
LEDELSESUDVIKLING I PRAKSIS (LIP) PÅ ERHVERVSSKOLERNE 

 

TEMAWORKSHOP 1 
”LEDELSE PÅ ERHVERVSSKOLERNE ANNO 2018” 
 

MANDAG D. 15. JANUAR 2018 -  ROSKILDE TEKNISKE SKOLE 

TIRSDAG D. 16. JANUAR 2018 -  SKANDERBORG-ODDER CENTER FOR UDDANNELSE 

 

 

 

LIP 



Agenda - Formiddag 
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LIP 
Kl. 9.30 – 12.00 LEDELSESTEMAER I LIP 
 
1. Velkomst v/Dorte Ågård, LIP 
 
2. Introduktion til LIP-projektet v/ Søren Tholstrup, LIP 
 
3. Aktuelle ledelsesmæssige udfordringer på de deltagende skoler v/ Dorte Ågård 
 
4. Refleksion: Hvor står vores skole placeret på landkortet? 
 
5. Tre 10-minutters oplæg om centrale ledelsestemaer fra landkortet: 

- ”Ledelse af kulturforandringer – transformation i organisationen” v/Søren Frimann, LIP 
- ”Intern ledelsesudvikling”,  v/ Lars Fjalland. LIP 
- ”Pædagogisk ledelse” v/ Dorte Ågård, LIP 

 
6. Temaworkshops om de tre temaer: 

- Hvad er de største udfordringer?   
- Hvor ser vi de største muligheder?  
- Hvad har vi brug for af ny viden og inspiration?  

 

Kl. 12.00 – 12.45 FROKOST 



Agenda - Eftermiddag 
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LIP 
Kl. 12.45 – 16.00 ARBEJDSMETODER I LIP 
 
1. To praktikeres erfaringer med udvikling – muligheder og faldgruber:  

- Vicedirektør Mads Haagensen, Sosu Herning 
- Uddannelseschef Lotte Ipsen, Bygholm Landbrugsskole 
 

2. Refleksion: Hvordan plejer vi at skabe udvikling i ledelsesgruppen? 
 
3. Præsentation af LIP’s aktionslæringsmodel v/ Søren Frimann, LIP og Lars Fjalland, LIP 
 
4. To konkrete eksempler på aktionslæringsplaner v/Mads Haagensen og Lotte Ipsen 
 
5. Fokus på eget aktionslæringsforløb med udgangspunkt i forudgående overvejelser 
 
6. Spørgsmål vedr. aktionslæringsforløbet 
 
7. Det videre LIP-forløb v/ Søren Tholstrup, LIP 
 
8. Refleksion: Hvad tager vi med os 

 

Kl. 16.00: Tak for i dag 
 



LEDELSESUDVIKLING I PRAKSIS (LIP) PÅ ERHVERVSSKOLERNE 

 

INTRODUKTION TIL LIP 
 

SØREN THOLSTRUP, PLUSS LEADERSHIP 

 

LIP 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formål – ”I lyset af reformen og et nyt ledelsesrum” 

Mellemlederne på erhvervsskolerne kan - efter deres deltagelse i 
LIP - bedre udnytte det nye ledelsesrum, til effektivt at gennemføre 
de centrale initiativer i reformen - herunder et kvalitetsløft af 
undervisningen, en ændret struktur og en styrkelse af skolens 
lærings- og ungdomsmiljø.”  
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LIP 
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Tilgang – Vores ledelsestænkning 

• ”Ledelse i en pædagogisk verden” med strategiske, 
pædagogiske og administrative ledelsesopgaver – 
inspiration fra Viviane Robinson 

• Mellemlederne skal på den ene side skal styrkes i 
deres ledelse af professionelle læringsfællesskaber 
bestående af lærere  

• Mellemledere skal på den anden side styrkes i deres 
evne til at indgå i professionelle 
læringsfællesskaber for ledere i organisationer, som 
er i konstant forandring  

• Gennem dialog - professionelle samtaler - i en 
positiv evalueringskultur med valide data fra 
kvalitetssystemer skabes der mening mellem ledere 
og med lærere i de respektive professionelle 
læringsfællesskaber 

• Styrkelse af professionel kapital   

• Fokus på ungdomskultur 

 

 

  

LIP 
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LIP 38 erhvervsskoler 

1.  Asmildkloster Landbrugsskole 
2.  Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS 
3.  Bygholm Landbrugsskole 
4.  CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser  
5.  Dalum Landbrugsskole 
6.  Erhvervsskolen Nordsjælland 
7.  Erhvervsskolerne Aars 
8.  EUC Nord 
9.  EUC Nordvest 
10. EUC Nordvestsjælland 
11. EUC Sjælland 
12. Hotel- og Restaurantskolen 
13. Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 
14. Kold College 
15. Køge Handelsskole 
16. Mercantec 
17. NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN 
18. Nordjyllands Landbrugsskole 
19. Randers Social- og Sundhedsskole 
 
  

20. Roskilde Tekniske Skole 
21. Rybners 
22. Skanderborg-Odder Center for uddannelse 
23. Social & SundhedsSkolen, Herning 
24. Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg 
25. Social- og sundhedsuddannelserne, Fonden den Danske 

Diakonissestiftelse 
26. Social-og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 
27. SOSU Nord 
28. SOSU Nykøbing F. 
29. SOSU Østjylland 
30. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 
31. TEC, Technical Education Copenhagen 
32. Tradium 
33. Tønder Handelsskole 
34. Uddannelsescenter Holstebro 
35. UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern 
36. Zealand Business College (ZBC) 
37. Skive College 
38. Roskilde Handelsskole 
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LIP 

