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FPL-Tilbud  

Opsamling på telefonmøde (Søren F   Dorte  Lars  Nikolai og Søren).msg
 

 

 

LIP 
Ledelsesudvikling I Praksis på erhvervsskolerne 
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Temaworkshop om professionelle læringsfælles-

skaber for ledere og midtvejskonference om mellem-

ledelse og handlekraft er på LIP’s efterårsprogram 

LIP har kørt siden november 2017 med opstartskonference, tematiske workshops og 

træning i aktionslæring med de 36 deltagerskolers lokale ledelsesudviklingsprojekter 

som omdrejningspunkt. I efteråret 2018 er der nye og spændende fællesaktiviteter på 

programmet, og LIP-teamets forskere og konsulenter vil fortsat facilitere processer lokalt. 

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

✓ Temaworkshop 3 om ”Professionelle læringsfællesskaber for ledere”, 

som afholdes i september  

- Se programmet og læs om optakt og opfølgningsaktiviteter.  

✓ Pædagogisk ledelse med aktionslæring virker  

- Læs om evalueringen af ”Program for pædagogisk ledelse”, hvor aktions-

læring blev testet som ét blandt tre design for pædagogisk ledelsesfeedback. 

✓ ”Mellemledelse, sammenhæng og handlekraft på erhvervsskolerne” er 

overskriften for LIP’s midtvejskonference i oktober 

- LIP-teamet, STUK og LIP’s følgegruppe er gået i gang med at planlægge pro-

grammet for LIP’s midtvejskonference, som afholdes 31/10 2018.  

✓ Datoer for kommende LIP-aktiviteter  

- Se LIP’s aktivitetskalender. 

✓ Tjek LIP ud på LinkedIn og www.emu.dk 

- Se videoer, lyt til podcasts, læs vidensnotater og ledelsesupdates om ledelse 

på erhvervsskolerne. 

LIP’s temaworkshop i maj 2018 om ”Ledelse af forandringer” på Køge Handelsskole: Søren Frimann fra LIP-teamet igangsætter en 

træningssession, hvor deltagerne skal indtage forskellige positioner i forhold til en case om forandringsledelse. Videoer fra tema-

workshoppen og en opsamlende podcast findes 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 kickoff i november 2017 og løber frem til 

ultimo 2019. 36 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.  

 

 

http://www.emu.dk/
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”Professionelle læringsfællesskaber for     
ledere” er temaet for LIP’s temaworkshop 3# 

 

 

Dorte Ågård og Lars Fjalland fra LIP-teamet har tilrette-

lagt en spændende temaworkshop om ”Professionelle 

læringsfællesskaber for ledere”, og de glæder sig til en 

dag med oplæg, dialog og erfaringsudveksling.  

 

 

 

 

LIP skal styrke mellemledere på erhvervsskolerne i at 

indtage et nyt ledelsesrum. Når LIP-deltagerne træner i 

at anvende aktionslæring, er det en måde at styrke 

professionelle læringsfællesskaber for ledere, når de 

lokale ledelsesudviklingsprojekter skal implementeres. I 

LIP træner flere deltagere også i at lede professionelle 

læringsfællesskaber for lærere. På temaworkshoppen 

stilles der skarpt på, hvad professionelle læringsfælles-

skaber er for en størrelse, og hvad det betyder i praksis. 

Formiddagens program indledes af Dorte Ågård med en 

introduktion til selve begrebet professionelle læringsfæl-

lesskaber. Lotte Ipsen fra Bygholm Landbrugsskole 

følger op med en historie om ”hvad der flytter noget”, 

når skolens lærere arbejder i professionelle læringsfæl-

lesskaber. På den baggrund bliver der rum for erfa-

ringsudveksling mellem deltagerne faciliteret af Lars 

Fjalland. Hvordan leder man så professionelle lærings-

fællesskaber? Det giver Dorte Ågård et oplæg om, og 

Lars Fjalland igangsætter et Cafe-seminar med fokus 

på udveksling af overvejelser om de svære sider ved 

denne ledelsesopgave. 

Eftermiddagens program stiller skarpt på, hvordan også 

ledere kan arbejde i professionelle læringsfællesskaber. 

Mads Haagensen fra Social- og Sundhedsskolen Her-

ning fortæller om sine erfaringer, hvorefter deltagerne 

skal arbejde med konkrete cases. Dette suppleres med 

plenumdiskussion og skolespecifik refleksion. 

 

 

  

 Forskningsbaseret vidensnotat 3#      

om professionelle læringsfællesskaber 

LIP’s tredje temaworkshop om ”Professionelle læringsfællesskaber for ledere” afholdes første gang  

d. 25. september på ZBC i Roskilde og anden gang d. 26. september på Tradium i Hobro.  

