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FORORD

I Herning Kommune er dagtilbuds- og skoleområdet samlet i Center for Børn og Læring (CBL). CBL skal 
understøtte et politisk ønske om at skabe sammenhæng og kontinuitet i børn og unges liv samt understøtte 
en målsætning om, at alle skal blive en del af fællesskabet og at alle skal blive så dygtige de kan.

Det kræver, at de ansvarlige ledere på området spiller sammen og spiller hinanden gode. Det er lederkodek-
set et forsøg på at understøtte. Ligeledes er det ambitionen, at understøtte et ledelsessyn hvor det handler 
om medindflydelse, medansvar, professionalisme og udfoldelsesfrihed. Det handler endvidere om at kunne 
lede såvel nedad, opad som til siden.

Vi ønsker i CBL at have landets bedste ledere. Det fortjener børnene og de unge.

Preben Siggaard
Centerchef
Center for Børn og Læring
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LEDERKODEKS





FORMÅL
Meningen med lederkodeks er at skabe et fælles sprog omkring ledelse og generelt fremme god ledelse i 
CBL.
Lederkodeks har sammen med CBL rammer og mål til formål at støtte op omkring udførelsen af kerneop-
gaven.

KERNEOPGAVEN I CENTER FOR BØRN OG LÆRING
Kerneopgaven går ud på at skabe livsduelige mennesker.

  CBL er sat i verden for at skabe progression i børns trivsel og læring, så de kan blive så dygtige,   
    som de kan, og indgå i forpligtende fællesskaber.
  CBL skal skabe sammenhæng i børn og unges liv i et 0-18 års perspektiv.

GOD LEDELSE I CENTER FOR BØRN OG LÆRING
Lederkodeks indeholder seks fokusområder for god ledelse, som er beskrevet her. 
Der er desuden angivet mere handlingsorienteret, hvad en leder skal prioritere inden for de enkelte fokusom-
råder.
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FOKUSERER AMBITIØST PÅ RESULTATER OG EFFEKTER
Det betyder, at vi skaber fokus på fremdrift i forhold til:
   faglige mål
   driftsmål
   trivselsmål

Lederen skal i forhold til fokusområdet prioritere:

   kommunikation af mål, rammer og retning. Blandt andet med visuelle metoder
   aktiviteter, der skaber resultater og effekter
   beslutsomhed i forhold til fremdrift, der skaber resultater
   motivation af medarbejdernes arbejde med resultater og effekter.
   styr på økonomien igennem styring og opfølgning
   visuel kommunikation af resultater, effekter og udviklingen på områderne

HANDLER KLOGT I MENNESKELIGE RELATIONER
Det betyder, at vi har forståelse for relationers betydning og udviser god dømmekraft. Herunder, at vi:
   ikke tager misforståede hensyn
   skaber et miljø, hvor medarbejderne kan regne med lederens tillid
   ansætter og afskediger med ordentlighed

Lederen skal i forhold til fokusområdet prioritere:

   tydelighed på, at medarbejderne er organisationens vigtigste aktiv
   nærhed og nærvær i relation til medarbejderne
   stor udfoldelsesfrihed til medarbejderne inden for rammen
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UNDERSTØTTER OG UDVIKLER PROFESSIONELLE 
LÆRINGSFÆLLESSKABER
Det betyder, at vi er:
  målstyret i forhold til kerneopgaven
  kommunikerer høje forventninger
  skaber en kultur, der emmer af lyst til at opkvalificere sig

Lederen skal i forhold til fokusområdet prioritere:

   sikring af fysisk rum og tid til læring
   italesættelse af forventningerne
   undersøgende adfærd, samt skabe en videndelingskultur

SKABER KLARHED OM KERNEOPGAVEN
Det betyder at vi:
 kommunikerer og forklarer den opgave, vi er sat i verden for at løse
 opfylder lovgivningen og de politiske målspor

Lederen skal i forhold til fokusområdet prioritere:

   rammesættende kommunikation omkring kerneopgaven
   organisatorisk planlægning, der altid understøtter kerneopgaven
   aktiviteter, der understøtter og kan forklares med udgangspunkt i kerneopgaven
   feed back og feed forward i forhold til arbejdet med kerneopgaven
   en beskrivende og visuel tilgang i forhold til kommunikationen af kerneopgaven og de tilhørende aktiviteter



FOKUSERER PÅ HANDLEKRAFT 

Det betyder, at vi sikrer:
  legitimitet omkring de beslutninger, der træffes 
  kompetencer er til stede, så beslutningerne føres ud i livet

Lederen skal i forhold til fokusområdet prioritere:

   oplyste beslutningsgrundlag med analyse – overvejelse – konklusion
   refleksion omkring beslutningernes kvalitet
   kommunikation af beslutninger
   opfølgning og evaluering 
   den lokale kontekst har betydning for, hvordan man når sit mål

PRAKTISERER INSISTERENDE INVOLVERING
Det betyder vi:
  involverer andre mest muligt 
  ikke kan fravælge involvering 

Lederen skal i forhold til fokusområdet prioritere:

   kendskab til mål og strategier så alle kan bidrage
   struktureret feed back og opfølgning i involverende processer – som noget, der både gives og modtages
   åbenhed omkring beslutningsprocesser og forpligtende involvering
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Forandringerne i ledelse betyder også, at arbejdsværdierne for ledere i Center for Børn og Læring er i 
udvikling. For at Center for Børn og Læring kan lykkes med kerneopgaven, må alle ledere være nysgerrige 
på, og i et vist omfang være drevet af, disse arbejdsværdier:

 Mod, handlekraft og god dømmekraft, så beslutninger og prioriteringer står klart og velovervejede –   

 også når det er svære beslutninger, og der er uenighed – ”Svesken på disken”

 Synlig ledelse, så organisationen ikke er i tvivl om, hvor du står og du tydeligt signalerer det, der er vigtigt i  

 forhold til kerneopgaven – ”Skaber mening” og ”Hvis du skal forsvare det, skal du kunne forklare det”.

 Professionalisme, så du altid tager et fagligt ambitiøst udgangspunkt. ”Hvis du vil tænde, må du brænde”  

 og ”Alt er ikke lige godt”.

 Udfoldelsesfrihed og nysgerrighed vægtes, så der sker udvikling – ”Altid sulten på at udvikle fagligt”

 Opbakning og anerkendelse, så medarbejderne altid kan have tillid til dig.

