


3 nedslag

• Lidt om vores kontekst og vigtigheden af 

strategisk pædagogisk udvikling.

• Erfaringer fra udviklingsprojekter.

• Skabelsen af et ledelsesrum til pædagogisk 

ledelse.



MTU’en – skolen set indefra



Omstændigheder i forandring
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Andel elever med ikke-vestlig baggrund



Lidt om mælk og honning…

(EAK) Bestand

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Elevbestand

697 634 697 764 789 844 865 887 888 838 853 700 650

Omsætning (mil)

78 74 68 59



Hvad er vores mission?



Konklusion…

Pædagogisk udvikling er ikke en luksus, men en 

nødvendighed for skolens evne til tilpasning til nye 

omstændigheder.

Pædagogisk udvikling er strategi (målstyret)

Gode pædagogiske ledere med reelt ledelsesrum 

er nøglen, fordi de er troværdige fagprofessionelle 

ledere.



Retning og mål

Et professionelt læringsfællesskab kan beskrives som:

(…) en inkluderende gruppe af mennesker, der 
motiveres af en fælles læringsvision, og som støtter og 
samarbejder med hinanden og finder måder, både 
indenfor og udenfor deres umiddelbare fællesskab, til 
at undersøge egen praksis og sammen lære nye og 
bedre tilgange, der vil øge alle elevers læring. 

Albrechtsen, T.R.S. (2013). Professionelle læringsfællesskaber -
teamsamarbejde og undervisningsudvikling.



Retning i det 

pædagogiske 

arbejde?



Det pædagogiske springbræt

• Tallene fra Ministeriets databank viser, at elever fra ikke-
vestlige lande, der har et karaktergennemsnit fra grundskolen 
på 4 eller derunder, typisk har forældre med en kort 
uddannelse, som ikke kan hjælpe deres børn med lektier.

• Vi ser, at en del af disse elever har svært ved at indgå i sunde 
læringsmiljøer, og det er typisk også denne gruppe, som har 
svært ved at finde en motivation til læring.

• Tallene fra databanken viser, at de flersprogede elever 
karaktermæssigt klarer sig dårligere til eksamen end vores 
etnisk danske elever – det gælder både på HF og STX –
selvom vi har en virkelig stærk løfteevne.



Pædagogiske tiltag på Langkaer

– seneste tre år

1. Mindsetbaseret undervisning. Carol Dweck fra Stanford 
University.

– MOTIVATION til at lære - skabe et læringsmiljø.

– Skabe et risikofrit læringsmiljø – eleverne skal turde lave fejl.

– Eleverne skal kunne reflektere over deres faglige udvikling.

2. Pædagogisk faglig feedback fra leder til lærer.
– Det risikofrie læringsmiljø. Stram styring med aktionslæring og evaluering. Teamfokus.

3. Den gode klasserumskultur (respekt for læringsmiljøet)
– Udvikling af et analog og et digitalt spil om klasserumskultur.

4. Læringsfællesskaber
– Det risikofrie læringsmiljø og den lærende organisation.

5. Karakterfrie klasser.
– Det risikofrie læringsmiljø og formativ evaluering.



To projekter blev til ét

• Mindset – et pædagogisk projekt med rigtig stor 

læreropbakning. Drevet af motivation og gode 

resultater fra andre skoler.

• Pædagogisk faglig feedback – vi brugte 

projektets klare målstyring med aktionslæring og 

kollegial supervision som ramme for 

implementeringen af mindset.

• … men vi måtte skære et par hjørner… for 

kulturen og stemningens skyld. 



”Morten og Marie …vi skal lige snakke med 

jer!”

• Vi tog luften ud af projektet, og vi tog luften ud af 
ildsjælene.

• Ildsjælene tog magten – satte en dagsorden i 
lærergruppen.

• Designet har krævet vores tilstedeværelse og 
styring – så snart vi slap grebet for at puste luft i 
lærerne igen, så forsvandt fremdriften … de 
oplevede det som voldsomt styrende fra ledelses 
side.

• Det står eksplicit i vores MTU. Tidligere MTU har 
efterlyst pædagogisk ledelse.



Projekt: Pædagogisk faglig feedback
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Udviklingsønsket sker på baggrund af data
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Resultater

• Et godt resultat afhænger af den enkeltes indstilling.

• De meget strittende lærere fik ikke tiden og roen til at 
blive trygge i den nye ramme.

• Ildsjælene legede med – de fik her en mulighed for at 
vise deres leder og kolleger alle de spændende ting, 
som de alligevel ville teste og afprøve. 

• Det er praktisk talt er umuligt at få lærerne til at reflektere 
skriftligt.

• Evaluering: Alle lærere var glade for at se hinandens 
undervisning.

• Der kom langsomt en gensidig tillid, som gjorde det 
muligt at åbne undervisningsrummet op for hinanden.



Læringsfællesskaber

Leder 1

Læringsfællesskab 1

(3 lærere)

Læringsfællesskab 3

(3 lærere)

Læringsfællesskab 2

(3 lærere)

Læringsfællesskab 4

(3 lærere)

Leder 1

Læringsfællesskab 5

(3 lærere)

Læringsfællesskab 6

(3 lærere)

Udviklingsønsket sker på baggrund af data



En god, en jævn  … og en dårlig

”Line”: Udviklingssamtalen ... nu med indhold.

”Ingeborg”: Ja ja … det er jo sådan, vi gør i mindset.

”Peter”: Nå … var det i dag. Jeg skal til tandlæge  …

gammel aftale.



Forandringsledelse og organisatorisk læring 

Begrundet, fordi det …

• er forankret i en læringsteoretisk vinkel med fx John Deweys afprøvninger 
og praksisnære tilgang til læring + Lave og Wengers situerede læring og 
praksisfællesskaber.

Udfordrende, fordi det …

• bryder med den privatpraktiserende lærer, der taler om MIN praksis og MIN 
undervisning. Nu taler vi om FÆLLESSKABETS praksis, og så justerer og 
udvikler vi på baggrund af data. Nu skal vi turde sætte os selv i spil.

Nødvendigt, fordi det …

• forstyrrer hverdagen og udfordrer både ledelse, lærere og elever. Praksis 
skal synliggøres, så vi kan handle i forhold til den. Hvorfor sætter vi 
eleverne til at arbejde i grupper, når vi ikke selv vil?



Retning i det 

pædagogiske 

arbejde?



Fra inspektor til leder…



– Fagligt klædt på til opgaven

– Tydelige mål og klart formulerede værdier

– kort afstand til handling

– Autoritet i linjeledelsen

Pædagogisk ledelse forudsætter ledelsesrum



– Bidrag til strategiens udvikling 

– Peg på uhensigtsmæssigheder og løsninger

– Kend dit ledelseskompas og led opad

Pædagogisk ledelse er vilje til at lede opad



?



TAK!