Videoer med oplæg fra  

temaworkshop 3# 

 Optakt og opfølgning 

 Ledelsesupdate 5# 

om professionelle læringsfællesskaber 

Ledelsesupdate 6#                   

om professionelle læringsfællesskaber 

for ledere 

På temaworksoppen stiller vi først skarpt på at 

forstå, hvad et professionelt læringsfællesskab er 

for en størrelse. Derefter stiller vi skarpt på 

ledelse af professionelle læringsfællesskaber for 

lærere og på, hvordan ledere selv kan samarbej-

de i professionelle læringsfællesskaber. 

Dorte Ågård – LIP-teamet 

                 om forandringsledelse 

Jeg glæder mig til at invitere 

workshopdeltagerne ind i 

processer, hvor vi stiller skarpt 

på potentialerne ved, at ledere 

selv indgår i professionelle 

læringsfællesskaber.  

Lars Fjalland – LIP-teamet 

 Temaworkshop 3#                  

Professionelle læringsfællesskaber       

for ledere 

Podcast med ledelsesfaglig debat om 

professionelle læringsfællesskaber 
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Pædagogisk ledelsesfeedback   

med aktionslæring virker 
Aktionslæring er et centralt omdrejningspunkt i LIP, og der kommer løbende positive tilbagemeldinger – også 

fra LIP-deltagere, der i udgangspunktet var skeptiske. En ny evalueringsrapport viser, at pædagogisk ledel-

sesfeedback med aktionslæring styrker ledelseskapacitet og -praksis. Rapporten bygger på evalueringen af 

”Program for pædagogisk ledelse”, som Undervisningsministeriet har stået bag i perioden 2016 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I programmet blev tre forskellige design for pæda-

gogisk ledelsesfeedback testet og evalueret blandt 

ledere og lærere fra 42 ungdoms- og voksenuddan-

nelsesinstitutioner. Ét af de tre design havde akti-

onslæring i leder- og lærerteam som omdrejnings-

punkt. Pluss Leadership (Pluss) og Laboratorium for 

læringsbaseret skoleudvikling og pædagogisk prak-

sis (LSP) på Institut for Læring og Filosofi ved Aal-

borg Universitet har haft ansvaret for gennemførel-

sen af programmet  

Anvendelsesmulighederne spænder vidt       

Designet med aktionslæring var udviklet til både 

leder- og lærerteam og er i den forstand et kræven-

de design at bringe i spil grundet designets iboende 

organiseringsmæssige kompleksitet. Denne kom-

pleksitet tilbyder imidlertid en høj grad af involvering 

i bredden, og anvendelsesmulighederne spænder 

vidt – lige fra den enkelte lærers nære udfordringer, 

til omfattende problemstillinger om skolernes virke 

og rolle. Pædagogisk ledelse med aktionslæring har 

derfor et stort potentiale for at skabe udvikling og 

forankring.  

At arbejde med aktionslæring i leder- og lærerteam 

fordrer i høj grad en parathed til, at ledere og lærere 

arbejder med sig selv og er parate til at reflektere 

over egen udvikling. I situationer, hvor denne parat-

hed ikke i udgangspunktet er forholdsvis stærk, kan 

andre metoder overvejes, eller man kan arbejde 

med tilpassede aktionslæringsformer. 

I LIP er aktionslæring omdrejningspunktet i den 

processuelle implementeringsstøtte, som LIP-teamet 

giver til de 36 deltagerskoler, når de arbejder med 

deres egne ledelsesudviklingsprojekter. De fleste 

skoler har taget arbejdsformen til sig i udvalgte le-

dergrupper, og på flere skoler anvender de delta-

gende ledere også aktionslæring i deres pædagogi-

ske ledelse målrettet udvalgte lærergrupper.  

Der kommer mange positive tilmeldinger – også fra 

dem, som i udgangspunktet var skeptiske. Det kræ-

ver tilvænning og tillid at arbejde med aktionslæring, 

men så kommer resultaterne også.   

 

Evalueringsrapporten om Program for pædagogisk ledelse 

kan hentes fra Undervisningsministeriets hjemmeside. 

Udvikling, test og evaluering af tre design for 

pædagogisk ledelsesfeedback                        

Program for pædagogisk ledelse blev gennemført i 

perioden primo 2016 – medio 2017. Formålet var at 

styrke pædagogisk ledelse på ungdoms- og voksen-

uddannelsesinstitutionerne ved at stille skarpt på 

feedbackrelationen mellem leder og lærer. De tre 

design, som blev udviklet, testet og evalueret, var:  

▪ Feedbackdesign 1: ”Udviklingssamtaler med 

den enkelte lærer” 

 

▪ Feedbackdesign 2: ”Aktionslæringsforløb med 

leder- og lærerteam”  

 

▪ Feedbackdesign 3: ”Udviklingssamtaler med 

den enkelte lærer baseret på QTI-data  

(Questionnaire on Teacher Interaction)”  
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Tænkningen bag de tre design har været at bidrage 

til at professionalisere, systematisere og udvikle 

eksisterende praksis. Derfor har Pluss og LSP priori-

teret, at de tre design skulle sikre en tydelig struktur 

med en klar ramme og værktøjer til at styrke pæda-

gogiske ledere som professionelle samtalepartnere 

– og sidst men ikke mindst bidrage til at professiona-

lisere dataanvendelse i samtaler mellem leder og 

den enkelte lærer eller lærerteam. I det perspektiv 

tilbyder design 1 og design 2 struktur, rammer og 

værktøjer, der umiddelbart kan styrke eksisterende 

praksis. Design 3 er en variant af design 1, hvor der 

anvendes en ganske særlig type data – nemlig QTI-

data – som ikke er særligt udbredt i eksisterende 

praksis. 

