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FPL-Tilbud  

Opsamling på telefonmøde (Søren F   Dorte  Lars  Nikolai og Søren).msg
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LIP er på vej ind i den afsluttende fase med sluteva-

luering og afslutningskonference i september 2019 

LIP har været i gang siden november 2017 med konferencer, tematiske workshops og 

træning i aktionslæring med de 36 deltagerskolers lokale ledelsesudviklingsprojekter 

som omdrejningspunkt. Der er også udgivet vidensnotater og ledelsesupdates samt 

videoer og podcasts med ny viden om ledelse på erhvervsskolerne. Frem mod sommer 

gennemføres de sidste aktiviteter med slutevaluering af LIP, og planlægning af afslut-

ningskonferencen i september er i fuld gang. I dette fjerde nyhedsbrev for alle deltagen-

de ledere stilles der skarpt på:  

✓ Ny videnspakke om ledelse på erhvervsskolerne på EMU.dk  

- Alt materiale fra LIP-processen er nu offentliggjort på den nye EMU.dk. Se vi-

deoer, lyt til podcasts, læs vidensnotater og ledelsesupdates om ledelse på er-

hvervsskolerne. 

  

✓ Foreløbige resultater fra LIP-evalueringens førmåling 

- Resultaterne fra evalueringens førmåling peger på udviklingspotentialer, som 

LIP kan bidrage til at indfri. 

 

✓ LIP’s afslutningskonference sætter ”Ledelse i spil”  

- Se det foreløbige program for LIP’s afslutningskonference, der afholdes i 

Odense d. 19. september. Sæt kryds i kalenderen, hvis du ikke allerede har 

gjort det. 

LIP’s projektleder Søren Tholstrup fra Pluss samler op på en gruppedrøftelse under midtvejskonferencen i oktober 2018. Temaet var 

”Mellemledelse, sammenhæng og handlekraft på erhvervsskolerne”. Videoer fra temaworkshoppen findes på LIP’s LinkedIn-profil og 

www.emu.dk.  

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 har understøttet skolerne i 

deres implementering af egne ledelsesudvik-

lingsprojekter og samtidig tilbudt en række fæl-

lesaktiviteter 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 har været et centralt omdrej-

ningspunkt i implementeringsstøtten.  
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Ny videnspakke om ledelse på    
erhvervsskolerne på EMU.dk 

 

I LIP har fem temaer været omdrejningspunkt for at 

styrke mellemlederne. Det drejer sig om: 

▪ ”Ledelse i en pædagogisk verden”  

▪ ”Ledelse af forandringer”  

▪ ”Professionelle læringsfællesskaber for ledere” 

▪ ”Pædagogisk ledelse og ungdomskultur” 

▪ ”Evalueringskultur og kvalitetssystemer”. 

Der er stillet skarpt på hvert tema i de ti gennemførte 

worshops. Som optakt til hver workshop er der udarbej-

det et forskningsbaseret vidensnotat og en praksisbase-

ret ledelsesupdate.  

Alle oplæg på de gennemførte workshops er optaget på 

video, og der er fulgt op med endnu en praksisbaseret 

ledelsesupdate samt en podcast med en samtale mel-

lem konsulenter, forskere og praktikere. 

Materialerne er løbende udgivet på LIP’s LinkedIn-

profil, og alt materialet er nu samlet i en ”videnspakke” 

på EMU.dk. 

▪ www.emu.dk/eud/ledelse/ledelsesudvikling-i-

praksis-lip 

Ambitionen er, at alle ledere på erhvervsskolerne kan 

finde inspiration til forsat at arbejde med ledelsesudvik-

ling i praksis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alt materiale fra LIP-processen er nu offentliggjort på den nye EMU.dk. Se videoer, lyt til podcasts, læs 

vidensnotater og ledelsesupdates om ledelse på erhvervsskolerne.  
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Førmålingen i evalueringen af LIP       

leder på sporet af udviklingspotentialer 
Førmålingen i evalueringen af LIP viser et udviklingspotentiale på deltagerskolerne. Sådan fremgik det, da 

Nikolai Weissert fra LIP-Teamet præsenterede de foreløbige evalueringsresultater på LIP’s midtvejskonfe-

rence i oktober 2018. Potentialet ligger i at omsætte skolens strategiske retningslinjer til praksis, styrke den 

målrettede og systematiske anvendelse af data og opbygge en stærk fælles udvikling af kerneopgaven mel-

lem ledere og medarbejdere. LIP er interessant i den sammenhæng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som en del af Ledelsesudvikling I Praksis (LIP) 

gennemføres der en evaluering, som skal skabe 

indsigt i, hvordan aktiviteterne i LIP virker i forskelli-

ge sammenhænge. Evalueringen består fortrinsvist 

af en spørgeskemabaseret førmåling og eftermåling 

til alle de deltagende ledere i LIP. I før- og eftermå-

lingerne belyses deltagerskolernes ledelseskapaci-

tet og -praksis. Det skal gøres os klogere på, hvilken 

virkning deltagelsen i LIP har på de deltagende 

skoler og ledere.  

Kapacitet og praksis måles på to niveauer: Et orga-

nisatorisk niveau, hvor ledernes vurderer deres 

rammevilkår for ledelse på skolen, og på et individu-

elt niveau, hvor lederne vurder deres forudsætninger 

og praksis for at bedrive strategisk, administrativ og 

pædagogisk ledelse.  

