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Pædagogisk ledelse 

 
 
Pædagogisk ledelse faciliterer gennemførelse 
og udvikling af læreprocesser, som gør det 
pædagogiske grundlag levende. 
 



Det pædagogiske ledelsesansvar 

•  At træde ind på den scene, hvor læreren/lærerteamet er og 
samskabe positive, konstruktive forstyrrelser 
 

•  At samskabe læringsprocesser der styrker relationen lærer/
elev, lærer/lærer og lærer/omverden 

•  At udfordre de givne strukturer, så de optimerer elevernes 
læring, udvikling og trivsel 
 

•  At anerkende og bidrage til udbredelse af praksis bag de 
gode resultater 



Pædagogiske ledelsesopgaver 

• At forstyrre det sociale, det organisatoriske samt det 
individuelle læringsmiljø i afdelingen konstruktivt. 

• At sikre konstruktive forstyrrelser der  ansporer 
teamets refleksion og læring. 

• at udbrede læringsprocesser, der levendegør en 
samarbejdskultur med et forhøjet refleksionsberedskab. 

• At samskabe strukturer der motiverer til kreative og 
innovative processer i afdelingen.  

• At anspore til at de givne strukturer udfordres. 
• At være undersøgende, udfordrende og nysgerrig. 



Ideer til samskabelse med teamet 

Teamets læreproces 
•  Arbejde med udvikling af relationskompetence, refleksionskompetence og 

meningskompetence blandt lærerne. 

•  Anvende forskellige nysgerrige og refleksive spørgsmål. 

•  Anvende f.eks. 4-D modellen o. lign. i relation til teamets læring. 

 

  



Ideer til samskabelse med teamet 

Teamets læreproces 
•  Bidrage til at teamet anvender forskellige kreative metoder.  

•  Bidrage til at der tilrettelægges innovative læringsaktiviteter i teamet og på 
afdelingen. 

•  Anerkendelse af at alle eksperimenter giver læring. 

•  Anvende modellen om forskellige antagelser om udvikling 

•  Anvende modellen om arbejdsfællesskabet 

•  Anvende 4D-modellen  

  



Ideer til samskabelse med teamet 

Undervisning og elevernes læringsprocesser 
•  Dialog om det pædagogiske grundlag og hvordan det fremmes i 

undervisningen. 

•  Dialog om, hvad fremmer læringsprocesser, hvad er for os læringsprocesser, 
hvad fungerer godt – kan vi få mere af det? 

–  Interviewe elever om de gode læringssituationer 

– Anerkende nye initiativer, der fremmer de pædagogiske læringsprocesser 

•  Formulere i fællesskab mål (nutid) for de optimale læringsprocesser, hvordan 
kommer vi der hen, hvad skal der til? 

•  Arbejd i fællesskab med at konkretisere de ændringer, der skal til for at nå de 
formulerede mål for læringsprocesser. Hvem kan gøre hvad, hvordan og 
hvornår? Skal der mere til?  

•  Ansvar og opfølgning 

– Hvem tager fat på hvad? 

– Hvordan ser vi eller følger vi op på, at vi når de ønskede mål? 



Ideer til samskabelse med teamet 

Lærer/elev relationen 
Den pædagogiske ledelse er bevidst om lærerens rolle som både 
læringsekspert og fagekspert og skal derfor facilitere at: 

•  Teamet arbejder aktivt med synlige definerede læringsmål for det enkelte fag 
og den enkelte elev.  

•  Teamet udfordrer eleverne på deres præstationer og præstationsniveau 
gennem feedback (feedbackfrekvens), som en del af læringsmiljøet. 

•  Teamene samskaber evalueringsmetoder og strategier til opfølgning og 
udvikling af elevernes læringsprocesser.  

•  Anerkende at der tænkes utraditionelt i forhold til læringsaktiviteter med 
større rummelighed og tværfaglighed og udfordre rutiner. 

•  Løbende samskabelse af læringsaktiviteter og læringsmaterialer.  

 

 



LEDELSESTEAM 

Vi ønsker fremadrettet, at løse vores ledelsesopgave som team. Dette skal 
forstås således at vi: 

•  Samskaber arbejdet mod skolens mission og vision i en kompleks dagligdag, 
der konstant udvikler sig. 

•  Sammen fastlægger skolens strategiske retning og mål. 

•  Bruger hinandens spidskompetencer og sikrer videnoverførsel på tværs af 
Selandia. 

•  Bidrager til at Selandias uddannelser står på stærke fælles pædagogiske og 
didaktiske grundlag. 

Ledelsens teamdannelser er: 

•  Uddannelseschef og uddannelsesleder(e) 

•  Ledelsesteam for erhvervsskolen 

•  Ledelsesteam for gymnasierne 

•  Direktion 

•  Seminarer for chefgruppen 