V IGTIGE ARBE JDSVÆRDIER FOR LEDERE i
CENTER FOR BØRN OG LÆRING
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LEDERESSAYS
- inspiration og ledelsesmæssige reflektioner om

lederkodeks fra lederkollegaer i Herning Kommune



RELATIONER, ENGAGEMENT OG VÆRDIGHED

LONE KROG, SKOLELEDER HERNINGSHOLMSKOLEN 

På seminariet valgte jeg at tage faget kristendom som linjefag. Ikke fordi jeg definerer mig selv som væren-
de ret meget mere end dét, mange kalder kulturkristen, men fordi min lærer i faget Kristendomskundskab 
– Livsoplysning på grunduddannelsen havde formået at åbne nogle døre for mig, som hidtil havde været 
lukkede. Grundtvig, Kierkegaard og Løgstrup fik pludselig betydning for mig som menneske. 

I dag ved jeg, at jeg bruger meget af den viden, jeg fik dengang, i min tilgang til ledelse. Den er muligvis sle-
bet lidt til, så det nu er min egen model, men specielt i relationen til andre mennesker, tror jeg på det rigtige i 
dét, de store tænkere har lært mig. Og lederkodeksets ”Handler klogt i menneskelige relationer” er define-
rende, hvis du vil have succes som leder. 

Relationsledelse er ubetinget en svær opgave, for som leder går du altid ind i enhver relation med en magt, 
som du kan vælge at bruge eller misbruge. Hvis jeg fx står overfor at skulle afskedige en medarbejder, eller 
hvis jeg skal afholde en tjenestelig samtale, gør jeg således meget ud af at komme medarbejderen i møde. 
Jeg er bevidst om, at jeg har ansvaret for, både hvordan budskabet formuleres, samt om der fortsat er tillid til 
mig som leder efter samtalen eller ej. Og jeg gør mig derfor altid umage for at integrere og balancere hjerte, 
hjerne, person og profession. 

Det lyder umiddelbart som en nem opgave, men det er det langt fra. Jeg har således haft rigtig svært ved at 
acceptere, at ”Lone uden filter” engang imellem popper op, når jeg står i vanskelige ledersituationer. At stå 
foran 80 medarbejdere med tårer i øjnene, fordi ét eller andet bare er blevet for meget, føles ikke særlig rart, 
men jeg har med tiden opdaget, at det faktisk er lige der, jeg er leder med hjertet. Og det må man gerne 
være. New Public Management-tiden er forbi. En leder, der tør vise sit engagement og dermed også sin 
sårbarhed, går stærkere ud. Jeg tror på, at det er nødvendigt at turde vise den tillid til andre mennesker for 
at vinde tilliden retur. Man må give noget af sig selv som menneske for at få følgeskab. Faglighed er således 
dybt internaliseret i personligheder. Og ja, en leder, der forsøger at være distanceret og upersonlig, er også 
en personlighed. Det upersonlige bliver så bare det bærende personlighedstræk, men i min optik kommer 
man ikke langt med den strategi som leder.
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Man kan så heller ikke stå og tude foran medarbejderne i tide og utide. Og det er her balancen mellem 
hjerte, hjerne, person og profession bliver vigtig. Jeg tror på, at jeg er god til hurtigt at analysere de situatio-
ner, jeg sættes i, så jeg langt hen ad vejen finder den rette balance, men jeg er også ydmyg i opgaven og 
klart min egen hårdeste dommer. 

Et andet middel, jeg bruger meget bevidst i menneskelige relationer, er sproget. Grundtvig sagde, at sproget 
er magisk, og det er der meget rigtigt i. Som mennesker kan vi tale hinanden op – eller ned. Og med spro-
get kan vi fremme relationer, engagement og værdighed. Jeg sad for nylig sammen med en medarbejder i 
en svær forældre-samtale. Samarbejdet mellem den pågældende lærer og forælderen var gået i hårknude, 
og forælderen havde mange gange været gal på læreren, når de svære beskeder skulle overleveres. På 
dette møde overtog jeg og fik afleveret de beskeder, der skulle afleveres. Ingen var sure efter mødet, og det 
første, læreren sagde til mig, var: ”Hvordan kan du bare gå ind og sige alt det der, uden at hun bliver sur? 
Det er vildt, at du bare kan det”. Når jeg kan det, er det fordi, jeg bruger sproget meget bevidst og ved, at 
sproget skaber en verden for dén, jeg sidder overfor – om det så er en medarbejder, en elev, en forælder 
eller en ekstern samarbejdspartner. Ordvalg, lixtal og betoning skal vælges med omhu.
 
At handle klogt i menneskelige relationer som leder handler således for mig om at tage nogle bevidste valg. 
Det handler om at turde stå ved sig selv som person, det handler om at skabe tillid og om at erkende, at 
du står med et ansvar i enhver menneskelig relation. Og så handler det om at bruge sproget fornuftigt. Det 
angår den måde, som Løgstrup siger, hvorpå du varetager den andens liv i mødet med ham eller hende. 
Og det går ud på at gøre, hvad der efter din egen overbevisning tjener den anden bedst. Uden at tage 
misforståede hensyn.

Simpelt? Nej. Spændende og livsbekræftende? Ja.



MENING, RETNING, FOLLOWERS OG RESULTATER

HENRIK KJELDSEN, ERHVERVS- OG BORGERSERVICECHEF

Hvad skal vi egentlig med ledelse?
Prøv lige at forestil dig et kort sekund, hvor mange forstyrrelser og møder vi kunne undgå, hvis bare alle 
ledere satte sig ind i deres ”lederskab”, lukkede døren og holdt deres kæft. 
Så kunne medarbejderne arbejde uforstyrret og nå langt. Virkelig langt! Spørgsmålet er måske bare: Langt i 
hvilken retning? Og ville det være i samme retning? I modsatte retning eller i alle mulige retninger?
Jeg tror selvfølgelig på, at god ledelse er nødvendig og ikke kan undværes. Ellers burde jeg nok kigge lidt 
indad og overveje et jobskifte. Og jeg tror på, at en af vores vigtigste opgaver som ledere er at skabe mening 
og retning. Tegne en fremtid, som vi og vores medarbejdere har lyst til at være i. Skabe en vision om, hvor 
godt, vi kan være med til, at det bliver lige herhenne, når bare vi sammen trækker i netop denne retning. Jeg 
har selv gennem tidligere udfordringer erfaret, hvor kæmpe stor forskel der er på, om man oplever, at man 
bare forlænger verden med brædder, eller om man har set en fremtid via proaktiv tænkning, som man aktivt 
og motiveret ønsker at stræbe efter at skabe. Det, mener jeg, vi som ledere skal tage ansvar for. Vi har som 
ledere en stor, skøn, spændende og til tider angstprovokerende opgave, som er at skabe mening og sætte 
retning for vores hold. Og under konstant hensyntagen til, at det gøres på en måde, så det bliver en rejse, 
vores medarbejdere har lyst til at rejse med på. 

