansk/matematik), klasse-, trivsels- og læringskonferencer,  
 hvor ledelsen deltager i nogle udvalgte konferencer
• At ressourcecenter-vejlederne skal udbyde forskellige kurser  
 for medarbejderne bl.a. med afsæt i konferencerne
• Videndeling i diverse fora: fagteam, klasseteam, personale- 
 møder, inspirationsmesse mm. både internt og eksternt,  
 med en eller flere ressourcecenter-vejledere som tovholdere
• Nytænkning i forhold til indretning.

Det krævede: 
• at vi samlede alle skolens vejledere og ressourcepersoner  
 under ét for at kunne optimere, kvalificere og koordinere  
 skolens indsatser
• At ledelsen sætter holdet af de medarbejdere, der skal have  
 opgaver i ressourcecenteret, ud fra kompetencer
• En omfordeling af antallet af timer ved eks. opprioritering  
 af timer til vejledning
• Der blev valgt en fælles platform at arbejde ud fra, hvilket  
 blev relationel koordinering og prototyper som metode 
• Struktureret mødekalender og en opdeling af fælles og op- 
 delte aktiviteter, som fremgår af et fælles årshjul for ressour- 
 cecenteret
• Tydelig italesættelse i organisationen af, at fokus er på 
 indsatser på pædagogernes og lærernes didaktiske praksis
• At RC-vejlederne prioriterede en del af deres tid på afhol- 
 delse af konferencer, hvor alle medarbejdere bliver indkaldt  
 til obligatoriske konferencer
• En proces omkring nytænkning af skolebiblioteket - det fy- 
 siske rum – hvad skulle det kunne fremover?

Hvad var svært, og hvordan blev udfordringerne håndteret:
• Udfordrende at samle så mange forskellige vejledere og få  
 dem til at kollaborere, hvortil vi valgte at køre en proces om- 
 kring relationel koordinering og prototyper
• Det kan være svært at finde frem til, hvad skal de samarbej- 
 de om, og hvad de ikke samarbejde om.

Hvilke tegn på den ønskede forandring kan ses (i organisatio-
nen og hos eleverne) 
Tegn vi ser:
• Tæt samarbejde mellem ledelsen og ressourcecenterets vej- 
 ledere, om bl.a. indsatsområder og interne udviklingspro- 
 jekter i forhold til indfrielsen af Aalborg Kommunale Skole- 
 væsens vision
• Medarbejderne bruger skolens vejledere mere proaktivt og  
 udtaler, at de ikke oplever de står alene med opgaven
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14. LEDELSE AF PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER (PLC) - OMSTILLING FRA TRADITIONELT SKOLEBIBLIOTEK OG KOMPETENCECENTER TIL RESSOURCECENTER

• Afstedkommer mere foregribende arbejde frem for indgri- 
 bende – færre elever bliver taget ud enkeltvis
• En øget forståelse, åbenhed og interesse for at se på og  
 ændre egen praksis   
• Ressourcecenteret er fast punkt på afdelingsmøderne.

Tegn, der er udeblevet:
• Det er for tidligt at sige, i hvor udstrakt grad ressourcemed- 
 arbejderne i diverse projektgrupper formår at følge deres  
 opgaver til dørs
• Vi arbejder stadig med at få endnu flere af de medarbejdere,  
 der ikke selv søger vejledingen, til selv aktivt at opsøge vej- 
 ledning.

Gode råd til ledere, der skal i gang med en lignende indsats.
• Opstil de ønskede mål og formålet med evt. at samle kom-
 petencecenteret og det pædagogiske læringscenter
• Afsøg organisationens matrikelværdi - hvor er organisatio- 
 nen i forhold til ønskede niveau og mål, som vil danne  
 grundlag for afsættet 
• Udarbejd en tydelig og inddragende procesplan
• Tydelig rammesætning i forhold til projektgrupperne, funk- 
 tionsbeskrivelserne for vejlederne, mødefora og generelt en  
 klar forventningsafstemning for alle RC-medarbejdere  
• Overvejelse, skal vi have ansvarshavende skolebibliotekar  
 eller kompetencecenterkoordinator eller tovholdere i  
 projektgrupperne og faggrupperne?

