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38 erhvervsskoler har nu taget de første 

skridt for at styrke reformimplemen-

tering gennem ledelsesudvikling 
LIP, som står for ”Ledelsesudvikling I Praksis”, er det nye store ledelsesudviklingspro-

jekt, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) står bag. Konsulenter, forskere 

og praktikere fra LIP-teamet har nu været i kontakt med repræsentanter fra alle de 38 

deltagende skoler. Skolerne er blevet introduceret til den implementeringsstøtte, som 

knytter sig til de lokale ledelsesudviklingsprojekter, som skolerne har fået tilskud til at 

gennemføre. Nu er tiden kommet til at kommunikere bredt til alle de ca. 400 ledere, som 

bliver involveret i LIP i større eller mindre grad frem mod udgangen af 2019.  

I dette første nyhedsbrev for alle deltagende ledere stilles der skarpt på:  

 Evalueringens førmåling, der sammen med en eftermåling skal vise, om LIP 

kan styrke ledelseskapacitet og -praksis på deltagerskolerne og hvordan?  

 Moodle – den digitale læringsplatform – som alle deltagende ledere får adgang 

til at bruge i samspillet med LIP-teamet     

 LIP-teamet – Projektledelsen og kontaktinformation 

 LIP’s profil på LinkedIn med ledelsesupdates, videoer og podcasts 

 Datoer for kommende LIP-aktiviteter – Temaworkshops og konferencer 

Billedet nedenfor viser uddannelseschef, Lotte Ipsen, fra Bygholm Landbrugsskole, mens hun holder oplæg om erfaringer med 

ledelsesudvikling på LIP’s første tematiske workshop i januar 2018. Se slides og videoer fra workshoppen på LIP’s LinkedIn profil 

LIP ”Ledelsesudvikling I Praksis” er et 2-årigt ledel-

sesudviklingsprojekt for erhvervsskolerne. Styrelsen 

for Undervisning og Kvalitet (STUK) står bag projek-

tet og har som operatør valgt Pluss Leadership, LSP 

og CEFU fra Aalborg Universitet samt EVA. LIP 

havde kick-off i november 2017 og løber frem til 

ultimo 2019. 38 erhvervsskoler deltager. 

Målet er, at mellemlederne på skolerne bliver styrket 

i at udnytte det nye ledelsesrum, som er opstået i 

kølvandet på OK13 og Lov 409 for effektivt at gen-

nemføre EUD-reformen. 

Pluss og parterne vil understøtte skolerne i deres 

implementering af egne ledelsesudviklingsprojek-

ter og samtidig tilbyde en række fællesaktiviteter i 

form af tematiske workshops, konferencer og 

formidling af viden om - og erfaringer med - 

ledelse på erhvervsskolerne.  

Faciltering af aktionslæringsforløb for ledere på 

de enkelte skoler er et centralt omdrejningspunkt i 

implementeringsstøtten.  
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Alle ledere bidrager til evalueringen

 

 

 

 

Det gør vi for at: 

 

 belyse om mellemlederne på erhvervsskolerne 

bliver styrket i at indtage det nye ledelsesrum, 

der er opstået i kølvandet på OK13 og Lov 409.  

 

 belyse effekterne af LIP-deltagelsen og dermed 

samspillet mellem implementeringsstøtte og de 

lokale ledelsesudviklingsprojekter, som ligger til 

grund for skolernes ansøgning om LIP-bevilling. 

 

 blive klogere undervejs 

– skal der evt. ske juste-

ringer i implemente-

ringsstøtten? 

 

 tilbyde skolespecifikke 

data til de deltagende 

skoler for at bidrage til 

en databaseret ledel-

sesstrategisk dialog på 

de enkelte skoler. 

 

 

 

 

 

 

Måling af ledelseskapacitet og -praksis 

Vi har designet en evalueringsmodel, der stiller skarpt 

på måling af ledelseskapacitet og -praksis, dels på 

organisatorisk niveau, dels på individuelt niveau. 