Potentialer på skoleniveau og brug for tid til 

refleksion for lederne                                           

Kapacitet på organisatorisk niveau ligger i gennem-

snit over praksis på organisatorisk niveau. På 30 af 

deltagerskolerne vurderer lederne den organisatori-

ske kapacitet højere end den organisatoriske prak-

sis. Det vidner om et udviklingspotentiale på skoler-

ne. Det er særligt spørgsmålene om strategiske 

retningslinjer, dataunderstøttelse og fælles udvikling 

af kerneopgaven – både i samarbejde med medar-

bejdere og lederkollegaer, der driver forskellen mel-

lem kapacitet og praksis. 

Lederne giver med andre ord udtryk for, at der på 

deltagerskolerne i høj grad er fastlagt og nedskrevet 

strategiske retningslinjer (fx vision, mission, mål og 

værdier), som de dog kun i nogen grad følger.  

Lederne giver også udtryk for i høj grad at have 

muligheden for at understøtte deres ledelse med 

målrettet dataanvendelse. De vurderer dog samti-

digt, at de kun i nogen grad anvender den tilgænge-

lige data målrettet som afsæt for ledelsen på deres 

skoler.  

Endelig giver lederne udtryk for, at ledere og medar-

bejdere i meget høj grad har et fælles ansvar for at 

udvikle kerneopgaven – elevernes læring og trivsel. 

Lederne oplever dog kun i nogen grad, at ledere og 

medarbejdere i praksis arbejder sammen om udvik-

lingen heraf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På et individuelt niveau viser førmålingen, at lederne 

vurderer deres individuelle praksis højere end deres 

individuelle kapacitet. Dette gælder for 27 af delta-

gerskolerne. På et individuelt niveau er resultaterne 

altså omvendte af det organisatoriske niveau. 

 

 

 

 

”Vi udnytter ikke hinandens ledelseskapacitet. 

De fleste ledermøder anvendes til koordineren-

de, økonomiske og organisatoriske drøftelser”                                                                            

Citat fra førmålingen 
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Resultaterne viser, at det særligt er spørgsmålet om 

tid til refleksion over egen praksis, der driver forskel-

len mellem kapacitet og praksis.  

Lederne giver altså udtryk for, at de i mindre eller 

nogen grad har tilstrækkelig tid til at reflektere over 

udviklingsmulighederne for deres ledelsespraksis. 

Samtidigt udtrykker de dog, at de i høj grad bruger 

tid på refleksion.  

En forsigtig fortolkning er, at lederne her giver udtryk 

for at gøre mere, end de oplever, at deres rammer 

giver dem mulighed for. Den type resultater er set 

før.   

 

 

 

 

 

Anvendelse af ledernes arbejdstid 

I førmålingen er der også blevet spurgt til, hvilke 

ledelsesopgaver, lederne bruger deres tid på i hver-

dagen. Lederne vurderer at bruge størstedelen af 

deres arbejdstid (ca. 42 %) på administrative ledel-

sesopgaver. Det er opgaver med fokus på organisa-

tionens drift - herunder personaleadministration, 

budgetlægning, regnskab, økonomistyring, skema-

lægning, vikardækning, målopgaver, arbejdsplaner 

og it. 

 

”Jeg synes egentlig det sværeste er at huske 

sin egen ledelsesudvikling og få tiden til at 

reflektere nok ift. strategi og udvikling relateret 

til sin egen ledelsesopgave”.  

Citat fra førmålingen 

 

Med til historien om førmålingens resultater hører 

også, at de gennemsnitlige resultater dækker mindre 

variation mellem fx institutionstyper og institutions-

størrelse. De største variationer findes mellem de 

enkelte skoler. Skolerne har altså forskellige ud-

gangspunkter for deres deltagelse og ledelsesudvik-

ling i LIP – på organisatorisk og individuelt niveau.  

Resultaterne bliver interessante at følge op på i 

slutmålingen, fordi aktionslæringsformatet i LIP 

søger at skabe et datainformeret refleksionsrum til 

lederne, hvor de kan bruge tid med hinanden på at 

sætte sig - og forfølge - udviklingsmål, der er koblet 

til skolens strategiske målsætninger. 

 

 

 

Hvis du vil vide mere: Se video med præsentation 

af førmålingens resultater på EMU.dk. Videoen 

ligger sammen med de øvrige oplæg mv. fra LIP’s 

Midtvejskonference.  
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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 

 

 

LIP AFSLUTNINGKONFERENCE 

”Ledelse i spil på erhvervsskolerne” 

 

 

 

 

 

 

 

TID 

19 september 2019 – Kl. (9.30) 10.00-15.00 

STED 

Frederik VI´s Hotel - Rugårdsvej 590 - 5210 Odense NV 

 

 

 

TILMELDING 

STUK udsender invitation og program til alle erhvervsskoler inden sommerferien. 

Målgruppen er både mellemledere og topledere. 

 

 

 

D. 19. september i år holdes der afslutningskonference i 

LIP. Med overskriften ”Ledelse i spil på erhvervsskoler-

ne” præsenteres evalueringen af LIP, og evalueringsre-

sultaterne sættes i perspektiv af professor Lotte Bøgh 

Andersen fra Aarhus Universitet, der vil holde oplægget  

” Morgendagens ledelse på erhvervsskolerne”.  

Derudover er der udviklet et spil, som på en ny og an-

derledes måde får de deltagende topledere og mellem-

ledere fra alle landets erhvervsskoler til at drøfte ledel-

sesdilemmaer og -temaer samt ikke mindst dele erfarin-

ger.  

Professor Lotte Bøgh 

Andersen holder op-

lægget ”Morgenda-

gens ledelse på er-

hvervsskolerne”.  
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 Følg LIP på LinkedIn 

www.linkedin.com/company/13607332/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se LIP-materiale på www.emu.dk 

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

Kontakt LIP-teamet  


