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Ledelse på erhvervsskolerne anno 2018

I uge 3 mødtes 100 erhvervsskoleledere i hen-

holdsvis Øst- og Vestdanmark til årets første LIP- 

workshop under temaet: ”Ledelse på erhvervssko-

lerne anno 2018”. Både på Roskilde Tekniske 

Skole og Skanderborg-Odder Center for Uddan-

nelse skitserede seniorrådgiver ved Aalborg Uni-

versitet, Dorte Ågård, tre gennemgående ledel-

sestemaer for LIP-skolerne. 

I de 38 LIP-skolers ansøgninger går særligt tre 

ledelsestemaer igen. Som det ses i modellen ne-

denfor, drejer det sig om temaerne: 

1. Ledelse af kulturforandringer – fokus på 

hele organisationen 

2. Intern ledelsesudvikling – fokus på gruppen  

3. Pædagogisk ledelse – fokus på lærerne. 

 

 

Hvert af disse ledelsestemaer har yderligere en 

række undertemaer tilknyttet. Fælles for ledelses-

temaerne er, at de alle har indflydelse på skoler-

nes kerneopgave, som er at skabe kvalitet i un-

dervisningen og i sidste ende elevernes læring og 

trivsel. 

Ledelse af kulturforandringer  

Ledere og medarbejdere bliver ofte sat i situatio-

ner, hvor de skal tænke og handle anderledes og 

bearbejde de følelsesmæssige konsekvenser og 

forstyrrelser, som nye ændringer kan give. Kon-

stante forandringer er et vilkår for en hvilken som 

helst ledelse på en erhvervsskole. Derfor er det 

også naturligt et af de ledelsestemaer, der ofte 

optræder i de 38 skolers ansøgninger.  
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Her træder særligt to underemner frem: ”Kultur og 

kommunikation” samt ”Organisationsudvikling”. 

Skoleledelsen ønsker et opgør med siloopdeling 

og et stærkere samarbejde på tværs af fag og 

enheder. Samtidig efterspørger de mere tid til 

personaleledelse, hvor drift og administration lige 

nu opsluger det meste af ledelsens tid. Derudover 

ønsker de en bedre dialog og et mere inkluderen-

de samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. 

Bottom-up tilgangen skal være reglen fremfor 

undtagelsen, og det skal i sidste ende styrke den 

generelle opbakning til forandringerne og gøre 

dem bæredygtige.  

Intern ledelsesudvikling 

Det starter og slutter ét sted – i ledelsen. Derfor er 

den interne ledelsesudvikling højt på dagsordenen 

på erhvervsskolerne. Det første undertema der 

karakteriserer skolernes ønsker for intern ledel-

sesudvikling, er ”Intern organisering og fælles 

retning”. For LIP-skolerne handler det om at få 

optimeret samarbejdet i ledelsen og sikre en bed-

re helhedsledelse, hvor et fælles ledelsessprog, 

en fælles retning og et fælles ledelsesgrundlag er 

kendetegnene. Det andet undertema handler om 

”Personlig lederudvikling”. Her efterspøger LIP-

skolerne redskaber til konkret lederskabstræning, 

procesfærdigheder og et fokus på at understøtte 

mellemledere i deres nye ledelsesroller. Det hand-

ler grundlæggende om at styrke ledergruppen. 

Pædagogisk ledelse 

For LIP-skoler med udviklingsprojekter – overve-

jende placeret inden for det pædagogiske ledel-

sesperspektiv – er ledelsen optaget af ”Undervis-

ningsudvikling”. Undervisningsudvikling rummer 

mange elementer, men fælles for flere af LIP-

skolerne er ønsket om at udvikle sparringen mel-

lem ledelse og undervisere. Mellemledere skal 

dels levere sparring om arbejdstid og opgaver, 

dels sparre om udviklingen af såvel det pædago-

giske-didaktiske grundlag som praksisnære læ-

ringsforløb. Implementering af internationalisering 

og digitalisering er yderligere emner, der indgår i 

udviklingen af undervisningen. For at styrke un-

dervisningsudviklingen kræver det også fokus på 

”Lærersamarbejde og teamledelse”, hvorfor LIP-

skolerne er optagede af at skabe professionelle 

læringsfællesskaber for både lærere og ledere, 

der kan styrke en ny pædagogisk samarbejds- og 

teambaseret kultur. I disse professionelle lærings-

fællesskaber er det afgørende med ”Udvikling af 

feedbackpraksis”, bl.a. gennem kollegial supervi-

sion og observation af undervisningen. 