Er det nemt? Næh. Kræver det, at vi som ledere hiver os ud af hamsterhjulet og driften for en stund med 
jævne mellemrum. Ja! Er det nemt? Næh. Er der nogen, der har sagt, det skal være det? Næh… For er det 
måske det, der kendetegner gode ledere? At gode ledere godt kan lide både at sætte en retning for et formål 
og af en årsag som er større end os selv? Og at gøre ting, vi ikke på forhånd ved, hvordan vi skal løse, og 
om vi lykkes med?

Jeg kan huske, at jeg engang hørte et oplæg, hvor ledelse igen blev sat ind i en krigsmetafor. Det bryder jeg 
mig egentlig ikke om generelt, da jeg ikke synes, det er formålstjenligt altid at skulle skabe et ”vi” og et ”de”, 
når man snakker om ledelse. Men det gjorde alligevel indtryk på mig, da fortællingen gik om en krigsfører, 
der står og er på vej ind i et slag. Han råber bagud mod sine soldater: ”Er I bag mig?” Der svares tilbage. ”Ja, 
store leder. Vi er alle bag dig. Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaangt bag dig”. 
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Ingen ledere er nok i sig selv! Vi er på tværs af organisatoriske lag og hierarkiske opbygninger indbyrdes 
afhængige. Jeg tror derfor på, at det at kunne skabe followers er afgørende for at kunne være en god leder. 
Det at kunne skabe enighed. Ikke at gøre folk ens, men kunne skabe enighed om retning og commitment 
til den valgte retning. Og samtidigt få gjort den valgte retning motiverende for alle på holdet. Dette gennem 
involvering af medarbejderne. Involvering i såvel målsætninger som i at definere vejen, vi sammen skal gå, 
for at vores arbejde opfattes meningsgivende, og at vi kommer i kontakt med et større formål end blot at gå 
på arbejde og levere resultater. 

Og hvorfor så al den snak om mening, retning og followers? For mig er det alt sammen redskaber til noget 
så banalt som at opnå nogle resultater! Gøre en forskel. For mig er det en primær drivkraft som leder. At jeg 
kan se, at det gøre en forskel for nogen som er uden for min organisation. Hvad end vi kalder dem kunder, 
klienter, borgere, elever, børn, voksne, virksomheder eller andet, så er det afgørende for mig som leder, at vi 
flytter noget som er større end vores egen organisation. Det må selvfølgelig gerne være sjovt og rart imens, 
men det at være offentlig leder må aldrig blive en opgave, der slutter sig om sig selv, og som alene handler 
om at gøre det rart for os selv i vores forvaltning. Det skal altid være båret af ønsket om at gøre en større 
forskel for nogen uden for vores organisation. Og der. Lige netop der: I krydsfeltet mellem det at skabe me-
ning, det at skabe retning, det at skabe engagerede followers og det at skabe resultater. Der bliver ledelse så 
afgørende, så spændende og så relevant. Held og lykke med jeres spændende ledelsesopgave.
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MÅLRETTET LEDELSE - ELLER ”NÅR PERSONALET IKKE 
GØR DET, MAN TROR DE GØR”
LONE SCHLOSSER, DAGINSTITUTIONSLEDER BØRNEOASEN LIND

Jeg har været leder i mange år. Det kommer stadigvæk bag på mig, at selvom jeg selv synes, jeg har været 
tydelig og klar i mælet om mine forventninger til personalet, så finder jeg ud af, at de ikke gør de ting, som 
jeg troede, de gjorde og havde gjort længe.

I løbet af 2014 og begyndelsen af 2015 holdt jeg grus med vores vuggestue. Var helt nede i detaljen. Temaet 
var ledelse af stuen og derunder effektivisering. Alle var så glade for forløbet, både det dygtige og dejlige 
personale og jeg.

Super tænkte jeg. Nu kører det.

I efteråret 15 valgte jeg at stå op på ølkassen og fortælle det samlede personale, hvad der kendetegner 
Børneoasen, og hvad man kommitter sig til, når man er ansat der.

I ledelsen har vi udarbejdet et sæt forventninger til personalet, som alle har fået. Inden har det været omkring 
både TR og MED og er godkendt. Det drejer sig om forskellige ting lige fra sprogvurderinger til at være en 
god kollega.

Så skulle den ged være barberet, tænkte jeg glad.

Stor er min forundring, da jeg finder ud af, at der stadigvæk er en række områder, hvor personalet ikke gør 
det, vi jo har aftalt, at de skal gøre.

Ja, vi har travlt, og ja, vi kan kun udføre arbejdet så godt, som rammerne tillader. Det er bare ikke hele 
forklaringen på, at mit dygtige personale holder op med at gøre de ting, som de har været så glade for at få 
indført.

Mon det er deres profiler? Vi er jo som faglig gruppe berømte for at være dårlige afsluttere. Vi begynder plud-
selig på noget andet, som vi synes er sjovere, vi gider ikke altid at holde fast i strukturen, det bliver kedeligt, 
synes vi.

Så falder vi tilbage i gamle ineffektive systemer.
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De økonomiske rammer er en udfordring, og der løbes stærkt. Det anerkender jeg som leder. Det er vigtigt at 
give personalet en forståelse for, hvad der er vilkår og skal ting, og hvad der kan ændres på, gøres smartere, 
ting man kan holde op med at gøre.

Forfra eller hvad?
Skal jeg blive ved med at gøre de ting, som åbenbart kun virker i kort tid? NEJ.