Pernille van Kleef, 
Pluss 

Ole Bisleth, Pluss Lars Fjalland, Pluss 

Søren Tholstrup, Pluss Noemi Katznelson, 
CEFU 

Pernille Hjermov, 
EVA 

Stefan Brendstrup, 
Pluss 

Hanne-Kathrine 
Krogstrup, LSP 

Kirstine 
Christensen, Pluss 

Søren Frimann, LSP 

Dorte Ågård, LSP 

Stine Bylin Bundgaard,  
LSP 

Camilla Hutters, EVA 

Niels Henriksen, 
Pluss 

Lone Hersted, LSP Nanna Friche, LSP 

Anne-Birgitte Nyhus 
Rohwedder, LSP 

Anne Sofie Madsen, 
EVA 

Projektteamet 

Nikolai Weissert, 
Pluss 

https://pluss.dk/da/testajax/163
https://pluss.dk/da/testajax/166
https://pluss.dk/da/testajax/165
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LIP 

Lotte Bidstrup Ipsen 
Uddannelsesleder, 

Bygholm 
Landsbrugsskole 

Tre praktikere 

Mads Schmidt Haagensen 
Vicedirektør, 

SOSU Herning 

Birger Hørning, 
Tidl. direktør, 
Hansenberg 
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Implementeringsstøtte gennem tre aktionslæringsmodeller LIP 
Alle tre modeller indeholder 
en proces, der kobler til den 
enkeltes skoles ledelses-
udviklingsprojekt. 

Den samlede 
konsulenttimepulje til direkte 
skolerettet understøttelse via 
aktionslæringsforløb er 2.090 
timer. 
 
Med 38 deltagende skoler får 
hver skole i gennemsnit 55 
konsulenttimer, men der 
differencieres.  
 
Vi forventer et leje på mellem 
minimum 35 konsulenttimer 
(ca. en arbejdsuge) og op til 
maksimum 75 konsulenttimer 
(ca. to arbejdsuger) pr. skole.  
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Aktionslæring: Learning Management Systemet ”Moodle”  LIP 

- Skabeloner til aktionslæringsforløb skal lægges i Moodle 
- Praktisk information 
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LIP Implementeringsstøtte via konferencer og tematiske workshops 

3 deltagere pr. skole - i gennemsnit 57 pr. workshop 
Altid to workshops - Én i Østdanmark og én i Vestdanmark  
 

3 konferencer 
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LIP Formidling via LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/13607332/  
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LIP LedelsesUpdates 
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LIP Evaluering: Måling af ledelseskapacitet og -praksis 

De overordnede resultater for jeres skole  

Ledernes vurdering Lærernes vurdering 
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LEDELSESUDVIKLING I PRAKSIS (LIP) PÅ ERHVERVSSKOLERNE 

 

AKTUELLE LEDELSESUDFORDRINGER  
 

DORTE ÅGÅRD, LSP 

 

LIP 



Model for skoleudvikling 

17 
DORTE ÅGÅRD 

 

LIP 



Hvad har I valgt at sætte fokus på? 

Overordnede temaer i jeres 38 ansøgninger: 

 

A. Ledelse af kulturforandringer – fokus på hele organisationen 

B. Intern ledelsesudvikling – fokus på gruppen 

C. Pædagogisk ledelse – ledelse af kerneopgaven – fokus på lærerne 

 

18 
DORTE ÅGÅRD 

 

LIP 



 
A. Kulturforandringer i hele organisationen I 
 

Kultur og kommunikation 

 Bedre kommunikation 

 Mere åben og konstruktiv dialog på skolen 

 Identifikation af modstandsniveauer 

 Håndtering af modstand 

 At skabe følgeskab 

 Skift fra mistillid og topstyring til dialog og 
samskabelse 

 

19 
DORTE ÅGÅRD 

 

LIP 



A. Kulturforandringer i hele organisationen II 

Organisationsudvikling 

 Mindre siloopdeling i organisationen – samarbejde på tværs 

 Mere tid til personaleledelse i stedet for drift og 
administration 

 Skolen som et professionelt læringsfællesskab 

 At tage lederskab i forandringsprocesser 

 Udvikle strategien 

 Mindske afstand mellem strategi og virkelighed 

 Dekobling af det aftalte og det udførte 
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DORTE ÅGÅRD 

 

LIP 



 
B. Intern ledelsesudvikling I 
 

Intern organisering og fælles retning 

 Synliggørelse af opgave- og ansvarsfordeling 

 Optimering af samarbejdet i ledelsen 

 Mindre klassisk hierarkisk ledelse 

 Fælles ledelsessprog 

 Fælles ledelsesgrundlag, fælles retning  

 Sammentømring af ny ledergruppe  

 Bedre helhedsledelse 
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DORTE ÅGÅRD 

 

LIP 



B. Intern ledelsesudvikling II 

Personlig lederudvikling 

 Lederskabstræning 

 Bedre procesfærdigheder – mødeledelse 

 Ny lederidentitet 

 Understøtte mellemlederes nye rolle 

 Udviklingsforløb for den enkelte leder 
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DORTE ÅGÅRD 

 

LIP 



C. Pædagogisk ledelse I 

Undervisningsudvikling 
 Udvikling og udmøntning af pædagogisk-didaktisk grundlag 
 Sparring om arbejdstid og opgaver 
 Chefers sparring med undervisere 
 Fokus på, hvordan undervisning kan ses på en anden måde 
 Understøttelse af skoleudviklingsforløb 
 Sparring med undervisere om praksisnære og 

helhedsorienterede læringsforløb 
 Pædagogisk effektivisering 
 Fælles forberedelse, fælles læreplaner 
 Implementering af internationalisering 
 Implementering af digitalisering 

23 
DORTE ÅGÅRD 

 

LIP 



C. Pædagogisk ledelse II 

Lærersamarbejde og teamledelse 
 Ny pædagogisk samarbejdskultur 
 Ny organisering af undervisere i team 
 Professionelle læringsfællesskaber 
 Ledelse af professionelle læringsfællesskaber 
 Ledelse af teamledere 
 Kompetente sparringspartnere for team om undervisningen 

 
Udvikling af feedbackpraksis 
 Udvikle feedbackpraksis 
 Kollegial supervision 
 Observation af undervisning 

 

24 
DORTE ÅGÅRD 

 

LIP 



Model for skoleudvikling med LIP-temaer 

25 
DORTE ÅGÅRD 

 

LIP LIP 



Skolevis refleksion 

 

 

 Hvor står jeres skole placeret på landkortet? 

