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FPL-Tilbud  

Opsamling på telefonmøde (Søren F   Dorte  Lars  Nikolai og Søren).msg
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LIP-skolerne er nu i gang med de lokale 

ledelsesudviklingsprojekter, og LIP-

teamet er på landevejen for at hjælpe til 
Alle LIP-skoler har nu fået planlagt gennemførelsen af deres lokale ledelsesudviklings-

projekter. Det er sket i tæt dialog med forskere og konsulenter fra LIP-teamet, der har 

været på besøg. De fleste skoler bruger aktionslæring som metode til udvikling i deres 

ledelsesteams med de lokale ledelsesudviklingsprojekter som omdrejningspunkt. Der 

kommer løbende positive tilbagemeldinger om aktionslæring som arbejdsform – også fra 

deltagere, der i udgangspunktet var skeptiske. Samtidig har rigtig mange LIP- deltagere 

valgt at bruge den digitale læringsplatform Moodle for at understøtte indsatsen med 

aktionslæring. LIP-teamet fortsætter den lokale implementeringsstøtte frem mod udgan-

gen af første kvartal 2019.  

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

✓ Skolerapporter baseret på evalueringens førmåling er på trapperne  

– En skolerapport viser målingen af den enkelte LIP-skoles ledelseskapacitet 

og -praksis sammenlignet med gennemsnittet af de øvrige LIP-skoler.  

✓ Temaworkshop 2 om ”Ledelse af forandringer” afholdes i maj  

– Se programmet og læs om optakt og opfølgningsaktiviteter. 

✓ LIP’s følgegruppe – Direktør Anette Schmidt Laursen fra SOSU Østjylland sid-

der i LIP’s følgegruppe. Læs Anettes tanker om LIP. 

✓ Datoer for kommende LIP-aktiviteter – Temaworkshops og konferencer 

På billedet ses LIP’s projektledelse – Dorte Ågård fra LSP og Søren Tholstrup fra Pluss. Billedet er taget efter den første første 

tematiske workshop i januar 2018.  

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 kickoff 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.  

Facilitering af aktionslæringsforløb for ledere på 

de enkelte skoler er et centralt omdrejningspunkt i 

implementeringsstøtten.  
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Skolerapporter er på trapperne

 

 

 

Som led i evalueringen af LIP har LIP-teamet gennem-

ført en førmåling, der har til formål at måle den eksiste-

rende ledelseskapacitet og -praksis blandt alle delta-

gerskoler og ledere. Førmålingen indgår i den samlede 

evaluering af programmet og vil ved programmets af-

slutning blive fulgt op af en slutmåling, der kan være 

med til at tegne et billede af den samlede og lokale 

effekt, som deltagelsen i LIP har skabt. Ved førmålin-

gen er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse 

blandt de deltagende ledere på alle LIP-skoler. 

 

 

 

Hver LIP-skole får i starten af maj tilsendt en skolerap-

port, hvor den enkelte skole kan se resultaterne af 

førmålingen på egen skole sammenlignet med gen-

nemsnittet af de øvrige LIP-skoler. I en skolerapport er 

der ingen vurdering af resultaterne, og skolerapporterne 

er tænkt som en anledning til ledelsesmæssig dialog og 

refleksion over den nuværende ledelseskapacitet og  

-praksis på den enkelte LIP-skole. 

Skolerapporterne er også tænkt som et muligt afsæt for 

identifikation af potentielle indsatsområder i det fortsatte 

arbejde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledelseskapacitet og -praksis 

Grundstenen for skolerapporterne er LIP-teamets eva-

lueringsmodel, der stiller skarpt på måling af ledelses-

kapacitet og -praksis, dels på organisatorisk niveau, 

dels på individuelt niveau.  

 

Sondringen mellem kapacitet og praksis samt mellem 

individuelt og organisatorisk niveau gør det rent evalue-

ringsteknisk muligt at undersøge, hvad der virker og 

ikke virker, når man gennemfører projekter med fokus 

på ledelsesudvikling. 

 

 

 

 

 

 Ledelseskapacitet Ledelsespraksis 

Organisatorisk 
niveau 

Hvilken kapacitet besidder 

organisationen til at udøve 
ledelse (strategisk, 

administrativ og pædago-
gisk ledelse)? 