 

Målingen sker ved en spørgeskemabaseret dataind-

samling blandt alle deltagende ledere i februar 2018 

(førmåling) og igen i april 2019 (slutmåling). 

 

Målingen suppleres med kvalitativ dataindsamling un-

dervejs. Konkret vil der blive gennemført interview og 

fokusgrupper før og efter slutmålingen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kvalitative dataindsamling kommer bl.a. til at ligge 

til grund for eksemplariske cases. Det bliver dermed 

muligt at undersøge, hvad der virker og ikke virker – 

herunder med inddragelse af lærere i dataindsamlin-

gen, hvor de lokale ledelsesudviklingsprojekter har haft 

lærere som primære målgrupper for ledelsesudviklin-

gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Skolerapporter og ledelsesstrategisk dialog 

Der udsendes skolerapporter til alle deltagende skoler 

med data om lokal ledelseskapacitet og -praksis sam-

menlignet med gennemsnittet blandt de øvrige delta-

gende skoler. LIP-teamets ambition er, at rapporterne 

bruges som grundlag for lokal ledelsesstrategisk dialog.  

 

Det første sæt af skolerapporter udsendes hurtigst 

muligt efter førmålingen i starten af februar 2018. Det 

skal understreges, at skolespecifikke data KUN sendes 

til de respektive skoler. Kendskabet til de øvrige delta-

gende skolers data sker udelukkende via beregnede 

gennemsnit på tværs af alle skoler.  

 

Spørgeskema til 

evalueringens   

førmåling             

udsendes til alle 

deltagende ledere 

primo februar 2018 

Skolelrapport med data fra førmåling og 

eftermåling. Rapporten stammer fra 

”Program for pædagogisk ledelse”, som 

Pluss og LSP sammen stod i spidsen for 

med STUK som opdragsgiver. 42 skoler 

deltog, og evalueringen offentliggøres i 

første kvartal 2018 

LIP-teamet gennemfører en evaluering af det samlede LIP-

forløb, som alle de ca. 400 ledere fra 38 deltagende skoler skal 

bidrage til. 
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Moodle skal understøtte kommuni-

kation og aktionslæring i LIP 
 

 

                                                                                                   

Aktionslæring i LIP  

For at styrke mellemledere på erhvervsskolerne i at 

indtage det nye ledelsesrum i kølvandet på OK13 og 

Lov 409 samt processuelt understøtte implementering 

af de lokale ledelsesudviklingsprojekter, har vi i LIP-

teamet valgt at tilbyde aktionslæring som metode. 

Aktionslæring i ledergrupper skal i LIP bidrage til, at 

ledere bliver styrket i at indgå i professionelle lærings-

fællesskaber for ledere på samme måde, som ledere 

skal styrkes i at lede professio-

nelle læringsfællesskaber for 

lærere.  

Aktionslæringen kobles til de 

lokale ledelsesudviklingspro-

jekter ved, at den enkelte del-

tagende leder formulerer ud-

viklingsmål for den rolle ved-

kommende skal udfylde i det 

lokale ledelsesudviklingspro-

jekt. Tilgangen tilpasses det 

enkelte projekt for at tilføre 

mest mulig værdi. 

 

 

Anvendelse af portfolioer 

Gennemgående for aktionslæringsforløbet er arbejdet 

med portfolioer og brugen af det fælles Learning Mana-

gement System, ”Moodle”.   

En portfolio er et styringsredskab, et læringsredskab og 

et evalueringsredskab. Strukturen er udarbejdet på 

forhånd, og der er udarbejdet skabeloner til anvendelse. 

Herfra dokumenterer deltagerne så løbende deres 

udviklingsforløb, ligesom det lokale ledelsesudviklings-

projekts udviklingsprogression kan registreres.  