 Hvad er vigtigst i jeres LIP-udviklingsprojekt? 

26 
DORTE ÅGÅRD 

 

LIP 



LEDELSESUDVIKLING I PRAKSIS (LIP) PÅ ERHVERVSSKOLERNE 

 

LEDELSE AF KULTURFORANDRINGER   
 

SØREN FRIMANN, LSP 

 

LIP 
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LIP Ledelse af kultur, forandring og læring i organisationer 
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LIP To tilgange til organisatorisk forandring 

Topstyrende processer var demotiverende for de ansatte og samarbejdet blev 
ringere, viser en dansk undersøgelse (Steensen, 2008).     
 
Vigtigt at alle organisationens aktører inddrages, motiveres og engageres i 
forandringen (Ford og Ford, 2012). 



At lede forandring kan være svært 

 Kun 33 % af alle forandringsprocesser lykkes med at gennemføre de 
mål, der var for forandringen (Beer and Nohria, 2000).  

 

 Psykologiske forhold som følelser, motivation og modstand mod 
forandring afgør, om forandringen lykkes  eller ej. (Maurer 1996; 
Bovey and Hede 2001).  

 

 

LIP 
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LIP At lede kontinuerlig forandring og kultur 

 Organisationer er under konstant 
forandring. Derfor nytter  
det ikke at skabe en enkelt  
episodisk forandring.  
 

 At lede forandringsprocesser  
handler derfor om at skabe  
mening og retning for den  
motivation og energi, der allerede  
er til stede i organisationen  
(Weick, 1995).  

 
 
 ”Jeg interesserer mig ikke for forandringsledelse – 

jeg interesserer mig for ledelse som en 
stabiliserende faktor” (Weick i interview med 
Hammer & Høpner 2013) 
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LIP Ledelse som social praksis 

 Leadership is changing. The traditional image of the leader as 

hero (…) is slowly being replaced with a new image; that of a 

collective group of people exerting influence and taking action 

(Yukl, 1999) 

 

 Ledelse er indlejret i en social praksis.  
 

 Ledelse er distribueret i organisationen på ledere, selvstyrende 
teams, medarbejdere og som selvledelse.  
 

 Ledelse handler om at skabe og/eller forhandle mening. 
  

 Ledelse kan ses som en situeret dialogisk aktivitet, hvor ledere 
fungerer som skabere af den organisatoriske virkelighed (Cunliffe, 
2001: 351). 



Lederes læringsrum 

Forståelse af læringens 

mål/middel 

Uddannelse og andre tilrettelagte 

læringsaktiviteter, hvor læringen finder 

sted ’ex situ’ med udgangspunkt i en 

teori eller tilgang. 

Erfaringsbaserede læringsaktiviteter hvor 

læringen finder sted ’in situ’ med 

udgangspunkt i praktiske 

problemstillinger. 

Opgavevaretagelse 

(faglige kompetencer) 

’Doing’ 

Felt 1: Det formelle læringsrum 

  

 Formelle forløb internt på 
virksomheden  

 Eksterne formelle forløb: Kursus og 
uddannelse 

Felt 3: Det semiformelle læringsrum 

  

 Læring gennem progression i 
opgaver (praksiscurriculum) 

 Strategisk forandringsintervention 
 Målrettet aktionslæringsforløb 

Personlighed 

(personlige kompetencer) 

’Being’ 

Felt 4: Udvikling 

  

 Oplevelsesorienterede forløb 
 T-grupper  
 Coaching 
 360-graders feedback 

Felt 2: Det uformelle læringsrum 

  

 ’Swim or sink’ 
 Socialisering ind i virksomhedens 

visioner og værdier 
 Deltagelse i praksisfællesskaber 
  

LIP 

Keller, H. og Frimann, S. (2017) Lederes læringsrum – koblinger mellem organisation, uddannelse og praksis. Aalborg 
Universitetsforlag. http://aauforlag.dk/Shop/e-boeger/lederes-laeringsrum-koblinger-mellem-organisa.aspx  

http://aauforlag.dk/Shop/e-boeger/lederes-laeringsrum-koblinger-mellem-organisa.aspx
http://aauforlag.dk/Shop/e-boeger/lederes-laeringsrum-koblinger-mellem-organisa.aspx
http://aauforlag.dk/Shop/e-boeger/lederes-laeringsrum-koblinger-mellem-organisa.aspx
http://aauforlag.dk/Shop/e-boeger/lederes-laeringsrum-koblinger-mellem-organisa.aspx
http://aauforlag.dk/Shop/e-boeger/lederes-laeringsrum-koblinger-mellem-organisa.aspx
http://aauforlag.dk/Shop/e-boeger/lederes-laeringsrum-koblinger-mellem-organisa.aspx
http://aauforlag.dk/Shop/e-boeger/lederes-laeringsrum-koblinger-mellem-organisa.aspx
http://aauforlag.dk/Shop/e-boeger/lederes-laeringsrum-koblinger-mellem-organisa.aspx
http://aauforlag.dk/Shop/e-boeger/lederes-laeringsrum-koblinger-mellem-organisa.aspx
http://aauforlag.dk/Shop/e-boeger/lederes-laeringsrum-koblinger-mellem-organisa.aspx
http://aauforlag.dk/Shop/e-boeger/lederes-laeringsrum-koblinger-mellem-organisa.aspx


Individuelle ledelses 
overbevisninger 

Ledelses praksisser 

Kollektive ledelses 

overbevisninger 

Kurs 
Koordinering 
Commitment 

(DAC) 

Langtids 
-effekt 

Ledelseskultur 
Kontekst 

It is the presence of direction, alignment, and commitment (DAC) that marks the occurrence of 
leadership. Leadership is how people who share work in collectives produce direction, 
alignment, and commitment. It may or may not involve leaders and followers”.  
 
Drath, W. H. et al. (2008) Direction, alignment, commitment: Toward a more integrative 
ontology of leadership. Leadership Quarterly 19 (2008) p. 635-653. 