Diverse info kan findes her: http://kortlink.dk/hmxb 
Her kan du finde vores prototype for PLC-nytænkning, oversigt 
over de nuværende konferencer på Vodskov Skole, tidligere 
oplæg for ledere mm.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Fokus på at have ”pit-stop” og evalueringer under forandrin- 
 gerne
• Samle ressourceteam
• Vejlederne som medspillere på udviklingstiltag
• Kollaborativ ledelse
• Udbud af kurser til kollegaer.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Vejlederne skal ud i klasserne og gøre en forskel
• Sikring af legitimitet og legalitet til vejledere 
• Prioritering af PLC. 

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan kan man arbejde med snitfladen mellem ledelse  
 og vejledning?
• Hvordan kan man bedst muligt indrette PLC fysisk? 
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LEDELSE AF EN EFFEKTIV SKOLE MED FOKUS 
PÅ RESSOURCESTYRING

v. skoleleder Boris Loftager, Halgård Skole, 
Holstebro Kommune

Vi prioriterede, at: 
• Synliggøre lærernes faktiske undervisningstimetal
• Udnytte tildelte ressourcer bedst muligt
• Opprioritere relevant mødeaktivitet – bl.a. kerneteamsmø- 
 der  
• Testresultater (nationale test og trivselsmåling) fremadrettet  
 skal være et brugbart, synligt og tilgængeligt arbejdsredskab. 
• Sætte fokus på trivsel.

Det krævede, at vi:
• Brugte meget tid på at blive ”superbrugere” i skolens digitale  
 administrationssystem
• Gjorde os grundige overvejelser i forhold til ”anderledes  
 dage – skemafri dage”
• ”Skærmede” ansatte og skole mod unødvendige ”forstyrrel- 
 ser”
• Inddrog mødeaktivitet i skemalægningen.
• Flyttede pædagogernes arbejdstid over i skolens digitale ad- 
 ministrationssystem
• Satte fokus på ”brugen” af sjette ferieuge.

Vi ville se, at:
• Opgaveoversigten var et udtryk for ”virkeligheden”
• Testresultater medførte nye tiltag
• Relevant mødeaktivitet skaber udvikling og giver mening  
 for den enkelte.

Gode råd:
• Brug sjette ferieuge som fridage for personalet
• Brug kun ét system til at styre alle personalegruppers ar- 
 bejdstid
• Gør skolens digitale administrationssystem til ”din ven”
• Sæt testresultater i system. Overvej, hvornår man gør hvad?

Kontaktoplysninger: 
Boris Loftager, Halgård Skole, Mobil; 21605371.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Tæt opfølgning på praksis
• Skemalæg møder
• Strategi for anvendelse af testresultater
• Elevernes læring som omdrejningspunkt for prioritering af  
 ressourcer.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Mødekultur
• Forebyggende indsats ift. trivsel
• Balance mellem effektivitet og trivsel.

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan optimerer man overblikket, så man kanalisere til  
 de områder, der har størst behov?
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HVORDAN LEDER MAN MOTIVATION?

v. Skoleleder Lene Hvilsom Larsen, Mellervangskolen, 
Aalborg Kommune

For at ledelse, medarbejdere og elever kan være innovative kræ-
ver det, at man skaber et kreativt miljø. Et miljø, hvor man sam-
arbejder om opgaveløsningen, man har mod til at prøve nyt, 
og man tør lave fejl. På Mellervangskolen arbejder vi strategisk 
med kulturen og organisationen, fordi vi tror på, at medarbej-
derne skal kunne arbejde kreativt og innovativt, hvis de skal 
kunne udvikle elevernes innovative kompetencer.

Vi prioriterede: 
• Ny organisering i selvledende afdelingsteam med råderum  
 indenfor klare definerede men vide rammer
• Fælles sprog gennem kompetenceudvikling
• Ansættelse af to akademikere som innovationsvejledere  
 med fokus på implementering
• Prøvehandlinger i klassen, teamet og i organisationen
• Skabelse af et mulighedsrum (divergent tænkning – ja, og…),  
 hvor vi alle tør lave fejl.

