
Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
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Baggrunden for LIP 

Af Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fremgår det, at 
lederne bedre skal kunne: 

 

• udnytte det ledelsesrum, som kom med de nye arbejdstidsregler,  

• skabe et kvalitetsløft af undervisningen,  

• gennemføre en ændret struktur,  

• styrke skolens ungdomsmiljø. 
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Dialog med sektoren og 
skolerne 

LIP-projektet er udviklet og tilrettelagt efter dialog med sektoren og skolerne om 
følgende emner:  

 

• målgruppe for projektet,  

• sektorens ledelsesmæssige udfordringer  

• tilrettelæggelsesformer. 
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Sektorens input 

Sektoren har peget på, at der ledelsesmæssigt er sket et paradigmeskift 
bestående i: 

 

• Stigende krav om en stærk evalueringskultur, 

• Øgede krav om effektfulde kvalitetssystemer, 

• Højere krav om kvalitetsforbedring,  

• Skærpede krav til økonomistyring,  

• Komplekse regler på området,  

• Pædagogisk udvikling af medarbejdere.  
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Skoletilmeldinger 

• Omkring halvdelen af alle erhvervsskoler i Danmark  har valgt at tilmelde sig 

LIP-projektet 

• De tilmeldte skoler står for 51 pct. af det samlede elevoptag på erhvervsskolerne 

• Der er indmeldt 475 ledere/mellemledere 

• Der er indsendt spændende ansøgninger med emner der er bredt dækkende 

(eksempler næste side) 
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Ledelsestemaer  

Eksempler på ledelsestemaer fra skolernes 
ansøgninger: 

• Samarbejdet mellem pædagogiske og  administrative ledere 

• Ledelse af teamledere 

• Rollefordeling efter ny organisering 

• Samarbejdskultur 

• Temaorganisering 

• Forandringsledelse og implementering af digitaliseringsstrategi 

• Professionelle læringsfællesskaber 

• Leders sparring med pædagogisk personale 

• Større decentrale beslutningsprocesser 
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