LIP En ny måde at tænke ledelse på - DAC 
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LIP Ledelsesopgaver i de 3 områder 

Kurs Koordinering Engagement 

Skabe fælles, realistiske og 
engagerende visioner, mål og 
opgaver 

Skabe sammenhæng Motivere og skabe mening, 
positive følelser, tro og håb 

Håndtere prioritering og 
konkurrence mellem opgaver 
og interesser 

Udvikle 
organisationsstrukturer 
processer og samarbejdsflader 

Opbygge tillid 
Dialog 
 

Sikre strategisk 
kommunikation 

Tydeliggøre ansvar og roller Skabe relationer og netværk 

Overvåge og sikre kursen Dele information, viden, 
feedback, hjælp og sparring 

Håndtere trivsel, tvivl, 
frustrationer og usikkerhed 

Udvikle velfungerende 
samarbejdsformer 

Fejre succeser 



Fleksibel/spontan 

Fokuseret/forudsigelig 

Intern Ekstern 

At gøre ting sammen 

At gøre det rigtigt At gøre det hurtigt 

At gøre det først 

Samarbejde 
Værdier, læring, 
videndeling, kultur 
 
 

Skabe nyt 
service, produkter, 
innovation 
Brugeren, kunden i fokus 
 

Kontrol 
Regler, effektivisering, 
stabilitet, procedurer, 
kvalitetssikring 

Konkurrence 
Mål, resultater, 
strategier, belønning 
 
 

Menneskelige 
relationer Åbne systemer 

Rationelle mål Interne processer 

Cameron, K. S., Quinn, R. E. DeGraff, J. &  
Thakor, A. V. (2006). Competing Values Leadership.  
Creating value in organizations. Cheltenham UK: Edward Elgar.  

 

Organisationskultur – værdier, handlinger og kommunikation 
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LIP 



Professionelle læringsfællesskaber 

 Fælles forståelse af værdier og visioner 
for skolen/organisationen 

 Kollektivt ansvar for elevernes læring og 
læringsudbytte 

 Arbejder med reflekterende og 
professionelt undersøgende metoder 
som fx kollegabaseret observation og 
feedback 

 Samarbejde på et praktisk plan med 
løsning af mål og opgaver 

 Fremme læring og 
kompetenceudvikling i fællesskabet/ 
teamet.  

(Stoll, L., Bolan, R., McMahon, A., Wallace, M. & 
Thomas, S. (2006): “Professional Learning 
Communities: A Review of the Literature”. I Journal 
of Educational Change, 7 (4): 221-258) 
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LIP Professionelle læringsfællesskaber og forandring 

Tilgang til ledelse af forandring 
 Aktionslæring med fokus på 

ledelse, coaching, organisatorisk 
læring i praksis. 

 Undersøge og lære i 
fællesskab(er) 

 Undersøgelse, refleksion, læring 
og forandring foregår samtidig 

 Processer og data bliver genstand 
for nærmere analyse v. 
konsulent/forsker/deltagere 



 
 

Cameron, K. S., Quinn, R. E. DeGraff, J. & Thakor, A. V. (2006). Competing Values Leadership. Creating value in organizations. Cheltenham UK: Edward Elgar.  
 
Drath W.H. et al. (2008). Direction, alignment, commitment: Toward a more integrative ontology of leadership. The Leadership Quarterly. 19, 635–653 
 

DuFour, R. & Marzano, R.J. (2011): Leaders of Learning. How District, School, and Classroom Leaders Improve Student Achievement. Solution Tree Press. 
 
DuFour, R. & Marzano, R.J. (2011): Leaders of Learning. How District, School, and Classroom Leaders Improve Student Achievement. Solution Tree Press. 
 
Elmholdt, C., Keller, H.D. & Tanggaard, L. (2013). Ledelsespsykologi. København: Samfundslitteratur.  
 
Hildebrandt, S., Brandi, S., Poulsen, J., Wittrup, K. og Isaksen, V. J. (2015). Ledelse – hele historien. Århus: Systime.  
 
Larsen, M. V. & Rasmussen, J. G. (2014). Relationelle perspektiver på ledelse. København: Hans Reitzels Forlag.  
 
Mintzberg, H. (2004). Managers Not MBAs: A Hard Look at the Soft Practice of Managing and Management Development. San Franisco: Berrett-Koehler Publishing Inc.   
 
Mintzberg, H. (2009). Managing. Edinburgh: Prentice Hall.  
 
Nielsen, L.T. (2013): Teamsamarbejdets dynamiske stabilitet – en kulturhistorisk analyse af læreres læring i team. Forlaget UCC. 
 
Northouse, P. G. (2012). Leadership. Theory and Practice. Thousand Oaks: Sage Publications. 6th edition. 
 
Stogdill R.M. (1974) Handbook of leadership. A survey of the literature. New York: The Free Press 
 
Stoll, L., Bolan, R., McMahon, A., Wallace, M. & Thomas, S. (2006): “Professional Learning Communities: A Review of the Literature”. I Journal of Educational Change, 7 (4): 
221-258 
Western, S. (2008). Leadership. A Critical Text. Thousand Oaks CA: Sage Publications. 
 
Witzel, M. (2012). A History of Management Thought. Routledge.  
 
Yukl, G. (2010). Leadership in organizations. 7th ed.  New York: Prentice Hall.  
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LEDELSESUDVIKLING I PRAKSIS (LIP) PÅ ERHVERVSSKOLERNE 

 

INTERN LEDELSESUDVIKLING 

V/ LARS FJALLAND, PLUSS LEADERSHIP 

 

LIP 
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LIP Ståsted 

Det starter og slutter ét sted 
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LIP Et nøglespørgsmål 

Hvordan sikres (bedst muligt)  
at intern ledelsesudvikling  

får den ønskede effekt? 
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LIP Simon Sinek: Den gyldne cirkel 
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LIP Kompetenceudvikling 

Skolens 
ambition 

Kompetence- 
planlægning 

Kompetence- 
udvikling 

Ekstern 
anskaffelse 

Anvendelse og 
konfiguration 

Hvilke organisatoriske 
kompetencer er til stede? 
Og hvilke skal der til? 

