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Ledelse i øjeblikket
På to solbeskinnede dage i maj satte forskere, 

konsulenter, uddannelsesledere og -chefer fra 

landets erhvervsskoler ord på, hvad der er vigtigt, 

når nye forandringer skal ledes, organiseres og 

eksekveres. Det foregik på den anden temawork-

shop i LIP (Ledelsesudvikling i Praksis) under 

overskriften Ledelse af forandringer, der blev af-

holdt på hhv. Køge Handelsskole og Asmildkloster 

Landbrugsskole i Viborg. 

Dagene rummede mange spændende oplæg og 

perspektiver på, hvad man som leder skal være 

opmærksom på i de dynamiske og kontinuerlige 

forandringsprocesser, som man konstant befinder 

sig i. På tværs af de forskellige oplæg, der hand-

lede om såvel fusioner som implementering af di-

gitaliseringsstrategier og nye IT-systemer, kan 

man uddrage særligt én pointe: Ledelse af foran-

dringer er en uforudsigelige proces. Det udfordrer 

ledelsesrummet, hvor det at kunne stå i forandrin-

ger også handler om at kunne stå i det uvisse og 

handle i øjeblikket. 

Ulrik Nielsen, udviklingsdirektør på NEXT beskri-

ver det meget godt, når han fortæller: ”Ledelse 

sker ved kaffeautomaten, under samtaler på gan-

gen, på vej ind og ud af møder, ja, mange steder. 

Det kræver, at man som leder kan lede i øjeblik-

ket.”  

 

Ledelse sker ved kaffe-

automaten, under samtaler på 

gangen, på vej ind og ud af 

møder, ja, mange steder. Det 

kræver, at man som leder kan 

lede i øjeblikket.  

Forsker i organisatorisk læring og ledelsesudvik-

ling Lone Hersted påpeger, at man ikke kan plan-

lægge ledelse. Det er noget, der sker nu og her. 

Hun opfordrer ledere til at gribe de øjeblikke og de 

situationer, der opstår, men understreger samti-

dig, at det kræver, at man som leder kan være 

sensitiv i konteksten. Ifølge Lone Hersted er det 

godt at have langsigtede strategier, planer og 

idéer for, hvor man skal hen, men ledere skal 

samtidig være yderst opmærksomme på, at der 

konstant opstår situationer, der kalder på, at man 

er ”responsive in the moment”.  

Hvordan er man så det i praksis? Hvordan bliver 

man som leder god til at lede i nuet samtidig med, 

at man skal have de langsigtede briller på, imple-

mentere nye forandringer, eksekvere på strategi-

ske mål og sikre stabil drift og medarbejdertil-

fredshed? 

 

Hvordan bliver man som 

leder god til at lede i nuet sam-

tidig med, at man skal have de 

langsigtede briller på, imple-

mentere nye forandringer, ek-

sekvere på strategiske mål og 

sikre stabil drift og medarbej-

dertilfredshed? 

Det gav flere uddannelsesledere og -chefer fra 

landets erhvervsskoler svar på under workshop-

pen. Her blev de ”tvunget” til at sætte ord på, 

hvordan de ville gribe en forandringsproces an i 

en fiktiv case med skolen ”Nye Tider”.  
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Ud fra tre forskellige perspektiver: 

Underviserperspektiv, uddannel-

seslederperspektiv og direktions-

perspektiv påtog uddannelsesle-

derne og -cheferne sig et af de tre 

perspektiver. Iført deres nye kasket 

satte de ord på, hvem og hvad de 

ville være opmærksomme på i or-

ganiseringen og kommunikationen 

af forandringer. De fiktive forandrin-

ger på skolen ”Nye Tider” omhand-

lede et øget fokus på digitalisering 

– og som konsekvens heraf sam-

menlægning af uddannelser og luk-

ning af en lokation. 

I taleboblerne er de pointer, som uddannelsesle-

dere- og chefer fra landets erhvervsskoler leve-

rede med udgangspunkt i de tre forskellige per-

spektiver: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åbenhed og inddragelse bliver af undervisergruppen fremhævet som  

noget af det vigtigste i en forandringsproces. Set fra undervisernes stol er det behovet 

for information og afklaring omkring situationen og den forandringsproces, man skal til 

at gå igennem, der efterspørges mest. Der er behov for tydelige rammer i forhold til, 

hvornår man som underviser kan få indflydelse, og hvilken form for indflydelse der er 

tale om. Undervisergruppen understreger også, at det er afgørende med et rum for  

dialog, hvor man kan få skabt mening i forandringerne, stille spørgsmål til forventnin-

ger og bekymringer, samt få afklaret behovet for kompetenceudvikling. 

Er man iført direktørkasketten, har man ansvaret for at træffe nogle af de 

svære og hårde beslutninger, og man er optaget af at klæde ens ledelsesgruppe og 

medarbejdere godt på – og gerne i den rækkefølge. Ifølge direktionen er ledelsesgrup-

pen en afgørende nøgle til få oversat og skabt mening i de forandringer, man ønsker at 

sætte i gang. Derfor skal uddannelsesledere og -chefer være godt forberedte, så de kan 

besvare diverse spørgsmål fra medarbejdere.  

Det taler ind i den anden pointe, som direktionen kommer med: At der er brug for et løf-

tet fokus på kommunikationen til medarbejderne. Der er behov for, at man gør sig umage 

i forhold til at tænke over, hvilken kommunikation der er brug for i den enkelte forandring: 

Hvem skal der kommunikeres til, hvornår, og med hvilket budskab? Det er i den forbin-

delse helt afgørende at få identificeret det store ”HVORFOR”. Er man uklar på dét, får 

utrygheden og de alternative fortællinger først lov til at vokse. 

