
Pædagogisk ledelse af pædagogisk grundlag 



CHEFTEAMET HAR : PÆDAGOGISK LEDELSE

Pædagogisk ledelse faciliterer gennemførelse og 
udvikling af læreprocesser, 

som gør det pædagogiske grundlag levende!



VI HAR :  
INDHOLD I VORES PÆDAGOGISKE LEDELSE

Og det pædagogiske ledelsesansvar er: 

• At træde ind på den scene, hvor læreren/teamet 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



TEAM DER INDBYRDES SKAL KOORDINERE OG 
SAMSKABER KERNEOPGAVEN   

Lærerteam

ElevteamLedelsesteam



LEDELSE OG TEAM

Teamets læreproces – eksempler der kan bruges i alle 3 team
• Arbejde med udvikling af relationskompetence, refleksionskompetence og 

meningskompetence blandt lærere/elever og ledelsesteam.

• Arbejde i produktionens, refleksionens og etikkens domæne

• Anvende forskellige nysgerrige og refleksive spørgsmål.

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



KVALITET  I SAMSKABELSESPROCESSEN

• Vi har afsat mange ressourcer ( møder, seminar, Finn/Eva )

• Vi gennemfører særligt uddannelsesforløb for uddannelseslederne

• Vi deltager fælles i PD-moduler om pædagogisk ledelse.

• Vi samskaber ikke bare reformen – men Den Gode Erhvervsskole – som skal 
afspejle vores pædagogiske grundlag og benytte reformen hertil

• Vi har procesplan over handlinger i forbindelse med reform/Den Gode Erhvervsskole 

• Vi har sat os selv i opgaver, der har til hensigt at folde den pædagogiske ledelse og 
det pædagogiske grundlag ud – jf. f.eks. handlingsplan for øget gennemførelse.



ØNSKVÆRDIGE FREMTID

Det forrige var udtryk for vores ønskværdige fremtid. 
Den vi sammen vil skabe.

Hvor er vi lige nu ?



DET SER DU TIL, AT VI ER I PRODUKTIONENS DOMÆNE !
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Drift	af	drift

50	- 75%

Udvikling	af	drift

10	- 30%
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Drift af	udvikling

10- 50	%

Udvikling	af	udvikling

5	%



WALK THE TALK : 
HVORDAN KOMMER VI HEN TIL DEN ØNSKVÆRDIGE FREMTID?

Vi har beskrevet vores ønskede fremtid (pædagogisk ledelse og pædagogisk 
grundlag)

Vi har besluttet handlinger.

MEN

Vi ved, der er megen drift og ikke så megen pædagogik ledelse.

GRUPPEARBEJDE: 

Hvilke nye tiltag vil lederteamet på hver afdeling gøre for at komme frem til den 
ønskede fremtid?

Hvilken anden adfærd skal ledelsesteamet vise overfor lærerne? Hvordan?

Hvordan skaber I motivation og tid hos jer selv og hos lærerteamene til at 
arbejde med dialog og koordinering af kærneopgaven ?



ANDRE SPØRGSMÅL TIL REFLEKSION I GRUPPERNE

• Hvordan kommer ledelsesteamet til at tale mere om udvikling og pædagogisk 
ledelse?

• Hvordan har ledelsesteamet defineret deres opgaver på afdelingen ?

• Hvordan vil I komme i gang med at praktisere det ?

• Hvordan skaber ledelsesteamet pædagogisk ledelse sammen med lærer- og 
elevteamene? 

• Hvordan arbejder ledelsesteamet med de lærerprocesser, der levendegører Det 
Pædagogiske Grundlag?

• Hvordan arbejder ledelsesteamet med refleksionsskemaerne fra Karrebæksminde?


