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Ledere skal også arbejde i  
professionelle læringsfællesskaber 

Ledelse på erhvervsskoleområdet har siden star-

ten af 90’erne været gennem flere ledelsesmæs-

sige paradigmeskift. De seneste år er ingen und-

tagelse, hvor lov 409 og OK13 har budt på gode, 

men også udfordrende opgaver for ledelsen på 

landets erhvervsskoler. Med tungen lige i munden 

har ledelsen skullet balancere nye krav til lærer-

nes praksis og samtidig evne at udnytte det nye 

ledelsesrum, der er fulgt med lov 409 og OK13. 

 

Mellemlederne skal på den ene side styrkes i 

deres ledelse af professionelle læringsfællesska-

ber bestående af lærere (fagprofessionelle) og på 

den anden side styrkes i deres evne til at indgå i 

professionelle læringsfællesskaber for ledere i 

organisationer, som er under konstant forandring. 

Ledelsesudvikling I Praksis (LIP) 

Mellemledere og topledere på landets erhvervs-

skoler står dermed over for en ledelsesopgave af 

de større. Det har givet anledning til, at Styrelsen 

for Undervisning og Kvalitet (STUK) i slutningen af 

november gav startskuddet til et nyt omfattende 

projekt, Ledelsesudvikling I Praksis (LIP) på er-

hvervsskolerne.  

 

Frem mod udgangen af 2019 skal aktionslærings-

forløb understøtte 38 erhvervsskolers ledelsesud-

vikling i praksis. Det kommer til at ske i samarbej-

de med Pluss Leadership, LSP ved Aalborg Uni-

versitet og CeFU, Center for Ungdomsforskning 

på Aalborg Universitet, samt Danmarks Evalue-

ringsinstitut (EVA).  

 

Spørger man ledelsen på Langkaer Gymnasium, 

der bidrog som oplægsholder på LIP’s opstarts-

konference, giver aktionslæringsforløb de helt 

rigtige redskaber til at styrke pædagogiske læ-

ringsfællesskaber – både for lærere og for ledere. 

Aktionslæring kort fortalt 

Aktionslæring er en metodisk tilgang til ledelses-

udvikling. I praksis forløber aktionslæring i akti-

onslæringsgrupper i en cirkulær proces.  

 

Den enkelte leders udviklingsønske er i fokus. 

Udviklingsønsket tager udgangspunkt i en analyse 

af den nuværende situation baseret på viden, 

observation og data.  

 

Den enkelte leder - fokuspersonen - får sparring 

og støtte af aktionslæringsgruppen og en facilita-

tor.  Efter sparring og refleksion beslutter lederen 

sig for at afprøve en handling i praksis til næste 

gang, aktionslæringsgruppen mødes.  

 

Den følgende gang stilles der skarpt på evaluering 

i dialogen mellem den enkelte leder og resten af 

aktionslæringsgruppen. Hvad kom der ud af prø-

vehandlingen med fokus på at forbedre praksis? 

Dernæst sætter man nye læringsmål. Det cykliske 

forløb illustreres i nedenstående model over akti-

onslæring. 

 

Aktionslæringsdesignet skaber således sammen-

hæng mellem teori og praksis og mellem nye ide-

er, faglig viden og iagttagelser fra praksis. 
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Tilbage til Langkaer Gymnasium 

Det at kunne navigere i foranderlige omstændig-

heder er blevet hverdag for uddannelsesinstitutio-

ner i dag. For tre år siden kunne ledelsen på 

Langkaer konstatere, at andelen af elever med 

ikke-vestlig baggrund havde været stigende siden 

2008. 

At være et mangfoldigt gymnasium ligger i DNA’et 

på Langkaer, som med sin internationale profil 

tiltrækker unge med mange forskellige baggrunde. 

Men med et mangfoldigt image fulgte også en ny 

ledelsesopgave. 

For hvad gør man med den pædagogiske udvik-

ling, når elevsammensætningen ændrer sig? 