Det krævede:
• Afvikling af rigtigt mange ”plejer”
• Dialog med medarbejderne efter behov
• At ledelsen var rollemodeller
• At vi turde sige, ”YES, vi har lavet en fejl” eller ”det her er  
 ikke godt nok, vi må prøve noget andet”
• At ledelsen slap kontrollen og ledte gennem dialog og tillid
• At alle havde fokus på information til forældrene.

Vi ville se:
• At medarbejderne udviklede kompetencer, således at de når  
 de oplevede et problem eller en udfordring mødte det i en  
 kreativ proces (problemudforskning, idegenerering, udvik- 
 ling og iværksættelse) – FourSight thinking model
• At medarbejderne bruger de kreative værktøjer til at vække  
 elevernes nysgerrighed og motivation, for herigennem at  
 skabe øget læring og værdi.

Gode råd:
• Vi valgte at lave hele forandringen på en gang. Det har været  
 hårdt, og det er stadig hårdt, men vi oplever rigtig mange  
 succeser, som giver os alle god energi i hverdagen. Det kan vi  
 leve længe på

• Vær tro mod jeres vision. Giv støtte og vejledning i stedet  
 for at give køb på visionen
• Gå selv med i processen og vær en rollemodel.

Kontaktoplysninger:
Skoleleder Lene Hvilsom Larsen, Mellervangskolen, Aalborg 
Kommune, Lela-skole@aalborg.dk, tlf.: 9982 4300.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Udgangspunkt i noget, der skaber værdi
• Giv ejerskab til skolen både fra medarbejdere og elever
• Ideer fra personalet skaber automatisk ejerskab og engage- 
 ment
• Tro på visionen
• Løbende evaluering af personale, elever og forældre
• Hav elevernes motivation og faglige progression som mål. 

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Innovativ kultur med plads til leg og kreativitet
• Læring kommer på dagsordenen
• Akademikere og andre fagpersoner i skolen kan give nye  
 øjne på organisationen og spot på blinde pletter.

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan måler man merværdien for elevernes læring og  
 trivsel?
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DIGITAL FORANDRINGSLEDELSE

v. skoleleder Rasmus Flemming Jensen, Vester Hassing Skole, 
Aalborg Kommune

Vi prioriterede, at: 
• Der er gennemsigtighed i arbejdsopgaver, timer, dagsorde- 
 ner og kalendere
• Der er fleksibilitet i skemaer og arbejdstider
• Alle elever i indskolingen og på mellemtrinnet har tablets  
 og computer til udskoling
• Vi fokuserer på eleven som producent
• Alt pædagogisk personale har en tablet og en computer
• Der er et smart-tv i alle rum
• At IT hænger sammen med en anden måde at tænke læring  
 på.

Det krævede, at:
• Vi sparede penge på kopi, bøger, reparationer og it vejleder- 
 timer
• Ledere er klare på, at der er noget, der er bedre end andet og  
 sætte “kant”
• Ledere går foran, bruger de forskellige digitale værktøjer og  
 viser retning
• Ledere er opdateret på de nyeste digitale værktøjer og virke- 
 midler
• Personalet er enige i, at vi går den digitale vej
• Personalet bliver “motiveret” til at benytte det digitale.

Vi ville se, at:
• Eleverne bevarer glæden ved læring
• Eleverne føler sig som en del af verden
• Undervisningen er overvejende eksperimenterende og pro- 
 blemløsende
• Eleverne bliver dygtigere og ikke kun lærerne
• Vi bevæger os fra undervisning til læring
• Medarbejderne oplever rimelighed i deres arbejdsforhold
• Medarbejderne oplever en stor del af retfærdighed i forde- 
 ling af arbejdsopgaver
• At vidensdeling bliver nemmere
• Forberedelsesbegrebet ændres.

Gode råd:
• Sørg for infrastruktur før alt andet
• Hav tålmodighed, og gør det sjovt
• Tag dig mod
• Inkluder personalet i strategier.

Kontaktoplysninger: 
Rasmus Flemming Jensen, Skoleleder på Vester Hassing Skole
Mail rj-skole@aalborg.dk, Tlf. 31994703.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Ledelsen skal være dedikerede til opgaven
• Pengene er der – lav en Business Case, og hold fast på foran- 
 dringen
• Risikovillighed og omfattende research.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Fokus på didaktik – læringsvejleder frem for IT-vejleder
• Et stort valg / fravalg
• Væk med bøger og kopier
• Læring for ALLE
• Accept af en stejl læringskurve.