I december måned laver mine pædagogiske ledere og jeg årsplan for det næste år. Jeg har været tydelig 
over for mine pædagogiske ledere om mine forventninger til dem, om at de skal få personalet til at leve op til 
de forventninger, vi har til dem.

 Vi har besluttet i ledelsen, at der i forhold til de fokuspunkter, vi har for næste år, og de tiltag ledelsen   
 har for næste år, bliver indbygget både kontrol og evalueringer oftere i forbindelse med personalemøderne  
 i de to år, fokuspunkterne er valgt for. Det er imidlertid vigtigt, at det ikke drejer sig om et magtforhold. Skal  
 opgaven lykkes, skal der fortsat være et tillidsforhold mellem ledelse og personale. Det er afgørende, at 
 personalet kan se meningen med de ting, de skal lave. Opgaven, også i forhold til vores tilsyn, skal fore- 
 komme relevant og meningsfuld.

 Vi vil være endnu mere tydelige omkring den røde tråd til de overordnede målspor i Herning Kommune.  
 Alle skal blive så dygtige, som de kan, og at alle skal være en del af fællesskabet.
 Vi vil være endnu tydeligere omkring kerneopgaven, og hvordan de aktiviteter, der laves, skal relatere sig 
 til den.

 Vi vil huske at involvere personalet endnu mere, inden beslutninger tages. Være klar i mælet omkring de  
 ting de har indflydelse på og de ting, der er ”skal” opgaver.
 Vi vil også vise dem tillid, og at vi tror på, at de kan. Vi skal arbejde med, at personalet trives, selvom 
 arbejdsopgaven er krævende.

Det kan ikke gå galt.
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GOD LEDELSE SKABER KLARHED OM KERNEOPGAVEN
LONE LANDKILDEHUS, DAGINSTITUTIONSLEDER BRÆNDGÅRD

For at nå i mål er det nødvendigt at vide, hvad målet er, og hvordan man når derhen.

Vi har de sidste år brugt de politiske målspor som pejlemærker for det pædagogiske arbejde, da de formår 
at skabe fokus omkring den ønskede retning. Til at understøtte det skrevne har vi brugt visuelle effekter. Vi 
har erfaret, hvordan de skaber indre billeder og er effektive, når opgaven skal kommunikeres ud og fokus 
skal fastholdes. Ved at bruge disse redskaber kommer årsmålene nemlig til at stå klart på nethinden og kan 
fungere som en overordnet ramme for hverdagens pædagogiske aktiviteter. Det gælder både i forhold til de 
specifikt udmøntede mål på en stue og de forskellige handleplaner omkring børn, da tiltagene altid ses i et 
større perspektiv. Det flytter nemlig pædagogens mindset, da hver aldersgruppes opgave bliver større end 
det, de lige nu selv er optaget af at arbejde med. For eksempel er vuggestuens opgave ikke kun at gøre 
børnene klar til børnehave. De er med til at give børnene kompetencer, som er nødvendige for, at de senere 
kan klare sig selv, at blive ”flyveklare” og livsduelige.

Som institution er det desuden vigtigt for os at tænke i helheder, da det giver et bredt perspektiv på opgaven 
samtidig med, at det mindsker oplevelsen af, at man skal arbejde med hundrede forskellige ting, når der 
primært stilles skarpt på de to til tre udvalgte årsmål. Til gengæld kan disse mål perspektiveres med rigtig 
mange metoder og teorier. Hvilken vinkel, det angribes med, afhænger af, hvad opgaven kræver og det 
ønskede resultat. Til det er en ”stor brugbar værktøjskasse” nyttig, da det hjælper til at løse opgaven med høj 
faglighed og skaber et mentalt overskud.

Vi har ligeledes valgt at lade MED-udvalgets opgaver virke som en organisatorisk vinkel på opgaverne. Så 
når vi har arbejdet med punkterne ”metodeanvendelsen med fokus på forskningsbaseret viden og profes-
sionstænkning” samt ”tilrettelæggelse af differentierede læreprocesser”, har vores handleplan i MED om-
handlet strukturer og ansvarlighed. Det har givet mening, understøttet årsmålene og anvist, både hvad der 
forventes i forhold til kerneopgaven samt mulige løsninger og indfaldsvinkler. I den forbindelse har vi helt 
konkret arbejdet med stueledelses- og tovholderfunktioner, eftersom de har en positiv påvirkning på ud-
førslen af kerneopgaven. Personalet har samstemmende givet feedback på, at det er vigtigt, at alle føler et 
medansvar, for det er herigennem, at udfordringer spottes, der handles og opgaven løses. Præciseringer af 
forventninger gives gennem feed-forward, mens feedback fremmer motivationen.

20



Målet har været, at der tænkes i udvikling gennem en handlekultur, feedback og opfølgning, 
da den handlende praksis flytter verden og gør en mærkbar forskel. Det er denne ”lille”,
men så afgørende forskel, der får langt de fleste pædagoger til at opleve, at de lykkes 
i deres arbejde!
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AT VÆRE I SYNK…
PERNILLE SCHALTZ, BIBLIOTEKSCHEF

Jeg har engang sagt mit – udefra set – meget attraktive og spændende chefjob op. Det var en fed fornem-
melse at gøre det, og det var det helt rigtige, uanset at flere i min omverden syntes, at jeg var lidt vanvittig. 
Jeg var ansat et sted, som havde meget anderledes værdier end mine og et sted, hvor jeg fandt mig selv 
halse rundt for at lave ting, som andre definerede for mig. Jeg lod med andre ord andre bestemme, hvad 
de kunne gøre mod mig. Det var ikke nogen rar fornemmelse, og jeg tror på, at i sådan en situation er der 
kun et par løsningsmodeller: at blive ligesom den organisation man er i (hyle med de ulve man er iblandt), at 
blive syg – eller at sige op. Jeg valgte det sidste - uden klynk eller smækken med døren (men dog lidt kriller 
i maven), fordi det at rejse var det bedste og mest ærlige valg for mig. Fordi det altid kun er en selv, der har 
ansvaret for egen arbejdsglæde – det er ikke arbejdspladsens eller chefens for den sags skyld.