Det lokale LIP-udviklingsprojekt 

Så hvor på kortet er jeres udviklingsprojekt place-

ret? Sådan lød spørgsmålet fra Dorte Ågård efter 

at have skitseret de forskellige ledelsestemaer på 

workshoppen. Vel vidende, at der på mange må-

der er et stort overlap mellem de tre temaer, er 

det ikke desto mindre vigtigt for skoleledelser, der 

deltager i LIP, at forholde sig til, i hvilken af de tre 

ledelsestemaer deres udviklingsprojekt starter, og 

hvor der er overlap til de øvrige temaer. Dels fordi 

det bliver en stor mundfuld at skulle arbejde med 

alle tre temaer, dels fordi det er vigtigt at få reflek-

teret over, hvor der skal sættes ind for at opnå 

netop formålet med det lokale ledelsesudviklings-

projekt. 

Formålet med det lokale udviklingsprojekt 

Og netop diskussionen om formål blev et gen-

nemgående element i den første workshop i LIP-

regi. Det at være tydelig på, hvorfor man som 

ledelse sætter forandringer i gang. Hvad er det 

konkrete formål med det udviklingsprojekt, man 

sætter i søen, og hvordan bliver det formål bedst 

kommunikeret ud i organisationen? Uanset om vi 

taler om ledelse af kulturforandringer, intern ledel-

sesudvikling eller pædagogisk ledelse som ledel-

sesperspektiv, er det helt centralt, at man som 

ledelse er klar på, hvorfor man gør, som man gør, 

og hvad man i sidste ende ønsker at opnå. Hvis 

det er uklart, hvorfor man sætter forandringer i 

gang, så bliver processen uklar, medarbejdere 

kan blive usikre eller kritiske, og opbakningen til 

forandringerne risikerer at blive svag. 

Det centrale ”hvorfor”? 

Simon Sineks budskab i bogen ’Start With Why’ 

handler om, at ledere, virksomheder og organisa-

tioner skal huske at starte med at spørge sig selv: 

Hvorfor gør vi, som vi gør? 

I sin model ”The Golden Circle” (se figur på næste 

side), illustrerer Sinek, hvordan man som ledelse i 

en virksomhed eller organisation bør starte indefra 

med spørgsmålet om, hvorfor gør vi det, for heref-

ter at bevæge sig til, hvordan gør vi det, og hvad 

er det, vi gør.  
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Overført til en LIP-kontekst kan det vigtige hvorfor 

stilles af såvel den samlede organisation som den 

enkelte enhed eller skole. Og er man som leder 

afklaret omkring sit hvorfor, er der ifølge Sinek 

større sandsynlighed for, at man skaber motivati-

on og opbakning til sit budskab og de forandrin-

ger, man som ledelse gerne vil skabe.  

Men det er ikke nok at få afklaret, hvorfor vi gør, 

som vi gør. Kunsten ligger efterfølgende i at få det 

kommunikeret og forankret i hele organisationen, 

så det skaber handling og motivation. 

 

 

 

På den første workshop blev det mere tydeligt for 

flere deltagere, at med spørgsmålet om hvorfor får 

man som ledelse taget hul på den vigtige fortæl-

ling, som er afgørende at have på plads, når man 

skal lede forandringer og gennemføre nye udvik-

lingsprojekter.  

 

I LIP-projektteamet har vi haft fornøjelsen af at 

besøge mange af de deltagende skoler til op-

startsmøde, og vi ser en mening i at gentage Si-

neks pointer om, hvorfor, hvordan og hvad. Vi vil 

dog gerne tilføje et hvem. For hvem skal køre 

udviklingsprojektet, hvor er det forankret i ledel-

sen, og hvem har ansvaret? Dette er også vigtige 

spørgsmål, hvorfor vi i projektteamet vil afslutte 

denne ledelsesupdate med et input til fire refleksi-

ve spørgsmål, der kan genbesøges i planlægning 

af og refleksion over den enkelte LIP-skoles ledel-

sesudviklingsprojekt:  

 Hvorfor gør vi det? 

 Hvordan gør vi det? 

 Hvad er det, vi gør? 

 Hvem skal gøre det? 

 

 

 

 

Kontakt til projektteamet  

Pluss og LSP har etableret én indgang til projektteamet i form af ét telefonnummer og én mail-

adresse. Den overordnede projektleder vil på den baggrund sikre, at henvendelser dirigeres hen til 

det rigtige sted i projektorganisationen. 

The Golden Circle, Simon Sinek Start with why, 2011 