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan håndterer man evt. IT-udfordringer hos både ele- 
 ver og lærere? 
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LEDELSE AF DEN ÅBNE SKOLE

v. afdelingsleder Anders Paaske Christensen, Gistrup Skole, 
Aalborg Kommune

Målet med indsatsen er, at nationale og kommunale målsætnin-
ger indfries, og at lærerne lykkes med at lave en bedre undervis-
ning.

Vi prioriterede, at: 
• 10% af den understøttende undervisning skal varetages af  
 udefrakommende
• Vi på skolen havde en systematik ift. hvem der fik hvilke  
 udefrakommende ind i deres undervisning
• Bruge ressourcerne effektivt
• De timeløsefag kunne løses mere effektivt i forbindelse med  
 den åbne skole.

Det krævede, at vi:
• Tog initiativ til møder med den lokale foreningsverden og  
 generelt var støttende i fht. lærerne
• Var skarpe og vedholdende i vores formidling
• Overtog/påvirkede koordinationen og styringen af timeløse  
 fag.

Vi ville se, at:
• Eleverne motiveres og lærer mere
• Lærerne tænker ud af boksen og bliver bedre til at skaffe sig  
 selv mere forberedelse
• Undervisningen generelt bliver bedre.

Gode råd:
• Foreningerne er fyldt med ildsjæle, der tænker i muligheder  
 og ikke i hverken i tid eller penge
• Det er vigtigt at tænke, at det skal blive bedre i stedet for  
 godt
• Meld måltal ud frem for bare at ”prøve det” – klare og tyd- 
 lige mål og forventninger
• Ikke bange for at presse på
• Det kræver tid at planlægge, men systematik sparer tid på  
 den lange bane.

Kontaktoplysninger: 
Anders Paaske Christensen, Afdelingsleder Gistrup Skole, 
Apch-skole@aalborg.dk
Tlf.: 25199328.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• På sigt skal planlægningen ud til teams, så den åbne skole  
 bliver en del af undervisningen
• Motivation til inddragelse.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Playmaker tænkning
• Ikke ”sodavandsbesøg”
• Den åbne skole skal især understøtte læringsmål.

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan understøtter åben skole målene i de obligatoriske  
 fag?
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FORUM FOR SKOLELEDELSE 
– PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER 
OM AT UDVIKLE FAGLIG LEDELSE

v. skoleleder Malene Kongpetsak, Hornbæk Skole, Randers

Skoleledere samarbejder i professionelle læringsfællesskaber 
om at udvikle faglig ledelse med fokus på databaseret ledelse og 
målstyret læring.

Vi prioriterede, at: 
Den samlede ledelse på skolerne får et fælles forum, hvor man 
sammen udvikler sin tilgang til faglig og pædagogisk ledelse 
på skolerne. Vi vil arbejde med fælles overskrifter og temaer i 
relation til folkeskolereformen - i tæt samarbejde med skolefor-
valtningen. 

Vi har taget udgangspunkt i en fælles model (”De 5 søjler”)for 
arbejdet med professionelle læringsfællesskaber. Kilde: Thomas 
Albrechtsen: ”Professionelle læringsfællesskaber - teamsamar-
bejde og undervisningsudvikling”, Dafolo 2013.

Det krævede, at:
• Den samlede ledelse på skolerne indgår i netværksmøder
• Der er hele mødedage, hvor alle netværk er samlede i et  
 stort forum 
• Netværkssamarbejdet bliver faciliteret af tovholdere (skole- 
 ledere)
• Tovholdere udgør en arbejdsgruppe, der samarbejder med  
 forvaltningen om indhold og tema for samarbejdet.

Vi ville se, at:
• Man som ledelse kan lære af hinanden gennem videndeling
• Man som ledelse i Randers Kommune bliver klædt på til at  
 arbejde med faglig ledelse i en form for fælles forståelse
• Arbejdet med faglig ledelse giver medarbejdere mulighed  
 for at styrke det faglige niveau for eleverne.

Gode råd:
• Brug den nødvendige tid til at skabe forforståelse og kon- 
 tekstafklaring blandt hele ledergruppen 
• Brug den nødvendige tid til at lave forventningsafstemning  
 og kontekstafklaring i netværksgruppen
• Brug den nødvendige tid til samarbejde i tovholdergrup- 
 pen og med forvaltningen.