Udover selve designudviklingen har Pluss og LSP 

gennemført diverse støtteaktiviteter målrettet skoler-

ne – herunder konferencer, workshops med træning 

og skolebesøg mv. Pluss og LSP har også gennem-

ført evalueringsaktiviteterne. 

Programmets effekt   

Evalueringen af Program for pædagogisk ledelse er 

gennemført ved at måle pædagogisk ledelseskapa-

citet og -praksis på organisatorisk og individuelt 

niveau. Der er gennemført en startmåling og en 

slutmåling.  

Programmet har haft en effekt på de deltagende 

skolers pædagogiske ledelseskapacitet og -praksis. 

På tværs af de tre design viser evalueringen, at 

lederne har oplevet sig i nye roller og har følt sig 

rustet til at facilitere refleksive processer blandt 

lærerne. Evalueringen viser også, at lærerne har 

oplevet positivt udbytte ved at indgå i udviklingspro-

cesser med både ledere og kolleger. Evalueringen 

har desuden dokumenteret og skabt indsigt i, hvor-

dan de tre design virker forskelligt i forhold til at 

styrke kapacitet og/eller praksis på organisations- 

og/eller individniveau. 

Hvis du vil vide mere                                           

Tjek følgende link til Undervisningsministeriets 

hjemmeside for at læse ministeriets omtale af evalu-

ering og downloade rapporten og dens bilag: 

▪ https://uvm.dk/gymnasiale-

uddannelser/skoleudvikling/forsoeg-og-udvikling/fou-

projekter/paedagogisk-ledelse-med-fokus-paa-

feedback  

 

LIP 

MIDTVEJSKONFERENCE 

”Mellemledelse, sammenhæng og            

handlekraft på erhvervsskolerne” 

Mellemledere skal lede i en tid med konstant forandring 

– opad, nedad, på tværs, og mellemledere skal lede sig 

selv. Hvordan sikres sammenhæng mellem ledelses-

lagene og handlekraft i dette krydspres? 

På LIP’s midtvejskonference stiller vi skarpt på ny viden 

om mellemledelse i organisationer, der er i konstant 

forandring. Hvad betyder det for mellemledernes praksis 

på erhvervsskolerne? 

Dette fokus bliver krydret med den viden om mellem-

ledelsespraksis, vi allerede nu kan præsentere fra LIP-

arbejdet – både resultater fra førmålingen og konkrete 

erfaringer med at anvende aktionslæring som arbejds-

form for mellemledere og deres samspil med topledere 

og lærere.   

Midtvejskonferencen bliver gennemført med en blanding 

af vidensoplæg, involverende deltagerdialog, paneldebat 

og fortællinger fra LIP-skolernes hverdag.  

Målet er at inspirere til sammenhæng og handlekraft i 

mellemledelse på erhvervsskolerne baseret på de gode 

LIP-erfaringer, vi allerede kender nu, og hvor den fremti-

dige forankring af arbejdet efter LIP bliver et centralt 

næste skridt.  

TID 

Onsdag d. 31. oktober 2018 – Kl. 10.00-15.00 

STED 

Scandic Bygholm Park i Horsens. 

TILMELDING 

STUK udsender invitationer og program ultimo septem-

ber – sæt allerede nu kryds i kalenderen.  

Hver LIP-skole kan deltage med tre personer, og mål-

gruppen er både mellemledere og topledere. Vi anbefa-

ler, at begge ledertyper fra skolerne deltager sammen. 
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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 tredje temaworkshop om ”Professionelle læ-

ringsfællesskaber for ledere” afholdes første gang d. 

25. september på ZBC i Roskilde og anden gang d. 

26. september på Tradium i Hobro. Invitationer 

udsendes i august 2018. 

 

Midtvejskonferencen afholdes onsdag d. 31. oktober 

2018 på Scandic Bygholm Park i Horsens. STUK 

udsender invitationer ultimo september. 

2018 afrundes med endnu en temaworkshop om 

”Pædagogisk ledelse og ungdomskultur”. Det sker i 

november måned. I februar 2019 afholdes LIP’s 

sidste tematiske workshop om ”Evalueringskultur og 

kvalitetssystemer”. LIP afrundes med en afslut-

ningskonference i september 2019.  

 

25/9 – 2018: 

Temaworkshop 3 ”Professionelle læringsfællesskaber for ledere” – ZBC Roskilde 

26/9 – 2018: 

Temaworkshop 3 ”Professionelle læringsfællesskaber for ledere” – Tradium Hobro 

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 