Portfolioer bliver dermed både et individuelt og et orga-

nisatorisk styringsredskab i forhold til dokumentation af 

læring og fremskridt. 

 

 

 

Portfolioer bliver et helt centralt redskab for lederne til at 

forankre de refleksioner, som er nødvendige for at 

træne deres opmærksomhed og derigennem styrke 

ansvarlighed og kvalitet i egne handlinger.  

Som læringsredskab bevidstgør det lederen om egne 

læreprocesser og afdækker, hvor der er behov for yder-

ligere fokus og eventuelt behov for støtte og sparring, 

bl.a. i aktionslæringsgrupper. Endelig vil det som evalu-

eringsredskab kunne danne grundlag for evaluering.  

 

Portfolioer i Moodle 

Portfolioerne styres via Moodle, 

som er det Learning Manage-

ment System, der benyttes på 

Aalborg Universitet.  

Det betyder, at der nemt og 

hurtigt kan redigeres, tilgås og 

deles viden via oprettede grup-

per, som alene har adgang til de 

områder, hvor der tildeles ad-

gang. Samtidig giver Moodle 

mulighed for direkte interaktion 

mellem alle deltagende ledere 

 

Alt LIP-materiale tilgængeligt via Moodle 

Endelig vil alt relevant LIP-materiale blive tilgængeligt 

via Moodle som supplement til LinkedIn. Derfor er det 

vigtigt, at alle deltagende ledere opretter Moodle-

profiler, når de modtager en invitationsmail fra LIP-

teamet. 

 

 

 

Mail med info om 

profiloprettelser i 

Moodle sendes til 

alle deltagende    

ledere primo       

februar 2018 

Alle ca. 400 deltagende ledere fra de 38 deltagende skoler skal oprette en profil på den digitale lærings-

platform Moodle. Dels for at have adgang til praktisk information og materiale mv., som er relevant for 

alle, dels for at have adgang til lukkede grupper, der skal anvendes af de ledere, som indgår i de sam-

me aktionslæringsgrupper. 
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LIP-teamet står for implementeringstøtten 

21 konsulenter, forskere og praktikere indgår i LIP-teamet, som giver implementeringsstøtte til de godt 400 

ledere fra 38 erhvervsskoler, der deltager i LIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorrådgiver Dorte Ågård fra LSP er ledelses- og forskningsfaglig projektleder for LIP, og partner Søren Tholstrup fra Pluss er over-

odnet projektleder. Billedet er taget ved afholdelse af LIP’s første tematiske workshop i januar 2018   

 

Kontakt til LIP-teamet  

Der er etableret én indgang til LIP-teamet i form af ét telefonnummer og én mail-adresse. Herfra vil alle henvendelser 
blive dirigeret hen til det rigtige sted i projektorganisationen. 

  

Implementeringsstøtten indeholder: 

 Skolerettet implementeringsstøtte – herunder 

med skolebesøg, processtøtte og vidensoplæg 

målrettet de specifikke lokale ledelsesudvik-

lingsprojekter  

 Sektorrettet implementeringsstøtte – herunder 

med tematiske workshops og konferencer 

 Formidling via LinkedIn, vidensnotater og ledel-

sesupdates 

 Evaluering med måling af ledelseskapacitet og –

praksis – herunder med udsendelse af skole-

specifikke rapporter, der sammenligner den en-

kelte skole med gennemsnittet af de øvrige del-

tagende skoler.    

Seniorrådgiver Dorte Ågård fra LSP og partner Sø-

ren Tholstrup fra Pluss har sammen ansvaret for 

projektledelsen af LIP. Dorte er ledelses- og forsk-

ningsfaglig projektansvarlig, og Søren er overordnet 

projektansvarlig. LIP-teamet skal sammen stå for 

LIP’s implementeringsstøtte.  
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LIP er på LinkedIn. Her offentliggøres ”Ledelsesupdates”, 

”Vidensnotater”, videoer med ledelsesfaglige oplæg, og 

podcasts med debat om ledelse på erhvervsskolerne. 