Kontaktoplysninger: 
Malene Kongpetsak, Skoleleder, Hornbæk Skole, 
Malene.kongpetsak@randers.dk.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Fokus på faglig ledelse og konkrete opgaver i netværk
• Noget man kan være fælles om på trods af forskellighed
• Mod til at tale om egne svagheder
• Luge ud i diverse ledelsesmøder.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Spændvidde mellem systematik og forskellighed
• Systematik understøtter fokus på læring og praksisudvik- 
 ling
• Mod til at have fokus på ”ikke viden”.

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan skabes en kultur på tværs af skoler i skoleleder- 
 gruppen, hvor man drøfter udfordringer i et udviklingsper- 
 spektiv?



24 FAGLIG LEDELSE I FOLKESKOLEN
20. LEDELSE AF FAGLIGE VEJLEDERE

20/ 
LEDELSE AF FAGLIGE VEJLEDERE

v. skoleleder Rikke Schultz Pedersen, Ny Hollænderskolen 
Frederiksberg Kommune

Målet med indsatsen er, at skolens faglige vejledere/ressource-
personer i endnu højere grad understøtter den faglige og pæda-
gogiske ledelse og udvikling af den samlede skole med fokus på 
undervisning og læring. 

Vi prioriterede: 
• At udøve distribueret ledelse
• At de faglige vejledere/ressourcepersoner har legitimitet  
 blandt kollegaer, er fagligt kompetente og besidder en reel  
 mer viden
• Ressourcetildeling til udvalgte medarbejdere med specifik- 
 ke kompetencer.

Det krævede, at vi:
• Fokuserede på kompetenceudvikling blandt vejledere/res- 
 sourcepersoner
• Udarbejdede en vision og beskrivelse af skolens ressour- 
 cecenter samt funktionsbeskrivelse for vejledere/ressource- 
 personer
• Igangsatte systematiske vejledningsforløb 
• Skabte rammer og struktur i forhold til samarbejde – for at  
 optimere, kvalificere og koordinere skolens indsatser
• Arbejdede med kultur: Tillid og fælles sprog – samt fokus på  
 organisatorisk læring/videndeling.

Vi ville se, at:
• Der blev skabt et tæt samarbejde mellem skolens ledelse og  
 vejledere/ressourcepersoner omkring indsatsområder og  
 udviklingsprojekter
• Skolens vejledere/ressourcepersoner blev brugt mere i for- 
 hold til at understøtte og udvikle undervisningen, den en- 
 kelte lærer og teamet
• Den samlede vejledningsindsats understøttede skolens vi- 
 sion og indsatsområder
• Der er større fokus på udvikling af egen praksis i samarbej- 
 de med teamkollegaer og vejledere/ressourcepersoner.

Gode råd:
• Klar vision - udarbejd en tydelig og inddragende procesplan
• Synergi og samarbejde mellem ressourcepersoner
• Skab klare rammer for vejledning og rådgivning
• Ledelsesopbakning og sparring 

• Afprøv forskellige metoder/strukturer/former – så det pas- 
 ser til fokus og til skolens kultur og praksis.

Kontaktoplysninger:
Rikke Schultz Pedersen, Skoleleder Ny Hollænderskolen, 
ripe04@frederikseberg.dk.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Koordineret læringsledelse og kompetenceudvikling
• Udvælgelse af ”de rette” til vejlederrollen.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Sivning af kapacitet – fastholdelse
• Aktionslæring – praksisnært
• Legitimitet og accept af rollen 
• Kobling af ressourcecenter og mediecenter.

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan følges op på praksisændringerne – er vi på rette  
 vej?
• Hvordan tager vi drøftelserne ledelsesmæssigt om faglige  
 vejledere kontra undervisningsvejledere? 