 

Fra et uddannelseslederperspektiv er der et ønske om at blive 

klædt godt på og forstå, hvorfor beslutningerne falder ud, som de gør, så man kan 

sikre sig den samme fortælling hele vejen rundt i organisationen og dermed undgå, 

at det ender i ren ”hviskeleg”.  

Uddannelseslederne anser det desuden som deres opgave at melde tilbage til direk-

tionen, hvis omfanget af de ønskede forandringer og/eller tidsplanen er urealistisk. 

Det er vigtigt med en prioriteret og koordineret rækkefølge på de forandringer, man 

vil igangsætte, og det kalder på en ledelse, der er klar til at uddelegere, organisere 

og procesfacilitere. Overfor medarbejderne bør ledelsesgruppen sikre et fælles 

sprog, hvor en fælles brændende platform kommunikeres tydeligt, og klare rammer 

for involvering og indflydelse udstikkes. Uddannelseslederne skal altså i høj grad ind-

tage en medierende rolle mellem direktionen på den ene side og medarbejderne på 

den anden side.  
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Til trods for tre forskellige perspektiver på foran-

dringsprocesser er der stort overlap og samhørig-

hed mellem de pointer, som de tre grupper kom 

med: 

• For det første skal medarbejderne inddrages, 

og det skal være tydeligt, hvad inddragelsen 

indebærer, og hvornår den finder sted.  

• For det andet skal kommunikationen være ty-

delig, herunder skal ”HVORFOR” være klart 

identificeret, og der skal være fokus på at få 

skabt mening i forandringerne.  

• For det tredje skal uddannelsesledere og  

-chefer være klædt godt på til at kunne lede 

forandringsprocessen såvel nedad som 

opad. 

Herefter vender vi så tilbage til spørgsmålet:  

Hvordan bliver man som leder god til at lede i nuet 

samtidig med, at man skal have de langsigtede 

briller på, implementere nye forandringer, ekse-

kvere på strategiske mål og sikre stabil drift og 

medarbejdertilfredshed? 

Hvis vi starter med at tage udgangspunkt i de 

ovenstående perspektiver, er det tydeligt, at man 

som uddannelsesleder- eller chef ofte befinder sig 

i en medierende rolle, hvor det at oversætte fra 

strategi til praksis og tilbage igen er en vigtig rolle 

at udfylde. Det er ikke kun en rolle, der skal indta-

ges under store forandringsprocesser. Den skal 

også indtages i det daglige – fordi forandringer er 

en kontinuerlig proces. Ofte tager forandringer 

lang tid at implementere, og når de er implemen-

teret, skal de vedligeholdelse – og i mellemtiden 

er nye kommet til.  

Ifølge Lone Hersted handler det i høj grad om at 

anlægge et relationelt perspektiv på forandrings-

processer, fordi vi ikke kan drive organisationer 

rationelt. Det kan vi ikke, da organisationer består 

af levende mennesker, som interagerer, handler 

og udveksler ideer. Og her kommer den rationelle 

tænkning til kort.  

Det, der binder organisationer sammen, er kom-

munikationen og kontakten mellem individer, in-

ternt såvel som eksternt. Det er det relationelle, 

der får en organisation til at fungere i dagligdagen. 

Derfor er snakken ved kaffemaskinen, på gangen, 

og på vej ind og ud af møder så afgørende. For 

det er i de øjeblikke, at meningen skabes. Menin-

gen med den nye digitaliseringsstrategi, det nye 

IT-system, den store fusion, den nye teamorgani-

sering osv. 

Som en af deltagerne sagde under workshoppen:  

”Mening transmitteres ikke lineært. Det er vigtigt 

at holde sig for øje, at mening skabes lokalt og i 

dialogen mellem individer. Det er meget sjældent, 

at man som direktion alene kan skabe mening, 

hvorefter den selvsamme mening gives videre til 

medarbejdere, som herefter handler ud fra den. 

Uanset om vi kan lide det eller ej, vil den lokale 

meningsskabelse finde sted – og det vil den også, 

uanset om vi er der eller ej. Hvis man som ledelse 

sørger for at være til stede, sammen med medar-

bejderne, så er der en større chance for at få 

skabt en fælles mening i forhold til det mål, man 

har sat sig.”  

Uanset om vi kan lide det 

eller ej, vil den lokale me-

ningsskabelse finde sted – og 

det vil den også, uanset om vi er 

der eller ej. Hvis man som le-

delse sørger for at være til stede, 

sammen med medarbejderne, så 

er der en større chance for at få 

skabt en fælles mening i forhold 

til det mål, man har sat sig. 
 

Som leder skal man altså gøre sig umage med at 

skabe mening gennem dialog. Gennem dialogen 

kan man lettere ”styre” retningen. Det er i dialo-

gen, at man som leder møder de mange forskel-

lige holdninger, modsætninger og måske ligefrem 

subkulturer, der kan eksistere i ens organisation.  
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For at håndtere det og skabe mening på tværs af 

holdninger, modsætninger og subkulturer, skal 

man være ”derude”, hvor medarbejderne er. Fordi 

det er medarbejderne, der skal være med til at 

drive organisationen.  

De har den direkte kontakt med eleverne, og det 

er dem, der leverer den kerneydelse,  

 

som direktioner og uddannelsesledere og -chefer 

er optagede af at forbedre, og som skolen skal 

sælge sig selv på. I sidste ende er ledelse og 

medarbejdere hinandens forudsætning. Derfor er 

de relationelle kompetencer så vigtige. 

 

 

 

 

Kontakt til projektteamet  

Pluss og LSP har etableret én indgang til projektteamet i form af ét telefonnummer og én mailadresse. Den 

overordnede projektleder vil på den baggrund sikre, at henvendelser dirigeres hen til det rigtige sted i pro-

jektorganisationen. 