Følg LIP på LinkedIn! 

Følg LIP på LinkedIn 

FÆLLESAKTIVITETER 

Hvis du klikker ind på LIP’s LinkedIn profil lige nu, 

finder du blandt andet en Ledelsesupdate baseret 

på den første tematiske workshop, der blev afholdt i 

regi af LIP. Temaet for workshoppen var ”Ledelse 

på erhvervsskolerne anno 2018”. Du finder også 

videoer og PowerPoints med de oplæg, som Dorte 

Ågård og Søren Frimann fra LSP og Lars Fjalland 

fra Pluss gav under følgende overskrifter: 

 ”Pædagogisk ledelse”  

 ”Ledelse af kulturforandringer – transforma-

tion i organisationen”  

 ”Intern ledelsesudvikling 

  

  

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbreve med praktisk information 

til de ledere, der deltager i LIP 

 Videoer med ledelsesfaglige oplæg fra 

konferencer og temaworkshops 

 Podcasts med ledelsesfaglig debat blandt 

praktikere, forskere og konsulenter 

 Forskningsbaserede vidensnotater om 

ledelsesfaglige temaer 

Debat om ledelse på erhvervsskolerne 

for dem, som har noget på hjerte 

www.linkedin.com/company/13607332/ 

 

 

 

 

 

Februar 2018 byder på nyheder                                                    

I februar launches blandt andet en podcast med 

debat om ”Ledelse i en pædagogisk verden”, og der 

følges op med et vidensnotat om samme tema. 

Der kommer også videoer om aktionslæring for 

ledere, der ønsker at styrke deres rolle i professio-

nelle læringsfællesskaber for ledere og dermed blive 

bedre til at indtage det ledelsesrum, som OK13 og 

Lov 409 har skabt. 
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16/5 – 2018: 

Temaworkshop 2 ”Forandringsledelse” – Østdanmark 

18/5 – 2018: 

Temaworkshop 2 ”Forandringsledelse” – Vestdanmark 

25/9 – 2018: 

Temaworkshop 3 ”Professionelle læringsfællesskaber for ledere” – Østdanmark 

26/9 – 2018: 

Temaworkshop 3 ”Professionelle læringsfællesskaber for ledere” – Vestdanmark 

31/10 – 2018: 

Midtvejskonference 

27/11 – 2018: 

Temaworkshop 4 ”Pædagogisk ledelse og ungdomskultur” – Østdanmark 

28/11 – 2018: 

Temaworkshop 4 ”Pædagogisk ledelse og ungdomskultur” – Vestdanmark 

26/2 – 2019: 

Temaworkshop 5 ”Evalueringskultur og kvalitetssystemer” – Østdanmark 

27/2 – 2019: 

Temaworkshop 5 ”Evalueringskultur og kvalitetssystemer” – Vestdanmark 

19/9 - 2019: 

Afslutningskonference 

 

LIP gennemføres med en serie af fællesaktiviteter, 

hvor hver deltagende skole kan tilmelde tre ledere. 

Det drejer sig om tematiske workshops og konferen-

cer. Kick-off konferencen blev afholdt i november 

2017, og den første temaworkshop om ”Ledelse på 

erhvervsskolerne anno 2018” blev afholdt i januar 

2018 i Øst- og Vestdanmark. 

 

Den næste fællesaktivitet bliver en temaworkshop i 

maj 2018 om ”Forandringsledelse”. Der afholdes to 

ens workshops – én i Østdanmark og én i Vestdan-

mark. Invitationer med program og afholdelsessted 

udsendes til de ledere, der har underskrevet den 

oprindelige LIP-ansøgning, hvorefter han eller hun 

kan tilmelde op til tre deltagere.  

LIP FÆLLESAKTIVITETER 