25FAGLIG LEDELSE I FOLKESKOLEN
21. CHANCEULIGHED – NEJ TAK 

21/ 
CHANCEULIGHED – NEJ TAK 

v. skoleleder Bent Nielsen, Bankagerskolen, Horsens Kommune

Formålet med det 4-årige projekt har primært været at skaffe 
viden om og erfaringer med, hvorledes en kulturel forandrings-
proces, der kan minimere sorteringsmekanismerne i uddan-
nelsessystemet, kan udvikles, gennemføres og organiseres. Pro-
jektet blev gennemført i et samarbejde mellem en folkeskole, et 
gymnasium, HTX og en tømrer-uddannelse.

Vi prioriterede at: 
• Skabe et refleksivt samarbejde mellem en folkeskole og tre  
 ungdomsuddannelser på ledelses- og lærerniveau
• Udvikle skole- og undervisningskulturen på uddannelsesin- 
 stitutionerne
• Styrke forældrenes uddannelsesorienterethed
• Få en viden om, hvorledes forældrenes baggrund og tilvæ- 
 relsestolkninger påvirker børnenes motivation for læring  
 og uddannelse (følgeforskningsprojekt).

Det krævede, at vi:
• blev opmærksomme på, hvorledes den moderne skole med- 
 virker til chanceulighed
• udviklede en vision for en skole, der understøtter en større  
 chancelighed og generelt understøtter børn og unges moti- 
 vation for at være elever
• igangsatte et aktionsforskningsprojekt, som understøttede  
 lærerne i at udvikle en ny pædagogisk praksis
• arbejdede med kulturel indvielse af forældrene.

Vi ville se, at: 
• børn og unge i Horsens Kommune i større grad vælger ud- 
 dannelse som en vigtig del af vejen til et godt liv
• børn og unges motivation for at gå i skole bliver forøget
• Forældrene ser uddannelse som en vigtig forudsætning for  
 et godt liv.

Gode råd: 
• Et projekt i denne størrelsesorden kræver en projektleder,  
 som kan stå for projektstyring og koordination
• Der skal ledelseskraft til at implementere resultaterne af  
 udviklingsarbejdet i hele organisationen (institutionen og  
 kommunen), og dette gælder især, når projektstøtten bort- 
 falder

• Det tager tid at foretage kulturændringer, derfor kan pro- 
 jektvarighed på 4 år anbefales.

Kontaktoplysninger: 
Skoleleder Bent Nielsen, Bankagerskolen, Horsens Kommune 
ben@horsens.dk, 7629 3330.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Vigtigheden af, at lærerne underviser i deres linjefag
• Vejleder i hvert team
• Fra fag- til årgangsteams.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Inddragelse af forældre i forandringsprocessen
• Tidlig indsats øger chancelighed
• 0 – 6 års området med i læringsfællesskabet.
• Fokus på overgange: samarbejde, vidensdeling og ressource- 
 syn
• Samarbejde med ungdomsuddannelser
• Lærerne skal med ud på erhvervsskoler og i mindre virk- 
 somheder.

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan organiseres et rum for ”praktisk” arbejde i skole- 
 hverdagen?
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LEDELSE AF DET PÆDAGOGISKE 
RESSOURCECENTER (PRC)

v. skoleleder Sigurd Brønnum og afdelingsleder Pia Ebsen, 
Vestskolen, Faxe Kommune

Målet med vores indsats var at understøtte den faglige, pædago-
giske og trivselsmæssige udvikling af vores elever på Vestskolen 
samt at kvalificerer den nødvendige dokumentation for at sikre 
en helhedsorienterede tilgang til elevens skoleforløb. 

Vi prioriterede, at: 
• Samle og koordinere udviklingen af pædagogisk ressour- 
 cecenter (PRC) på hele Vestskolen
• Tilpasse organisationen til den nye lovgivning om PRC  
 (PLC)
• Have en høj medarbejderinddragelse 
• Arbejde med udvikling og reformen i et tilpasset tempo,  
 hvor alt ikke skulle gennemføres på én gang.