Undersøgelser viser, at mange danskere har det svært med de værdier, der hersker på deres arbejdsplads, 
og det er én af de ting, som kan gøre mennesker syge eller stressede. Og det er umuligt ene mand eller 
kvinde at ændre en retning, kultur eller grundværdi på en arbejdsplads, når den nu engang er, som den er, 
og derfor er det kun op til en selv, om man matcher de værdier og kulturer, der hersker. Hvis man ikke gør, er 
det bedste, man kan gøre, at finde et sted, som matcher en selv. Det er ikke farligt eller sentimentalt.

Jeg arbejder nu et sted, som matcher mine værdier, måde og tempo at arbejde på og i. Jeg er utroligt glad 
for mit arbejde og også den erkendelse, som jeg fik i det dér prestigefyldte job. Man skal finde dem, som 
man er gode med.

Der sker rigtigt, rigtigt mange og store forandringer i alle folkets institutioner i disse år. Hvad enten det er 
folkekirken, folkeskolen – eller folkebiblioteket. På bibliotekerne er vi også midt i et paradigmeskifte. Og for 
medarbejderne repræsenterer transformationen fra det bogcentrerede bibliotek – og ikke mindst traditionelle 
biblioteksfaglighed, et brud med stærke og fastgroede traditioner og måder. Nye genstandsfelter og nye 
kerneopgaver med nye målsætninger skal udvikles, og det kræver ny faglighed, didaktik og terminologi, men 
også ny raffinement og passion i forhold til udviklingen af fx det digitale bibliotek, som bibliotekerne p.t. er 
ved at forme.
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Vi på biblioteket hjælper hinanden ved at forsøge hele tiden at være skarpe på opgaven ved at kompetence-
udvikle – og ved at snakke og debattere, hvordan vi skal give dette nye bibliotek anno 2016 krop. Nogle 
medarbejdere er enormt hurtige og drøner derud af. Andre skal – og det er helt ok – have mere tid og er 
mere forsigtige i deres tilgang til alt det nye. Men nogen siger også op, fordi de ikke kan se sig selv i det nye, 
vi kan tilbyde. Nogen synes, det er trist – jeg siger respekt og hatten af for det!

Jeg tror på, at det er meget, meget vigtigt, at chefer og ledere er meget skarpe på, hvad opgaven er, og 
hvorfor den er, som den er, og også med hvilken ånd den forventes ført ud i livet, og det øver jeg mig på hver 
dag. Både fordi det er altafgørende for, om opgaven udføres, som den skal, men også for, at der er fuldstæn-
dig klarhed over, hvad vi på Herning Bibliotekerne er for en størrelse, og hvad det vil sige at arbejde hér. 
Man skal ikke være i tvivl om som medarbejder, hvad opgaven er. Så kan man være uenig, og så må man 
tage konsekvenserne af den uenighed for at opnå det gode arbejdsliv. Der skal være plads til drøftelserne af 
opgavevaretagelsen, men den overordnede retning skal være krystalklart og skal efterleves. Ellers har man 
ikke den nødvendige professionelle tilgang til opgaven.
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HANDLER KLOGT I MENNESKELIGE RELATIONER
 

LISBETH MORSING, SKOLELEDER KILDEBAKKESKOLEN 
JOHN FURBO, PÆDAGOGISKLEDER KILDEBAKKEN 

Vi er en organisation med børnehave, fritidshjem og skole, og vi er mange faggrupper, der skal arbejde 
sammen. En af ledelsesopgaverne er blandt andet, at få de forskellige faggrupper til at respektere og udnytte 
hinandens fagligheder og kompetencer. Vi har en klar holdning til, at alle er gensidigt afhængige af hinanden. 
Det er vigtigt for os at se, anerkende og møde ALLE medarbejdere ligeværdigt, idet de er vores vigtigste 
ressource. Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller, at vi dagligt bliver målt og vurderet på vore handlinger, at 
de giver vores værdier og ord vægt.
 
Med skolereformen er pædagogernes faglighed blevet en del af skolens undervisning, dette er en stor ge-
vinst for alle. Vi arbejder målrettet på, at pædagoger og lærere videndeler ligeværdigt. Der er stor opmærk-
somhed på, hvilken arena vi er i, således vi matcher forskellige faggruppers faglighed og kompetencer. Det 
er vigtigt at være lige synlig på de forskellige matrikler og i de forskellige arenaer – at vi er tilgængelige og 
nærværende i forhold til den enkelte medarbejder.  

Vi giver vore medarbejdere stor frihed inden for rammen, der er plads til at udforske og udvikle nye veje, men 
det er altid i dialog med ledelsen, så vi sammen kan stå inde for kvaliteten. Der er en stor udfoldelsesfrihed, 
og vi forsøger at imødekomme ønsker om kurser, materialer og tiltag fra personalet. Vore medarbejdere 
opfordres gerne til at videreuddanne sig inden for deres fag. Vi tænker, at det er en god investering at højne 
medarbejdernes faglighed og kompetencer. For den enkelte medarbejder opleves det som en anerkendelse, 
at vi vil investere i hende/ham, og for skolen/institutionen højner det kvaliteten. 

Hvad vil det sige at handle klogt i menneskelige relationer? 
I lederkodekset står der bl.a. at vi hyrer og fyrer med ordentlighed. Det er ikke svært at hyre med ordentlig-
hed, det handler om, at vi altid har en transparent ansættelsesprocedure, hvor vi inddrager medarbejdere og 
bestyrelsen. Det er straks noget andet, når det handler om at fyre. Det er vigtigt, at vi henter hjælp fra vores 
HR-afdeling, som kan vejlede os om procedurerne herfor. Vi skal dog huske, som der også står i kodekset, 
at vi ikke må tage misforståede hensyn. Her tænker vi, at vi skal se på det enkelte menneske, men så sande-
lig også på hele organisationen. Det er aldrig rart at skulle fyre en medarbejder, men det kan vise sig, at det 
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Det fremhæves endvidere, at lederne skal skabe et miljø, hvor medarbejderne kan regne med lederens tillid. 
Dette kalder på ledelse tæt på. Vi involverer os i medarbejdernes daglige virke. Vi har en forpligtigelse over 
for vore medarbejderes opgaveløsning, således vi kan være deres sparringspartnere, og vi i fællesskab ska-
ber en god arbejdsplads med høj faglighed og kvalitet.  

Vi er ledere og med det job følger et stort ansvar for at handle klogt i menneskelige relationer – noget vi øver 
os på hver eneste dag.
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kommer alle til gode – både den enkelte medarbejder og hele organisationen. Igen må vi hæfte os ved ordet 
ordentlighed; vi skal kunne se os selv og andre i øjnene bagefter.