Kompetencegab  

Vision, Mission og  
Værdier. 
Strategiske mål og  
indsatser for at nå  
det ønskede.  

 

Kilde: Odd Norhaug 
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LIP Transfer 

Overførsel af kompetence lært i en situation til anvendelse i en anden  
situation kaldes transfer.  
 
Et godt kompetenceforløb er en proces, der fører til bedre handlinger. 
Et godt kompetenceforløb fører altså til, at man anvender det, man har  
lært. 
 
3 forhold knytter sig til at fremme transfer: 
- Personlige faktorer 
- Faktorer der knytter sig til undervisningen 
- Faktorer der knytter sig til den situation, hvor man skal anvende det,  

man har lært.    

Kilde: Bjarne Wahlgren, AU, 2013 
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LIP To dimensioner af ledelse 

Horisontal dimension 
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LIP .. et krydsfelt 

Kilde: Prof. Henrik Holt Larsen, CBS m.fl. 
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LIP .. og den vigtigste gruppe af alle: Ledergruppen 

I Moderniseringsstyrelsen undersøgte man forskellen på, hvordan ledere oplever  
deres arbejde, afhængigt af hvor velfungerende deres ledergruppe er. 
 
De fandt, at ledere i velfungerende ledergrupper: 
 
 Tre gange så hyppigt er tilfredse med at være ansat i organisationen 

 
 Glæder sig dobbelt så ofte til at komme på arbejde 

 
 Søger 6 gange sjældnere væk 

 
 De oplever sig 8 gange hyppigere i stand til at løse de væsentlige uløste  

problemer i organisationen. Som oftest er de tværgående!  

Kilde: Anders Trillingsgaard, 2015 
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LIP Vi tror på at et svar bl.a. er … 

Professional Learning Communities  

Professionelle læringsfællesskaber  FOR LEDERE 
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LIP Derudover … 

Roger 
Greenaway 

Christian 
Wittrok 

”Al læring sker via bevægelse!” 

”Refleksion er at træne sin  
opmærksomhed for at styrke 
sin ansvarlighed og kvalitet 
i sine handlinger” 

”Det er vanvittigt at tro,  
at man kan sidde på sin 
flade og lære noget ….” 

Kjeld 
Fredens 

Humberto 
Maturana 

”Forandring sker når  
vi forstyrres” 

Bl.a. derfor er aktionslæring et fundament i LIP 

Thomas RS 
Albrechtsen 

”Et PLF er en løbende tilblivelses-
proces. Det er netop evolution – 
ikke et ‘quick-fix’ ” 



LEDELSESUDVIKLING I PRAKSIS (LIP) PÅ ERHVERVSSKOLERNE 

 

PÆDAGOGISK LEDELSE  
 

DORTE ÅGÅRD, LSP 

 

LIP 



Det pædagogiske ledelsesperspektiv 

Undervisningens kvalitet 
fagligt indhold, fagdidaktik, arbejdsformer, klasseledelse 

Elevernes læring 
fagligt udbytte og trivsel 
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DORTE ÅGÅRD 

 

LIP 



Viviane Robinson: Elevcentreret ledelse 
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LIP 



Pædagogisk ledelse som ledelsesperspektiv 

Uanset, hvad vi laver, skal det have sigte mod 
elevernes læring 

 
 Hvis man forstår ”pædagogisk ledelse” som ”elevcentreret ledelse”, 

er det et overordnet perspektiv på al ledelse i en pædagogisk 
verden 

 Pædagogisk ledelse hører også hjemme på strategisk niveau 

 Pædagogisk ledelse er et kompas 

 Alle prioriteringer skal foretaget med kerneydelsen som kriterium 
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DORTE ÅGÅRD 
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International forskning   

 Omfattende forskning i sammenhæng mellem skoleledelse og 
elevudbytte i USA, Canada, Australien og New Zealand 

 Metastudie – 134 internationale studier analyseret samlet, 2009, 
revideret 2015 (Robinson m.fl.) 

 Skoleledelsens ”John Hattie-studie” 
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Hovedkonklusion hos Robinson m.fl. 

 

Vores primære konklusion er, at ledelse med fokus på pædagogik 
har en betydelig virkning på elevernes resultater. Jo mere ledere 
retter deres indflydelse, deres egen læring og deres relationer til 
lærerne mod kerneydelsen – undervisning og læring – jo større 
bliver deres indflydelse på elevernes resultater  

 

(Robinson m.fl. s. 40). 

 

 

 

 

57 

LIP 



 
Robinsons ledelsesnarrativ 
 

1. Etablering af mål og forventninger: 

– Skabe forståelse for betydningen af mål for elevernes læring 

– Skabe konsensus blandt lærere om skolens klare mål 

2. Strategisk ressourceforbrug:   

– Bruge pædagogiske kriterier for at prioritere økonomi og andre ressourcer 

3. Planlægning, koordinering og evaluering af undervisningen: 

– Iværksætte lærersamarbejde om undervisningen 

– Systematisk følge elevernes udvikling 

– Observere undervisning og give feedback 

4. Ledelse af læreres læring og udvikling: 

– Fastholde intensivt fokus på forholdet mellem undervisning og læring 

– Skabe kollektiv ansvarsfølelse for elevers læring og trivsel 

– Skaffe brugbare anvisninger om, hvordan man løser problemer i undervisningen 

5. Sikring af velfungerende og trygt miljø: 

– Etablere spilleregler og rutiner 

– Beskytte undervisningstiden 
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Ledelsesdimensionernes relative effekt på elevers udbytte 

 Ledelse af læreres læring og udvikling: 0,84 

 Etablering af mål og forventninger: 0,42 

 Planlægning, koordinering og evaluering af undervisningen: 0,42 

 Strategisk ressourceforbrug: 0,31  

 Sikring af velfungerende og trygt miljø: 0,27 

 

Standardiserede effektstørrelser: 