Det krævede, at vi:
• Gik til opgaven strategisk, udarbejdede en implemente- 
 ringsplan og tidsplan med vores ledelsesmæssige fokus  
• Etablerede en organisation der imødekom vores ønsker,  
 kunne være sparringspartnere og medvirke til at implemen- 
 tere udviklingstiltagene. Organiseringen tog afsæt i ledel- 
 sen, tillidsvalgte og  koordinatorerne for faserne
• Styringen af kompetenceudviklingsstrategien varetages af  
 skolelederen
• Beskrev kompetenceudviklingsstrategien, og opgaven blev  
 tidfastsat i ”Ramme- og opgavebeskrivelsen” for Vestskolen 
• Tog et opgør med ressourcecenteret som specialcenteret og  
 redefinerede PRC
• Lavede en kultur, hvor vejlederne blev opfattet som didakti- 
 ske medspillere - ikke speciallærere
• Udfordrede ”plejer” i samarbejdet med PPR
• Var enige i fastholdelse af mål og retning - samtidig med, at  
 vi turde erkende fejlskud og træffe beslutninger, når et tiltag  
 ikke gav den forventede effekt. Der er ingen lige vej til  
 målet
• Afsætter ressourcer til efter videreuddannelse af vejledere  
 og specialister samt tid til at bidrage i praksis.

Vi ville se, at: 
• PRC havde en effekt på lærerens/pædagogens mulighed for  
 at yde bedst mulige indsats i forhold til klassens og den en- 
 keltes trivsel og faglige udvikling

• Vejlederne fungerede som rådgivere og udviklere i forhold  
 til målstyret undervisning
• Der opstod et behov for fagteam sideløbende med det øv- 
 rige teamsamarbejde.

Gode råd: 
• Tag stilling til vejledernes rolle, så de ikke ender som nye  
 specialundervisningslærere
• Inddrag lærerne i diskussionerne før beslutningerne – både  
 på det repræsentative og ikke-repræsentative niveau.

Kontaktoplysninger: 
ebsen@faxekommune.dk sgb@faxekommune.dk.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Ledelse og organisering først som sidst
• Vi er hinandens forudsætninger for at drive skole
• Legitimitet hos koordinatorer.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• Opdeling i faglig læring og social læring
• Forandring af roller
• Viden skal sikre at elevernes læringsudbytte øges
• Fra fokus på undervisning til fokus på læringsrum.

Spørgsmål til videre refleksion
Hvordan sikres ejerskab og opbakning til et nyt syn på læring 
blandt alle medarbejderne?



27FAGLIG LEDELSE I FOLKESKOLEN
23. LEDELSE AF DIGITALE FORANDRINGER – SKABE ØGET LÆRING

23/ 
LEDELSE AF DIGITALE FORANDRINGER 
– SKABE ØGET LÆRING

v. skoleleder Per Helding Madsen, Vissenbjerg Skole, Assens

Vi prioriterede, at: 
• Efteruddanne hele personalegruppen
• Lærerne udviklede deres kompetence i forhold til læring og  
 brugen af IT
• Samle vores ressourcepersoner i PLC og gøre dem proaktive  
 i forhold til understøttelse af de professionelle læringsfæl- 
 lesskaber (årgangsteam og fagteam)
• Arbejde sammen i mange netværk (lokal, nationalt og inter- 
 nationalt Erasmus+).

Det krævede, at vi:
• Udarbejdede en vision og en handleplan
• Nedsatte et handlekraftigt IT-udvalg med både ledere og 
 lærere
• Har ansøgt nationale projekter (Digital forandringsledelse  
 og demonstrationsskoleprojekt)
• Udpeget forandringsagenter.

Vi ville se, at:
• Der forekommer øget læring
• Der forekommer øget motivation
• Der forekommer øget videndeling 
• Der kom gang i netværk ud af skolen.

Gode råd:
• Man skal have en klar strategi
• Tæt opfølgning med ”benspænd”
• Inddragelse af forældre
• Plan for investering.

Kontaktoplysninger: 
Per Helding Madsen, Vissenbjerg Skole 2069 1810.

Deltagernes refleksioner
Inspiration til ny ledelsespraksis
• Det er en forudsætning, at økonomien er i orden
• Brug af HR
• Uddan medarbejderne
• Styring af digitaliseringsprocessen og synlig procesplan
• Motivation via progressiv plan.

Kulturforandring – inspiration til nyttige processer
• IT-patruljer
• Læreren skal have ejerskab 
• Åben for at samskabe med f.eks. universiteter og gymnasier
• ”BYOD” på alle klassetrin.

Spørgsmål til videre refleksion
• Hvordan sikrer man, at eventuel svigtende teknik ikke bli- 
 ver en barriere for den digitale udvikling? 
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