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I Ledelsesupdate #7 zoomer vi ind på nogle af de vigtigste nedslag fra de forskellige oplægsholdere på LIPs 

Midtvejskonference. Denne Ledelsesupdate kommer ind på nogle af de udfordringer, mellemledere står 

overfor, og hvordan lederes evne til at handle og samarbejde på tværs af ledelseslag har betydning for at 

imødegå disse udfordringer. Overordnet set skal sammenhængen mellem ledelseslagene styrkes for at 

sikre, at mellemledere får mere tid til kerneopgaven og i sidste ende kan skabe bedre rammer for undervis-

ning og kvalitet på landets erhvervsskoleelever. 

 

 

Fire udfordringer for mellemledere 

• Den første udfordring handler om drift. 

Ifølge evalueringens før-måling i LIP vurderer 

lederne, at de i gennemsnit bruger 42 pct. af 

deres arbejdstid på administrative opgaver. 

Det er altså, ikke overraskende, skolernes 

drift, herunder opgaver som personaleadmi-

nistration, budgetlægning, regnskab, økono-

mistyring, skemalægning, målopgaver, ar-

bejdsplaner og IT, der er den helt store tids-

røver for ledere på landets erhvervsskoler. 

Flere mellemledere fortæller i den forbin-

delse, at de oplever driftsopgaver som en ud-

fordring for deres virke som ledere. 

”For mange administrative opgaver af forskellig art 

tager tiden fra det væsentlige - pædagogisk le-

delse” – fortæller en mellemleder 

Samtidig rapporterer mange ledere, at det 

kniber med tid til refleksion over egen ledel-

sespraksis. Uden tid til udvikling er det svært 

at forbedre sig.  

 

• Den anden udfordring kommer af en stærk 

forandringspræget hverdag, hvor reform på 

reform risikerer at medføre uforudsigelighed 

og usikkerhed, hvilket kan præge kulturen på 

arbejdspladsen. Ikke alle medarbejdere er 

lige omstillingsparate, og mellemledere skal 

ofte agere ”oversætter” fra topledelse til med-

arbejdere. 

 

Det er et vilkår; men det kræver også, at mel-

lemledere dels får arbejdsro til at implemen-

tere de mange forandringer, dels oplever en 

tillidsfuld relation til topledelsen. 
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Leders evne til at handle er ikke kun et individuelt 
ansvar, men et fælles ledelsesansvar 
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Figur 1: Mellemledelse i en disruptiv tid, udgivet af DEA, 

2018 (Bearbejdet af Niels Henriksen, LIP-teamet) 
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• Den tredje udfordring handler om de 

mange nye teknologier, som medvirker til de 

hastige forandringer, mellemledere skal navi-

gere i. Nye it- og læringsplatforme, der skal 

implementeres blandt medarbejdere med for-

skellige forudsætninger og indstillinger. Det 

stiller store krav til mellemlederes evne til dif-

ferentieret ledelse og til at facilitere udviklin-

gen af innovative løsninger. 

 

• Den fjerde udfordring handler om mellemle-

dernes arbejdstid. Reformerne har påvirket 

mellemledernes fleksible arbejdstid. Med nye 

teknologier som fx smartphones, der er et ef-

fektivt hjælpemiddel i arbejdslivet, men samti-

dig muliggør tilgængelighed 24/7, oplever 

mange udfordringer med at sætte grænser 

for, hvornår og i hvilket omfang man vil være 

tilgængelig for sin arbejdsplads. 

 

Leders evne til at handle 

Hvad betyder så disse udfordringer for mellemle-

ders evne til at handle? Ifølge lektor Jan Rohwed-

der fra Erhvervsakademi Aarhus, der har forsket i 

leders handlingskapacitet, slås mange ledere 

med, at de ikke gør det, de godt véd, de bør gøre.  

I relation til erhvervsskolerne er dette en udfor-

dring ift. udnyttelse af det nye ledelsesrum, som 

OK 13 og lov 409 har medført. Effektiv gennem-

førsel af de centrale initiativer i reformen kræver 

(forøget) handlingskapacitet blandt organisatio-

nens ledere. I den sammenhæng er bestyrelse, 

topledelse, uddannelseschefer, uddannelsesle-

dere og undervisere gensidigt afhængige af hin-

andens handlingskapacitet. 