.2 = lille 

.4 = medium 

.6 = stor  
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Alle ledelsesopgaver rettet mod elevers læring 
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DORTE ÅGÅRD 
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Nøglebudskaber fra Robinson 

Det afgørende er fire karakteristika ved skoleledelsen: 

 

1. Tæt på kerneopgaven 

2. Dybtgående viden om kerneopgaven 

3. Stor vægt på at skabe tillid  

4. Distribueret ledelse 
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Både 

 et undertema 

 og et overordnet perspektiv 

Pædagogisk ledelse 
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LEDELSESUDVIKLING I PRAKSIS (LIP) PÅ ERHVERVSSKOLERNE 

 

PRAKTIKERERFARINGER MED UDVIKLING 
– MULIGHEDER OG FALDGRUBER 
 

VICEDIREKTØR MADS HAAGENSEN, SOSU HERNING 

 

LIP 



Tilgang til forandring? 
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Eksempel: Kreativitet som driver 

Sikker drift og fornuftig økonomi kan bringe os langt. Men det er 
ikke dét, der sikrer, at vi når vores ambitioner om uddannelse i 
verdensklasse. Vi har brug for en stærkere motor, der kan trække 
os helt i mål: 
 

Vi vil lade kreativitet blive vores vigtigste driver!   
  

Vi vil gentænke vores roller, opgaver og løsninger i tæt samspil 
med elever og omverden. Vi vil blive i stand til at agere hurtigt på 
nye tendenser og på opståede muligheder og udfordringer. Og vi 
vil tænke entreprenant, så vi i vores samarbejde skaber værdi for 
hinanden.  

 

Fra lanceringen af Ny organisation (SOSU Herning, 30. marts 2017): 
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Nye afdelinger: 

• fra uddannelserne som organisatoriske enheder… 

• til decentrale afdelinger med afsæt i geografi og 
synergi 

 

• fra fire uddannelsesledere & én afdelingsleder… 

• til tre afdelingsledere 

 

 plads til forskellighed 

 behov for sparring og koordinering 
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Forandringstilgang: 

Vi starter nu! 

… men det bliver en løbende proces at få hele 
organisationen til at rette sig mod det nye med en tydelig 
strategi, kreativitet som driver, og med stor lokal 
beslutningskraft. 

Over de kommende måneder skal vi finde ud af, hvordan 
fx mødestrukturer samt støtte- og koordinerings-
funktioner skal organiseres, så det understøtter den nye 
måde at arbejde på. Og vi skal finde ud af, hvordan vi kan 
skabe netværk mellem afdelingerne, så vi udfordrer og 
lærer af hinanden. 
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Tilgang til forandring? 
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Opmærksomhedspunkter: 

 

LIP 



 



LEDELSESUDVIKLING I PRAKSIS (LIP) PÅ ERHVERVSSKOLERNE 

 

PRAKTIKERERFARINGER MED UDVIKLING 
– MULIGHEDER OG FALDGRUBER 
 

UDDANNELSESCHEF LOTTE IPSEN, BYGHOLM LANDBRUGSSKOLE 
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Et eksempel på et udviklingsprojekt LIP 

73 

Problem/behov 
– udgangspunkt i 

en PD-
eksamensopgave 

Lærergruppe 
udvikler 

undervisning: 
indhold, 

evaluering, 
organisering 

Undervisnings
forløbet 

gennemføres 
  

  

Kollegial 
supervision 

Juste-
ringer 



Erfaringen med udvikling på min skole LIP 
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 Vi har gang i meget udvikling … 

– Lærerne tænker med – ideerne kommer oftest ”nedefra” 

– Vi er gode til at få ideer og prøve nye ting af 

– Vi har ressourcer til udvikling 

– Det er også lidt stressende en gang imellem - Vi har en følelse 
af, at vi hele tiden er i gang med udvikling 

Men,  

 Pædagogisk ledelse er ikke tydelig i udviklingsforløbet og 
udvikling af pædagogisk ledelse er ikke tydelig 

 



Hvor ser jeg udviklingsmulighederne… LIP 
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 Vi skal udvikle gode systematikker 

 Vi skal lære en god metode til udvikling af pædagogisk ledelse  

 
-  F.eks. fokus på problem/behov – hvordan kan den pædagogisk 
 ledelse  understøtte formulering af udviklingsprojekter i relation til 
 kerneopgaven 
 
- F.eks. fokus på kollegial supervision blandt lærerne – hvordan 
 støtter den pædagogiske leder udviklingen af undervisningen via 
 lærernes kollegiale supervision 
 
-  F.eks. fokus på arbejdet med evaluering (dataindsamling og 
 refleksion) 



Refleksion 
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Hvordan plejer vi  

at skabe udvikling i 
ledelsesgruppen? 

– og vil vi kunne få noget godt ud 
af at skifte taktik? 



LEDELSESUDVIKLING I PRAKSIS (LIP) PÅ ERHVERVSSKOLERNE 

 

AKTIONSLÆRING 
 

SØREN FRIMANN, LSP OG LARS FJALLAND, PLUSS LEARDERSHIP 

 

LIP 



LIP og aktionslæring 

LIP-projekt 

Udviklingsønske/ 

udfordring 

Nye muligheder? 

Planlægge 
handling 

Handle i 
undervisning 

Evaluering af 
handling 

Refleksion  

og analyse 

LIP 
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Aktionslæring - baggrund 

 
 Aktionsforskning og aktionslæring 

 Kurt Lewin og Reg Revans 
 Inspiration for bl.a.:  

 Schein – proceskonsultation (1999) 
 Argyris og Schön – organisatorisk læring (1996, 1999)  
 P. Senge – den lærende organisation (1994)  
 Hale – Real Professional Development (2012) 

 
 Aktionslæring er baseret på erfaringer med udvikling af praksis og på 

forskning inden for bl.a. uddannelse og organisationer. 
 

LIP 
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Altid virkelige problemer! 