HVORDAN SKABER VI KLARHED OVER KERNEOPGAVEN?
DORTE GEORGSEN, SKOLELEDER VESTERVANGSKOLEN

Inden vi kan svare på det, må vi være sikre på, hvad vores kerneopgave er.
Det korte svar er: Kerneopgaven er den overordnede opgave, der skal gøre, at skolen skaber værdi for vores 
velfærdssamfund. Enkelt! Og dog.

Et kendetegn ved kerneopgaven er, at den altid er i ental, da den skal skabe retning for vores arbejde i sko-
len. Er der flere kerneopgaver, er der også flere retninger.

Et andet kendetegn er, at der i arbejdet med kerneopgaven, og dermed med retningen kræves aktiv delt-
agelse og indsats af alle medarbejdere. I skolen er lærernes arbejde med undervisning en kerneydelse, 
hvorimod kerneopgaven er noget som ledelse og medarbejdere løser i fællesskab.

Men hvordan kan vi så skabe klarhed over kerneopgaven?
Hvordan kan jeg som leder sammen med ledelsesteamet rent organisatorisk understøtte kerneopgaven i 
vores skole, og hvordan kan vi sætte fokus på den i hverdagen, så alle os, der arbejder i skolen, er klare i 
spyttet, hvis nogen spørger os om, hvori vores opgave egentlig består?

Klarhed over kerneopgaven er meget væsentlig for, at vi som skole kan løfte den opgave, som vi er sat i 
verden for at løse. Som tidligere nævnt må der være en klar retning for, hvor vi som ledelse vil hen med 
vores skole. En ramme, en målrettethed og en enighed om den fælles pædagogiske opgave, der i sidste 
ende skal skabe værdi uden for skolen.

Det må være væsentligt, at medarbejderne på vores skole indgår i drøftelserne om kerneopgaven og er med 
til at give deres besyv med, når der skal drøftes meninger og løsninger af den fælles overord- nede opgave. 
En insisterende involvering af alle medarbejdere må være et must, da alle har et ansvar for, at den fælles 
pædagogiske opgave på skolen løses på bedste vis.

Fra mit perspektiv er det væsentligt, at der skabes et fundament for drøftelserne. Rum og rammer, der rent 
organisatorisk skaber mulighed for, at medarbejdere og ledelse drøfter og reflekterer over praksis, skal været 
etableret. På den måde kan vi gøre en forskel og skabe udvikling og progression i elevernes læring og trivsel.
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Teamsamtaler, aktionslæring, ”ledelse tæt på”, ”Pædagogisk tid” og dannelsen af et ”Maskinrum” er alle veje 
til målet. Det er fora, der skal understøtte skolens arbejde med kerneopgaven - sikre retning og involvering. 
Maskinrummet er et vigtigt rum. Kører tandhjulene ikke, så kommer vi ingen vegne. Vi går i stå og kan let 
miste fokus på, hvor det egentlig var, vi ville hen og hvorfor.

Skolens resursepersoner og ledelsen må sammen være det tandhjul i ”Maskinrummet”, der skaber den pro-
ces, der er retningsgivende for drøftelsen af læringskulturen på skolen. På den måde vil resursepersonerne 
og ledelsen vide, hvad vi som skole står på, og hvor vi skal hen for at skabe klarhed over kerneopgaven.

På Pædagogisk tid, på PR-møder, i teamene involveres de øvrige medarbejdere løbende i form af drøftelser 
og opgaver. Alle skal være med, alle skal vide, hvilken retning vi går i, alle skal kende og have klarhed over 
kerneopgaven. For mig skal ledelse understøtte dialogen om undervisning, læring og trivsel, således at det 
pædagogiske personales didaktiske refleksioner fremmes.

Konklusionen er, at klarhed over kerneopgaven betyder, at jeg i mit ledelsesarbejde sammen med mit 
team leder og involverer medarbejderne, så elevernes skoletaske fyldes med læring og trivsel, der  gør dem 
i stand til at have et for dem passende job samtidig med, at de trives sammen med familie og venner, når 
voksenlivet banker på.
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LEDELSE ER IKKE KUN EN MAVEFORNEMMELSE
RIKKE GRANN, SKOLELEDER VILDBJERG SKOLE

Der findes ikke nogen entydig opskrift på det at være en god og autentisk leder, men med det nye leder-
kodeks i CBL er der skabt seks fokusområder for god ledelse, der for mig i min ledelse skaber retning og 
bekræfter mit personlige afsæt for ledelse.

Som skoleleder er der dagligt udfordringer, der stiller krav til god ledelse, ledelse som er funderet i både 
værdier og i gode ledelsesgreb. Det er uden tvivl nødvendigt med en ledelsesramme, der sikrer, at du med 
din personlige ledelsesstil kan agere ledelse, der er med til at skabe klarhed om den kerneopgave, medar-
bejderne og ledelse i fællesskab skal fremme.

For mig at se er der ikke nogen af de seks hovedområder i lederkodekset, der kan udelades, når man arbej-
der med ledelse. For mig er det altafgørende at handle klogt i menneskelige relationer – og dermed bringe 
både mine personlige og mine ledelsesmæssige kompetencer i spil. Både når det gælder overordnede stra-
tegiske overvejelser omkring ledelse, og når det handler om at anvende konkrete ledelse værktøjer eksem-
pelvis i forbindelse med en konflikt mellem to medarbejdere.

En uløselig konflikt mellem to medarbejdere er i sig selv ikke særlig konstruktiv. Det konstruktive opstår, når 
ledelse bringes i spil, og når lederen indgår i løsningen af konflikten med velovervejede vejledninger, kom-
munikation og konkrete værktøjer, som bringer de to i konflikt tættere sammen i en proces, hvor konflikten 
foldes ud, og vi sammen taler om og beslutter, hvordan vi kommer videre med ny energi og med relationen 
intakt.

Nærhed og nærvær er for mig i mit personlige lederskab grundlæggende værdier og udgangspunktet i 
enhver relation mellem leder og medarbejder. At vi nu har fået et lederkodeks, der kalder på, at ledelse ikke 
kun skal være tydelig og synlig, men at en leder i CBL også skal lede med nærhed og nærvær for at leve op 
til god ledelse, er godt og vidner om et valg af ambitiøs ledelse med fokus på, at medarbejderne er organisa-
tionens vigtigste aktiv.