I sit oplæg stillede Jan Rohwedder bl.a. delta-

gerne dette spørgsmål:  

”Tænk på en konkret situation, du har været i, hvor du 

var klar over, at der var behov for ledelsesmæssig 

handling fra din side – men som endte med, at du ikke 

gjorde eller sagde noget…” 

Der blev stille i salen, og relativt hurtigt kom alle i 

tanke om en konkret situation.  

Vi kender nok alle følelsen uanset ledelsesansvar 

eller ej. Ikke desto mindre er det en stor udfor-

dring, hvis man som leder ikke evner at handle, 

hvor der skal handles. Ifølge en undersøgelse fo-

retaget af Ballisager i 2017 udgør manglende 

evne til at handle en af de hyppigste årsager til, at 

ledere bliver afskediget.  

Årsagerne til, at ledere undlader at handle, kan 

være mange, men de to hyppigste årsager er 

ifølge Jan Rohwedders studie: 1) en presset ar-

bejdssituation, 2) konfliktskyhed. Og når ledere 

undlader at handle, drejer det sig ofte om situatio-

ner, hvor der skal gives feedback. Hvilket ifølge 

Jan Rohwedder ”ikke er hensigtsmæssigt, når 

man tænker på, at feedback i dag nærmest er et 

utømmeligt badekar.” 

Når ledere ikke handler, risikerer de ifølge Jan 

Rohwedder at blive udsat for ”boomerangeffek-

ten”: ”Du får præcis det, du gerne vil undgå, når 

du undlader at handle!” 

Lederne forudser personligt (følelsesmæssigt) 

ubehag og relationelt bøvl - derfor undlader de at 

handle. Og det medfører personligt ubehag, rela-

tionelt bøvl og i sidste ende et mindsket ledelses-

rum, når lederne undlader at handle. 

En gensidig afhængighed mellem ledelseslag 

Der bor naturligvis et ansvar hos den enkelte le-

der ift. at øge ens egen evne til at handle, men le-

delsesgruppen har også et ansvar. Det er muligt 

at ændre sin adfærd og alligevel handle - særligt 

med lidt hjælp fra kollegaer og chefer. Det er her, 

den gensidige afhængighed mellem ledelseslag 

og mellem ledere og undervisere kommer ind i bil-

ledet.  

For dybest set handler ens evne til at handle om 

relationen til hinanden. Derfor er tillid et gennem-

gående ord, da vi spørger deltagerne på konfe-

rencen om, hvad hhv. bestyrelse, topledere og 

mellemledere kan gøre for at styrke mellemleder-

nes handlekraft. 

I den følgende figur kan du læse de konkrete an-

befalinger, som deltagerne mener, vil styrke mel-

lemledernes handlekraft og sammenhængen mel-

lem ledelseslagene. 
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Ovenstående anbefalinger lyder flot på skrift, men 

kan være udfordrende at praktisere i praksis. 

Ifølge Lars Michael Madsen, direktør på Tradium, 

er der behov for, at ledelsesudviklingen sker på 

tværs af ledelseslag, før det har en effekt. Det tje-

ner ikke skolen meget at sende enkelte ledere af-

sted på masteruddannelser, selvom dette godt 

kan være givende for den enkelte leders kompe-

tencer. 

Derudover påpeger bestyrelsesformand fra Tra-

dium Søren Sørensen, at for at forandringer kan 

forankres i en organisation på sigt, kræver det pri-

oritering, og der har man brug for, at bestyrelsen 

giver opbakning fx i form af midler til ledelses- og 

 

kompetenceudvikling. Ovenstående anbefalinger 

kræver kompetente ledere med et højt niveau af 

personlig handlingskapacitet og evnen til at skabe 

et tilsvarende niveau af handlingskapacitet hos 

de, som ledes. 

Som Lars Michael Madsen afslutningsvis slutter 

debatten af med at sige: 

”Vi skal også passe på vores mellemledere. Så ja, vi 

stiller store krav, men vi vil også gerne belønne med le-

delsesudvikling og kompetenceudvikling. Vi er alle sam-

men i fare for at blive ramt af driften og lave over-

springshandlinger. Derfor er vi nødt til at lægge os i se-

len og sige - vi vil gerne udvikling. Og her er vi nødt til 

at få hjælp udefra, fordi det rykker noget.” 

 

 

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 projektorganisationen. 

 

 