Hvordan bringes kapacite-
ten i spil og giver sig 

udslag i praksis? 

Individuelt 
niveau 

Hvilken kapacitet (human 

kapital) besidder den 
enkelte leder ift. at udøve 

ledelse (strategisk, 
administrativ og pædago-

gisk ledelse)? 

Hvordan arbejdes der i 

praksis med ledelse? 

Skolerapporter    

udsendes i starten 

af maj til alle      

LIP-skoler 
  

 

 Eksempel på skolerapport,  

der udsendes til LIP-skolerne  

i starten af maj. 

I starten af maj udsendes skolerapporter til alle LIP-skoler baseret på evalueringens førmåling. 

En skolerapport viser målingen af den enkelte LIP-skoles ledelseskapacitet og -praksis sam-

menlignet med gennemsnittet af de øvrige LIP-skoler. Ambitionen er, at rapporterne bruges 

som grundlag for lokal ledelsesstrategisk dialog. 
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”Ledelse af forandringer” er temaet 

for LIP’s temaworkshop 2# 
 

 

Niels Henriksen og Søren Frimann fra LIP-teamet har 

tilrettelagt en spændende temaworkshop om ”Ledelse 

af forandringer”, og de glæder sig til en dag med oplæg, 

dialog og erfaringsudveksling.  

 

 

 

 

Formiddagens program stiller skarpt på ”Ledelse af 

forandringer – hvor, hvem og hvad”. Der bliver fokus på 

de mange forandringer i erhvervsskolesektoren, lige-

som forandringstemperaturen på LIP-skolerne også 

bliver taget. Helt konkret kommer der oplæg om skole-

fusioner på Next Uddannelse København og Rybners i 

Esbjerg. 

Formiddagen sluttes af med fokus på forandring som 

relationel og kommunikativ proces, hvor Lone Hersted 

fra LIP-teamet vil fortælle om, hvordan man kommer fra 

teori til praksis. 

Eftermiddagens program fokuserer på ”Ledelse af for-

andringer – hvordan”. Det sker blandt andet ved at 

berøre dilemmaer knyttet til dialog og handlekraft, og 

der kommer konkrete eksempler med ledelse af ledere 

og ledelse af forandringsprojekter. Tonie Asp fra Ros-

kilde Tekniske Skole og Maria Dyhrberg Rasmussen fra 

Randers Social- og Sundhedsskole fortæller om foran-

dringsprocesser knyttet til digitalisering og nedskærin-

ger.  

Søren Frimann fra LIP-teamet afrunder dagen ved at 

give tre perspektiver på forandringsledelse, hvorefter 

dagens afsluttes med konkrete anbefaleringer fra delta-

ger til deltager.  

 

 

 

 

  

LIP’s anden temaworkshop om ”Ledelse af forandringer” afholdes første gang d. 16. maj på Køge Han-

delsskole og anden gang d. 18. maj på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg.  

 Podcast 2# med ledelsesfaglig                   

debat om forandringsledelse 

 Forskningsbaseret vidensnotat         

om forandringsledelse 

Videoer med oplæg fra                           

temaworkshop 2# 

 Optakt og opfølgning 

 Ledelsesupdate 3#                                    

om forandringsledelse 

Temaworkshop 2#                              

”Ledelse af forandringer” 

Ledelsesupdate 4#                                    

om forandringsledelse 

Det er vigtigt, at forstå menneskers reaktioner, 

når der sker forandringer, og derfor stiller vi 

spørgsmålet ”Ledelse af forandringer - hvor, 

hvem, hvad og hvordan” på LIP’s anden  

temaworkshop 

Niels Henriksen – LIP-teamet 

                                  om forandringsledelse 

Jeg glæder mig til give tre 

perspektiver til ledere, når der 

stilles skarpt på ledelse af 

forandringer på LIP’s anden 

tematiske workshop 

Søren Frimann – LIP-teamet 
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Meningsfuld balance mellem LIP’s fælles 

arrangementer og de lokale processer 

LIP har en følgegruppe med sektorrepræsentanter. Det første møde blev afholdt d. 9. marts 2018. Direktør 

Anette Schmidt Laursen fra SOSU Østjylland sidder med i følgegruppen, og hun lægger vægt på en me-

ningsfuld balance mellem LIP’s fælles aktiviteter og de lokale processer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Det første møde i LIP-følgegruppen viste tydeligt, at 

der er basis for at arbejde sammen om at styrke 

ledelsen på erhvervsskolerne”, lyder det fra direktør 

Anette Schmidt Laursen efter det første møde i LIP’s 

følgegruppe. Hun peger på, at mange ledere står 

med de samme udfordringer, når der sker forandrin-

ger, og de skal kunne håndtere de samme dilemma-

er i en hverdag med konkurrerende dagsordner.  