I ledelse må man turde sætte sine værdier i spil, dine medarbejdere kigger på dig, og pr. definition – i hvert 
fald, hvis du er en god leder, så giver dine meninger og dine handlinger vægt til dine ord.
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Med alle de forskelligartede opgaver og facetter af ledelse, som en arbejdsdag kalder på, hvordan sikrer vi 
så, at de kloge handlinger altid er i fokus? Hvordan skabes der sammenhæng mellem de gode intentioner fra 
lederkodekset, som på ingen måde kun er intentioner, men også krav og forventninger til den ledelse og det 
lederfokus, der bør og skal være i den daglige ledelse? Og hvordan er man på den baggrund til stadighed 
ydmyg omkring så stort et ledelsesansvar samtidigt med, at du som leder går foran?

Ledelsesteamet og de drøftelser om ledelse, vi har i teamet, kvalificerer min personlige ledelse og er for mig 
en del af svaret på, hvordan vi handler klogt, og i det hele taget udmønter det nye ledelseskodeks. Moderne 
og ambitiøs ledelse er for mig at se nemlig ikke kun en sag mellem den enkelte leder og medarbejderen. 
Ledelse handler i høj grad om kerneopgaven, og med lederteamets fokus på kerneopgaven kvalificeres den 
ledelse, der er klog og nødvendig, uanset at der indimellem er svære beslutninger, der skal tages.

Hver dag udfoldes min ledelse med ord og handlinger, der både i det bevidste og i det ubevidste giver min 
ledelse retning og forhåbentlig betyder, at jeg er resonant i min ledelse, og at mine medarbejdere oplever 
en leder, der formår at udmønte det nye lederkodeks, som det er tænkt, så ledelse ikke kun handler om 
den enkelte leders mavefornemmelse, men derimod er funderet i viden om, hvad god ledelse er, og at min 
ledelse sammen med medarbejderne er med til at skabe progression i kerneopgaven - god trivsel og læring 
for skolens elever.
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Dagligt må man reflektere over de valg og beslutninger, der tages i organisationen, og lige så ofte vil det nye 
lederkodeks skabe retning og være med til at give mandat til min ledelse.



STRATEGISK LEDELSE, KOMPETENCER OG DEN SVÆRE 

KOMMUNIKATION
CARSTEN LAGONI, CHEF FOR BESKÆFTIGELSESAFDELINGEN

At blive inviteret til at skrive et lederessay, som skal indgå i CBL`s lederkodeks, er for mig vældig beærende 
og samtidig skræmmende. Det er det, fordi det fordrer at kunne skrive noget klogt om ledelse, som for mig 
både er dybt komplekst og samtidig dybt banalt. Hvorfor virker det nogle dage som om, at der er stor tydelig-
hed og sammenhæng i ”hvorfor og hvordan” i det vi laver, og andre dage lige modsat. 

Jeg vil forsøge at kaste nogle ”brikker” i spil, som måske kan indgå i en større mosaik, der handler om 
ledelse – og forhåbentlig også i CBL. 

Mit afsæt er at være leder for Beskæftigelsesafdelingen, hvis meget snævre kerneposition kan beskrives 
som en afdeling, hvor rigtig mange borgere møder det offentlige, når de –  i en kortere eller i en længere 
periode – ikke har mulighed for at forsørge sig selv. 

Det handler altså om, hvordan vi som system møder den enkelte borger, i det der kan være en svær situa-
tion, hvor følelsen af afmægtighed og usikkerhed, kan være dominerende. For borgerne kan det opfattes 
som mødet med et system, men borgeren møder jo en person, en person der har påtaget sig opgaven at 
oversætte og udfolde ”mødet” mellem borger og system. 

Det møde tror jeg skal være vores ledelsesmæssige omdrejningspunkt, for det er jo en slags ”sandhedens 
øjeblik”, hvor opgaver, regler, værdier, politikker osv. skal omsættes i praksis. Den person, der har den op-
gave, vil jeg kalde ”frontmedarbejderen”, med et lidt poppet ord.

Hvordan sættes der rammer, retning og værdi i det møde? Et møde som fordrer så mange kompetencer hos 
frontmedarbejderen, for at kunne navigere i et rum, hvor oversættelse af ”systemets krav og muligheder” skal 
kobles med borgerens naturlige krav om respekt, retskrav (blive behandlet som alle andre) og samtidig blive 
forstået med de særlige individuelle behov borgeren har. 

De dilemmaer det møde kan afstedkomme, og den risiko der er for, at hverken borgeren eller frontmedar-
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bejderen bliver ”forstået”, må aldrig blive den enkelte frontmedarbejders problem. Den kompleksitet bør 
afspejles i de værdier, tilgange, og tiltag m.v. der er i organisationen, så der er en sammenhæng ”opad 
og nedad” i organisationen. Med det mener jeg, at det formelle ledelsessystem, skal sikre at retning, mål, 
målinger, metoder osv. tager afsæt i de opgaver og mulige dilemmaer, som den enkelte i frontmedarbejder 
skal håndtere. Det værst tænkelige er, hvis frontmedarbejderen oplever sig dekoblet resten af organistionen, 
eller omvendt……

Jeg er heldigvis ikke blevet bedt om at beskrive, hvordan det så skal sikres, men vil alligevel gerne slå et par 
toner an.

Med ”opad og nedad” mener jeg meget konkret, om vi er nysgerrige nok på forståelsen af hinanden i hver 
vores roller. Når ledere på et eller andet niveau gerne vil påvirke organisationen, det kan være med værder, 
hensigter eller mål, bliver det så forstået og giver det mening i det daglige virke? Hvor responsive er vi, i 
forhold til de signaler og udfordringer der kommer fra frontmedarbejderen, så deres virkelighed også påvirker 
og bliver forstået? 

Det gælder også i forhold til kompetenceudvikling. Jeg kan godt blive i tvivl om, hvor vidt den kompetence 
udvikling der iværksættes tager nok afsæt i det møde med borgeren, eller ”systemets” behov for ofte er i 
fokus. 