• Der arbejdes aldrig på konstruerede eksempler (kunstig) eller cases 
(fortid), men altid på aktuelle virkelige problemer. Den indbyggede risiko 
skaber en autentisk ’urgency’  

 

• De bedste problemer er hvor løsningen er ukendt/uafklaret 

 

• Det ’virkelige’ problem er læringens ’motor’ – det der driver og giver 
personen/gruppen energi 

 

• Organisatorisk/individuelt problem 

– One common problem (OCP) 

– Everyone brings one (EBO) 
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Reg Revans: Action Learning Formel 

L = P + Q 

Questioning insight - ”those fresh 
questions likely to open up 
promising avenues of enquiry” (p. 
13) 

Programmed knowledge; 
fagcentrering med fokus på 
læreplanen – historisk 
bestemte erfaringer fungerer 
som horisont for nye erfaringer 

“the essence of Action Learning is to pose increasingly 

insightful questions from an origin of ignorance, risk 

and confusion” (Reg Revans, 1997).  
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Mumford 

Mumford’s reviderede AL formel 

Q1 + P1 + Q2 = L 

Påpeger at Q kommer før P og at læring er en iterativ proces 

Mumford, A. (2006), p. 71) 

LIP 
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Reg Revans  

System beta 

• Undersøge, observere, teste antagelser,  

• Feltstudie, dataindsamling og fortolkning  

• Eksperimentere (teste) teorier og hypoteser 

• Audit (share/compare  aktuelle og ønskede resultater) 

• Tilpasning eller afvisning af resultater 
 

 

Kolbs: Learning cyclus 

LIP 
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Aktionslæringsforløb 

Udviklingsønske/ 

udfordring 

Nye muligheder? 

Planlægge 
handling 

Handle i 
undervisning 

Evaluering af 
handling 

Refleksion  

og analyse 

LIP 
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Hvad betyder aktionslæring i LIP-projektet? 

 Aktionslæring er en tilgang til at udvikle ledelse i praksis 
 

 Udgangspunkt i konkret praksis og i skolens strategi 
 

 Deltagerne afgør i samråd med referenceleder, hvad der er brug for at 
udvikle og lære 
 Gerne baseret på relevant tilgængelig viden/data, f.eks. MTU/LM/ 

APV m.v.  
 

 Systematisk fokus på udvikling ved at afprøve nye handlinger 
 Refleksion og evaluering -> ny handling 
 Gerne via brug af supervision, video eller lyd 

 
 Klare spilleregler, struktur, et konstruktivt og støttende fokus for 

udvikling. 
 



Hvad siger andre om metoden? 

 Det sætter mig i stand til at holde et spejl op for øjnene og se, hvad jeg gør. 
 Vi har alle forskellige erfaringer, vi kan deles om. 
 Det giver mig frihed til at reflektere. 
 Det giver god mulighed for at lade sig inspirere. 
 Man er stærkere, når man går ud end da man kom ind. 
 Jeg er nødt til at bringe orden i mine handlinger (min arbejdsproblemstilling) for 

at kunne forklare den til andre. Det bidrager til at se tingene tydeligere. 
 Spørgsmålene fra læringsgruppen er fantastiske og til stor hjælp. De 

perspektiverer mit arbejde. Og det er ofte spørgsmål, jeg ikke selv ville være 
kommet i tanke om. 

 Når vi ikke kan se skoven for bare træer, er dét at forklare sagen for andre, 
sammen med de gode spørgsmål, de stiller, med til at genetablere det rette 
perspektiv. 

LIP 
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Læringsmiljøet  

Læringsmiljøet i aktionslæringsgrupperne har stor betydning. Det er 
derfor vigtigt, at alle i gruppen formår: 
 
 At værdsætte alle, støtte og anerkende. 
 At være demokratisk. 
 At lægge vægt på en spørgende og udforskende tilgang. 
 At lægge vægt at lytte aktivt og undgå at afbryde. 
 At insistere til handling og opmuntre til ansvarlig. 
 At undersøge alting. 
 At undgå kritik og fordømmelser. 
 At bistå med indsigt og ideer. 

 
Og at facilitatoren er rollemodel herfor.  

LIP 
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Den enkelte sceances forløb - forberedelse 

En vigtig opgave er at alle er godt forberedt til gruppemøderne.  
 
Det indebærer bl.a. refleksioner over: 
 
1) Hvad har jeg lyst til at bringe frem i dag og hvordan bringer jeg det bedst frem? 

 
2) Hvad vil jeg gerne opnå i løbet af mit refleksionsrum og hvorfor er det vigtigt? 

 
3) Hvad gør jeg for at sikre mig, at jeg opnår det? 

 
4) Hvad beder jeg de andre gruppemedlemmer om? Ideer til indledning: 

- Jeg vil gerne undersøge ...; Jeg spekulerer over …; Jeg er usikker på …. 

LIP 
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Game-mastery 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proces- 

niveau 

Time out 
samtale om samtalen, 

genforhandling af 

kontrakt 

Afslutning 
Opsummér aftaler og 

udbytte af samtalen 

Kontrakt/ 

Forventninger 
aftale emne, dagsorden,  

mål og arbejdsform  

Indhold / samtale og samtalestruktur / spørgsmål og -ramme 

Handlings- 

niveau 

Kilde: Barnett Pearce (Kommunikation og skabelsen af 
sociale verdener, DPF – 2007 og Systemisk Coaching, DPF – 2009) 

LIP 
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Spørgsmålstyper – inspireret af Karl Tomm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simple antagelser (afklare) 
-én virkelighed 

Komplekse antagelser (udvikle) 
-mange virkeligheder 

Fortid/nutid Fremtid 

Fortidsorienterede 
simple spørgsmål 
- Afklarende 
- Definerende 
- Undersøgende hensigt 
  

Fremtidsorienterede 
simple spørgsmål 
- Ledende 
- Konfronterende 
- Instruerende 

  

Fortidsorienterede 

komplekse spørgs. 
- ? om adfærd 
- ? om forskellige per-   
  spektiver på tingene 
- Udforskende hensigt 
  

Fremtidsorienterede 
komplekse spørgsmål 
- Hypotesespørgsmål 
- Mulighedsspørgsmål  
- Scenariespørgsmål 
- Mirakelspørgsmål 
  

Detektiven 

Antropologen 

Kaptajnen 

Fremtidsforskeren 

(Orientere) (Påvirke) 

Kilde: Karl Tomm, 1992 (Den Systemiske Terapeut,  
Søholm & Juel og Systemisk Coaching, 2009 m.fl.) 