Anette Schmidt Laursen er glad for, at ”LIP sætter 

fokus på den særlige kontekst, det er at være leder i 

den offentlige sektor”, og hun vurderer, at ”ledelse 

på mange uddannelsesinstitutioner først nu er ved at 

blive en faglig disciplin, og det kræver et fælles 

sprog samt viden om og redskaber til at agere stra-

tegisk”.  

 

 

 

 

LIP-deltagernes feedback er vigtig 

LIP’s projektledelse fremlagde på følgegruppemødet 

evalueringerne fra Kickoffkonferencen i 2017 og den 

første temaworkshop i januar 2018. Anette Schmidt 

Laursen fortæller, at følgegruppen drøftede delta-

gernes input og var enige om, at deltagernes tilba-

gemeldinger er vigtige, så projektledelsen kan tilrette 

forløbet, så LIP får størst mulig effekt.  

”Følgegruppen er optaget af, at LIP-projektet balan-

cerer mellem det, som meningsfyldt kan indgå i de 

fælles arrangementer, og det, som understøtter de 

lokale processer”, fortsætter hun og understreger, at 

”følgegruppen havde en god drøftelse af ledelse 

generelt og af LIP-projektets formål – som deltager 

gik jeg inspireret derfra og ser frem til den næste 

temaworkshop i maj”.  

Deltagere i LIP’s første følgegruppemøde: 

Søren Sørensen, bestyrelsesformand, Tradium 

Susanne Linnet, bestyrelsesnæstformand, SOSU Syd 

Anette Schmidt Laursen, direktør, SOSU Østjylland 

Ulla Sørensen, uddannelseschef, Roskilde Handelsskole 

Charlotte Haahr, uddannelsesleder, Nordjyllands Landbrugsskole 

Maria Nørby, kontorchef, STUK 

Anja Otterstrøm, fuldmægtig, STUK 

Stine Hesse Hansen, fuldmægtig, STUK 

Trine Nielsen, kontorelev, STUK  

Søren Tholstrup, Pluss, LIP-projektleder 

(Næste møde i følgegruppen er d. 17. september 2018) 
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LIP-FÆLLESAKTIVITETER 
LIP gennemføres med en serie af fællesaktiviteter, 

hvor hver deltagende skole kan tilmelde tre ledere. 

Det drejer sig om tematiske workshops og konferen-

cer.  

Den anden temaworkshop om ”Ledelse af foran-

dringer” afholdes første gang d. 16. maj på Køge 

Handelsskole og anden gang d. 18. maj på Asmild-

kloster Landbrugsskole i Viborg. 

 

Efter sommerferien afholdes den tredje tematiske 

workshop om ”Professionelle læringsfællesskaber”. 

Det sker i september, og igen holdes der to ens 

workshops. Invitationer med program og afholdel-

sessted udsendes til de ledere, der har underskrevet 

den oprindelige LIP-ansøgning. 

Midtvejskonferencen afholdes onsdag d. 31. oktober 

2018 på Scandic Bygholm Park i Horsens. Nærmere 

information følger. 

16/5 – 2018: 

Temaworkshop 2 ”Forandringsledelse” – Østdanmark 

18/5 – 2018: 

Temaworkshop 2 ”Forandringsledelse” – Vestdanmark 

25/9 – 2018: 

Temaworkshop 3 ”Professionelle læringsfællesskaber” – Østdanmark 

26/9 – 2018: 

Temaworkshop 3 ”Professionelle læringsfællesskaber” – 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 
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Følg LIP på LinkedIn 

www.linkedin.com/company/13607332/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt LIP-teamet  

Se LIP-materiale på www.emu.dk 

www.emu.dk/modul/ledelsesudvikling-i-praksis-lip-p%C3%A5-erhvervsskolerne 


