
Nyt forum for  
 mellemledere i Midtjylland
Ord til handling – netværk, én af vejene  til praksisnær kompetenceudvikling

Baggrund

° Via foreningens mellemledere op-
lever Skolelederforeningen et øget 
behov for og ønske om i højere grad 
at kunne sparre og dele viden på 
tværs af skoler og kommuner. Dette 
ønske er blandt andet kommet frem 
i vores vilkårsunder søgelse.

° Også Lærerkommissionen peger 
i deres anbefalinger på, at der er 
behov for, at mellemledere i højere 
grad kompetenceudvikles via øget 
videndeling og sparring med ledere 
på tværs af skoler og kommuner.

 
Skolelederforeningen har derfor 
udviklet - og fået bevilget - et 
kompetenceudviklingsprojekt, som 
vi mener, vil kunne imødekomme 
dette behov. 

° Projektet støttes af A.P. Møller 
og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal, 
og bevillingen dækker et forløb 
for mellemledere og kommunale 
konsulenter i en række midtjyske og 
vestsjællandske kommuner.

Formål

° At mellemlederne gennem  
deltagelse i praksisnær kompeten-
ceudvikling øger deres kompeten-
cer til at agere i en kontinuerlig 
vekslen mellem viden- og erfarings-
deling, fælles sparring, individuel 
refleksion, fælles refleksion, hand-
ling og eksperimenter, evaluering 
og ny erfaring. 

° At mellemlederne opnår øgede 
kompetencer til at dele viden  
med kollegaer og opsætte viden 
og erfaringer i konkrete aktioner/
handlinger. 

° At mellemlederne udvikler en  
mere reflekteret tilgang til og  
ageren i praksis. 

° At de kommunale konsulenter  
gennem deltagelse i kompetenceud-
viklingsforløbet opnår øget  
indsigt i mellemledernes arbejde 
samt opnår kompetencer, så de 
fremadrettet kan understøtte  
og facilitere netværk – både  
tværkommunalt og kommunalt.

Aktiviteter

° Forløbet er bygget op omkring et 
antal mindre netværk på seks-syv 
mellemledere – samt et netværk for 
kommunale konsulenter. Deltager-
ne mødes til fire fællessamlinger for 
alle (en fællessamling med kick-off 
og etablering af netværk samt tre 
fællessamlinger med forskellige 
tematikker) og fire halve dage med 
netværksmøder fordelt hen over et 
skoleår. 

 
Forløbet er tilrettelagt som en 
kombineret refleksions- og aktions-
læringsproces med udgangspunkt 
i aktuelle temaer og uløste praksis-
opgaver, det vil sige konkrete udfor-
dringer, som de deltagende mellem-
ledere og kommunale konsulenter 
individuelt står med og skal have 
løst.

° Mellem fællessamlingerne og 
netværksmøderne arbejder delta-
gerne med deres handlinger/mikro-
handlinger på skolen. Erfaringerne, 
viden og metoder fra projektet kan 
forankres på forskellig vis, både i 
mellemlederen selv, i samarbejdet 
med medarbejderne, i ledelsesteam-
et og på forskellig vis i den kommu-
nale kontekst.

Projektet Ord til handling – netværk for mellemledere er et  
kompetence udviklingsprojekt. Skolelederforeningen ønsker med 
projektet at skabe et  nyt forum for mellemledere i folkeskolen. 



”Ord til handling – netværk for mellemledere”
Projektet er bygget op med fire fællessamlinger, 
hvor du blandt andet klædes på til at kunne 
indgå konstruktivt i netværksmøder og gennem-
føre handlinger/mikrohandlinger på egen skole. 
Derudover skal du deltage i fire netværksmøder 
i et netværk af seks-syv personer, hvor I sam-
men reflekterer over brændende spørgsmål og 
udfordringer og får sparring, der bidrager til nye 
handlemuligheder. 

Imellem fællessamlingerne og netværksmøderne 
arbejder du med handlinger, der skal bidrage 
til at løse dine konkrete ledelsesmæssige ud-
fordringer.

Desuden arbejder du med at forankre dine nye 
indsigter, erfaringer og metoder i jeres hverdag - 
både hos dig selv, blandt medarbejderne, i dit 
ledelsesteam og i den kommunale kontekst. 

Om fællessamlingerne:

Fællessamlinger er placeret på  
Haraldskær Slot på følgende datoer:

° 21.09. 2022

° 24.11. 2022 

° 17.01. 2023 

° 08.03. 2023

 

Møderne afholdes fra kl. 8.30–16.00 og er gratis 
for deltagerne.
Ledelseskonsulenterne Lars Peter Nielsen fra  
Reflex og Christel Aulkær Moll fra UCL 
Erhvervs akademi og Professionshøjskole står  
for fællessamlingerne. 

Netværksmøderne:

Netværksmøderne holdes på skolerne.
De afholdes fra kl. 9–12 eller kl. 13–16. 

Netværkene vil blive understøttet af ledelses-
konsulenterne og projektkonsulent  
Lene Nygaard fra Skolelederforeningen.

Du vil modtage datoerne for netværksmøderne 
sammen med bekræftelsen på deltagelse.  
Her vil netværksholdene også fremgå.
  
Der er mulighed for, at netværkene fortsætter ud 
over de planlagte møder.
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