I fortsættelse af det tror jeg, det er vigtigt at træne hele organisationen i, at det vi ofte omtaler som det strate-
giske, taktiske og operationelle ikke er adskilte begreber og opgaver, som alene kan foregå på forskellige 
niveauer i organisationen. Det er derimod vigtig, at der i hele organisationen er en strategisk tænkning, hvor 
vi forstår og kan agere bevidst om det der kunne kaldes ”de mange hensyn”. Omkring en offentlig organisa-
tion er der mange interessenter, og hvis vi ikke forstår at reagere og agere ud fra det, kan det se ud som om 
mål og retning hele tiden kan skifte. Det behøver det ikke, vi skal bare forstå sammenhængen, og ud fra det 
være bevidst om vores mission, og det er en ledelsesmæssig opgave at se og italesætte denne sammen-
hæng.

Med disse skriblerier vil jeg gerne slå til lyd for en bevidsthed og nysgerrighed om den vertikale sammen-
hæng, herunder vigtigheden af at retning, mål, værdier kan være svære begreber at have med at gøre i 
virkeligheden. Og så lige til sidst, det skrevne og det sagte, kan ikke måle sig med det gjorte…..
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HVAD GØR VI KLOGT I?
HENRIK BAUN, FÆLLESLEDER LÆRINGSCENTER SYD

Når Løgstrup siger, at den enkelte aldrig har med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af 
dets liv i sin hånd, forsøger han netop at gøre os opmærksom på og tydeliggøre det uundgåelige ansvar 
for andre, vi må tage på os, når vi indgår i relationer med mennesker. I min optik et ansvar, der handler om 
respekt og tolerance, og som skærpes betydeligt, når vi indtager rollen som leder. 

Skærpelsen sker primært ved, at der i lederpositionen er indeholdt en legitim magt, så vores meninger, ord 
og handlinger får indflydelse og konsekvenser ud i flere lag og kæder, med andre ord, påvirker vi også re-
lationer vi ikke direkte interagerer i, og på den måde holder vi dagligt mange menneskers liv i vore hænder. 
Forhåbentlig er denne mulighed for at påvirke og gøre en positiv forskel, en af grundene til, at vi har påtaget 
os rollen. I tillæg til det har vi alle forskellige andre motiver til at vælge ledelse som fag, lidt kategorisk sagt, 
kan man udtrykke det således; vi befinder os alle et sted mellem to typer af ledere. En type, der er det for 
positionen, titlen, magten og den bedre løn og så i den modsatte ende af skalaen, dem der er det, fordi de 
grundlæggende interesserer sig for mennesker. De sidste, eller rettere dem hvis afsæt for opgaven er i det 
sidste perspektiv, er uden tvivl de bedste. Det er ikke nødvendigvis dem, der ender med den største karriere 
og den højeste løn, men suverænt dem, der flytter deres medarbejdere mest. 

I Herning taler vi om at handle klogt i menneskelige relationer, som en af de primære kompetencer i god 
ledelse, hvilket netop er, fordi vi erkender og respekterer, at forskellige kontekster kalder på differentierede 
handlinger, og fordi vi ønsker at flytte og udvikle vores medarbejdere mest muligt. At handle klogt kalder, 
som jeg ser det, på et mix af autentiske og strategiske handlinger og hvor manualen er reduceret, eller vel 
nærmere opløftet til selvrefleksion, tillid og dialog. Rigtigt eller forkert findes ikke som facit i opslagsværket 
for god dømmekraft og er aldrig lige ved hånden, når ”handlingstvang” rammer vores bord. Paradokser og 
modstillingsfyldte rum sniger sig ind i hverdagens små og store udfordringer, og de kan være svære at ind-
fange og konkretisere, især når vi bliver bedt om at sætte ord på, hvad god ledelse er. Situationerne er 
måske nemmere at få øje på og definere, hvis vi ser det gennem et par velkendte, men modstridende begre-
ber vi ofte lander ned midt imellem i arbejdet med mennesker. Jeg tænker her på nærhed og afstand.

At tage stilling og handle klogt i nuets dilemmaer og i forhold til medarbejderne, såvel skabe nærhed som 
afstand er for mig de centrale egenskaber og særlige kendetegn ved god ledelse. Begrundelserne for 
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nærhed og afstand kan virke banale og som almen viden, men som praksishandlinger på rette tid og sted, er 
de utrolig komplekse. Vi skal nemlig evne at skabe nærhed, fordi nærhed er en forudsætning for en ærlig og 
åben kommunikation og for at kunne vejlede, inspirere og motivere medarbejderne i forhold til at samarbejde 
om udførelsen af kerneopgaven. Samtidig skal vi besidde afstandens kunst, fordi afstand er betingelsen for, 
at vi som ledere kan foretage de objektive vurderinger, der gavner helheden og træffe svære beslutninger på 
tværs af medarbejdernes interesser. Vi skal endvidere skabe afstand for at kunne skære igennem i forhold 
til konflikter og uenigheder og for, at vi i udvalgte situationer, netop kan være den, der kan og skal træffe det 
ultimative men svære valg, nemlig at afskedige en medarbejder og vel at mærke gøre det med ordentlighed. 

Ordentlighed er desværre ikke en statisk kompetence, vi blot skal erhverve en gang i livet, det er en normativ 
og dynamisk størrelse, der naturligt skal være indlejret i det daglige relationsarbejde. Ligeledes en kompe-
tence, der har afsæt i værdier og som skal mærkes og opleves af de mennesker vi leder og er omgivet af. 
Det er en egenskab, der kræver det samme af alle, helt uafhængigt af om vi agerer leder på chefgangen 
eller på en vilkårlig decentral enhed et sted i kommunen. Det forudsætter en relationel forståelse af ledelse 
som fag, hvor empati og tillid er kodeordene, hvor evnen til at lytte bliver en helt central kompetence og en 
forudsætning for efterfølgende at handle klogt. 

I min optik er det via den vej, vi får medarbejderne til at opleve sig værdsat, agere selvledende og samtidig 
være formidlende og udviklende af organisationens værdier. Ledelse handler om relationer, og ind imellem er 
det bedst at gå foran, andre gange bagved eller ved siden af vore medarbejdere, men udgangspunktet bør 
altid være at gå i samme retning. Deri ligger såvel idealet som udfordringen for mig, og erkendelsen af, at 
ledelse er modstillingsfyldt, hjælper mig godt på vej.
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