Aktionslæring som en del af læringskulturen 

Ifølge ledelsen på Langkaer er den pædagogiske 

udvikling ikke en luksus, men en konstant nød-

vendighed for skolens evne til at tilpasse sig nye 

omstændigheder. For Langkaer kom det til udtryk, 

da skolen oplevede en stigning i antallet flerspro-

gede elever, der kom fra grundskolen med et ka-

raktergennemsnit på 4.  

 

 

 

 

 

Med data som grundlag og et fokus på løfteevne 

igangsatte ledelsen på Langkaer en kulturforan-

dring for skolens pædagogiske arbejde. 

 

I de seneste tre år har Langkaer igangsat en stri-

be projekter, der baserer sig på aktionslæringsfor-

løb med det formål at styrke de professionelle 

læringsfællesskaber på alle niveauer i organisati-

onen – på ledelses-, lærer- og elevniveau. Det var 

tydeligt for ledelsen, at der var behov for at sam-

arbejde på tværs og bruge hinandens viden og 

kompetencer for at løse de nye udfordringer. 

 

Fodspor i alle retninger 

Det var ingen let ledelsesopgave, som de pæda-

gogiske ledere på Langkaer stod overfor. Som 

den pædagogiske leder, Morten Adler Tommerup, 

beskriver det, var der ingen retning i skolens pæ-

dagogiske arbejde. Alle lærerne gik på hver deres 

sti. 

 

Så hvad gør man her som ledelse? 
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Ifølge ledelsen på Langkaer er stærke pædagogi-

ske ledere med et reelt ledelsesrum nøglen til at 

skabe de gode langsigtede forandringer.  

 

For ledelsen på Langkaer betød det helt konkret, 

at man som mellemleder: 

1. skal være fagligt klædt på til opgaven 

2. skal udtrykke tydelige mål og værdier 

3. skal have kort afstand til handling 

4. skal have autoritet i linjeledelsen 

Som mellemleder skal man både kunne lede op-

ad, nedad og til siden. 

Fra min praksis til vores praksis 

Det var ikke uden modstand, at de pædagogiske 

ledere forsøgte at ændre skolens pædagogiske 

arbejde.  

 

To pædagogiske tiltag med fokus på faglig feed-

back fra leder til lærer og lærer til leder tog pusten 

fra lærerne og slog luften ud af ildsjælene. De 

pædagogiske ledere på Langkaer fandt derfor 

hurtigt nogle ambassadører blandt de positivt 

stemte ildsjæle. Ildsjælene skulle lede de nye 

læringsfællesskaber for lærerne med aktionslæ-

ring som metode. Og stille og roligt fik man vendt 

stemningen over for de nye tiltag.  

 

 

 

 

 

Feedback, kollegial supervision, tydelige mål, tillid 

mellem kollegaer og tillid mellem lærere og ledel-

se er centrale elementer, der har været afgørende 

i Langkaers pædagogiske arbejde med aktionslæ-

ring som metode. 

 

Pædagogisk leder Morten Adler Tommerup for-

tæller bl.a., at overgangen fra at gå fra min prak-

sis til vores fælles praksis er voldsomt udfordren-

de, men også en meget spændende ledelsesop-

gave. 

Han afslutter sit oplæg med det retoriske spørgs-

mål: Hvorfor er det, vi sætter eleverne til at arbej-

de i grupper, når vi ikke selv vil? 

På Langkaer fortsætter man arbejdet med det 

spørgsmål. Imens fejrer man de små succeser, 

tager et skridt ad gangen, og stille og roligt ser 

ledelsen nu, hvordan spirende professionelle læ-

ringsfællesskaber medvirker til en fælles retning i 

lærerens pædagogiske arbejde. Næste skridt for 

Langkaer kunne derfor være at gentage succesen 

på ledelsesniveau. 

Vi i Pluss, LSP, CeFU og EVA glæder os til sam-

arbejdet om Ledelsesudvikling I Praksis på er-

hvervsskolerne. Og vi ser frem til at arbejde med 

afsæt i aktionslæringsforløb, fordi vi tror på, at det 

vil understøtte erhvervsskolernes lokale ledelses-

udviklingsprojekter i professionelle læringsfælles-

skaber for ledere. 

 

Vi ses derude! 

 

 

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. 