Fokus på facts 

Fokus på erfaringer, relationer, 
positioner og perspektiver 

Fokus på klarhed, initiativer 
og handlinger 

Fokus på muligheder, ideer og 
drømme 

LIP 
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Spørgsmålstyper – inspireret af Karl Tomm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAGEN 

AFKLARE 

UDVIKLE 

FORTID/NUTID FREMTID 

Situationsafklarende spørgsmål 
Fokus på facts 
 
 Hvad handler sagen/udfordringen om? 
 Hvad vil du gerne blive klogere på? 
 Hvad sker/skete der? 
 Hvem er/var involveret? Hvem gør/gjorde hvad? 
 Hvordan hænger det sammen med det, du gerne vil blive 

klogere på?  
 Hvad er de bedste erfaringer, du har med at håndtere 

lignende situationer? 
 Hvem plejer du at tale med om disse udfordringer? 

 

Perspektiverende spørgsmål 
Fokus på erfaringer, relationer, positioner og perspektiver 
 
 Hvorfor er sagen/udfordringen vigtig for dig? 
 Er sagen/udfordringen vigtig for andre? 
 Hvordan ser det ud fra andres perspektiv? Hvad tænker X? 
 Har du før stået med en lignende sag/udfordring? Hvad 

gjorde du der? 
 Hvilke sammenhænge/forskelle ser du på tværs af de 

forskellige perspektiver?  
 Hvordan tror du, de andre involverede har oplevet sagen? 

- hvad vil de f.eks. tilføje? 

Initiativafklarende spørgsmål 
Fokus på klarhed, initiativer og handlinger  
 
 Hvilke initiativer/handlinger kunne være mest hensigts- 

mæssige? 
 Hvilke initiativer/handlinger vil gøre den største forskel? 
 Hvad kan du selv gøre? 
 Hvad kan andre gøre? 
 Hvilke initiativer/handlinger vælger du? 
 Hvad kunne være første/næste step? 
 Hvem skal hjælpe dig til at holde fast? …… - 3 mdr.  

 
 

Genererende spørgsmål 
Fokus på muligheder, ideer og drømme 
 
 Hvilke muligheder ser du? 
 Hvad ville være tegn på, at sagen/udfordringen er løst? 
 Hvis du skulle give dig selv et godt råd, hvad ville det så være? 
 Hvis X skulle give dig et godt råd, hvad ville vedkommende 

sige? 
 Hvordan ville X gribe sagen/udfordringen an? 
 Hvordan kunne sagen/udfordringen ideelt ser ud om x 

måneder? 
 Hvordan ser den ønskede fremtidssituation ud? 
 Hvis der var sket et mirakel, og alt var som det skulle være, 

hvordan så det så ud?  
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Aktionslæringsgruppernes særlige struktur 

 4-5 deltagere 

Step og tidsramme Indhold 

Step 1 (5 min.) Lederen, der er fokusperson, præsenterer sit udviklingsønske, 
sine tanker over forberedelsesspørgsmål og sine refleksioner 
over sine handlinger siden sidst. 

Step 2 (15 min.) Nysgerrig undersøgelse af ovennævnte fremstilling fra fokus-
personen.  

Step 3 (15 min.) Frembringelse af mulige handlingsalternativer og fastlæggelse af, 
hvorledes fokuspersonen vil arbejde med udviklingsområdet 
frem mod næste møde.  

Step 4 (10 min.) ”At gå fra det unikke til det generelle”. Der arbejdes med op-
samling og læringsskabelse på tværs af deltagerne i aktions-
læringsgruppen.  

 Hver 4. – 6. uge  3-4 timer pr. gang 

 Facilitator der sikrer og understøtter … 

LIP 
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Portfolier og Moodle som centrale værktøjer 

Formål Portfolier og Moodle (LMS) er værktøjer til optimering og sikring af læring  
 og fremdrift ift.: 
 
 1) den individuelle og teammæssige kompetenceudvikling.  
 2) skolernes LIP-projektet. 
   

Individuelle udviklingsplaner 

Skabeloner 

Refleksioner over aktionslæringsforløbet 

Supervision fra lederkollega 

Refleksioner over LIP projektet 

LIP 
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2 konkrete eksempler 

Lotte Bidstrup Ipsen 
Uddannelsesleder, 

Bygholm 
Landsbrugsskole 

Mads Schmidt Haagensen 
Vicedirektør, 

SOSU Herning 

LIP 
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LIP 
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Forløbs- og tidsplan – eksempel: 



LIP 
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Forløbs- og tidsplan – eksempel: 



LIP 
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Forløbs- og tidsplan – eksempel: 



LIP 
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Forløbs- og tidsplan – eksempel: 



Eget LIP forløb LIP 
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Spørgsmål 
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LEDELSESUDVIKLING I PRAKSIS (LIP) PÅ ERHVERVSSKOLERNE 

 

DE NÆSTE SKRIDT 
 

SØREN THOLSTRUP, PLUSS LEADERSHIP 

 

LIP 



103 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De næste skridt  

1. Følg LinkedIn-siden (nu eller på vej hjem) 

2. Husk kontaktdata (hellere i går end i dag) 

3. Evaluering af dagen i dag (i dag eller i morgen) 

4. Screeningsbesøg, forløbsplaner, timefordeling (i gang) 

5. Baselinemåling (20. januar 2018 – hvis………) 

6. Aktionslæringsforløb (fra ca. medio 1. kvartal og ét år frem) 

7. Temaworkshop 2 (April/maj 2018)  

8. Midtvejskonference (3. kvartal 2018) 

9. Løbende formidling:  
 Nyhedsbreve 

 Vidensnotater 

 Ledelsesupdates 

 Videoer 

 Podcasts 
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Tak for i dag – vi ses! 
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