
På jeres erhvervsskole vil I gerne prioritere 
udviklingsopgaver generelt og særligt vedr. udvikling af et 
stærkt ungdomsmiljø. Men ofte drukner udviklingsopgaver 
i daglig drift. 

Hvordan sikrer I som ledelse fokus på de vigtige 
udviklingsopgaver?

Dilemma





På jeres erhvervsskole vil I gerne prioritere udvikling af den 
pædagogiske ledelse. I vil gøre det gennem observation 
kombineret med 1:1-dialog mellem ledere og lærere. Men 
I har svært ved at finde de nødvendige ressourcer til en 
fokuseret indsats.

Hvordan kan I som ledelse sikre udvikling af den 
pædagogiske ledelsesindsats?

Dilemma





I er en ledergruppe med fire ledere, som sidder på 
samme lokation. I er i daglig dialog og holder et ugentligt 
ledergruppemøde. Samspillet bærer ofte præg af at 
springe fra tue til tue i en travl hverdag, men I ønsker reelt 
at bruge hinanden mere i forhold til både sparring på 
hinandens ledelsesstile og dialog om at få skolens strategi 
til at blive levende i praksis. 

Hvad kan I gøre for at sikre et samspil i 
ledergruppen, der imødekommer jeres ønsker?

Dilemma





I har mange typer data på jeres erhvervsskole, bl.a. 
elevevalueringer, klasseobservationer, statistik om valgfag 
og frafald mv. Det er imidlertid langt fra alle ledere og 
lærere, der oplever, at de har indblik i data, og at de får 
noget ud af at bruge data i dagligdagen. 

Hvad kan I som ledelse gøre for at sikre indblik i 
relevante data og få data anvendt i dagligdagen?

Dilemma





Da formanden for EEO (Erhvervsskolernes 
ElevOrganisation) på en konference bliver spurgt om, 
hvordan erhvervsskoler nemmest kan inddrage elever, 
svarede hun: ”Ved at spørge os. Vi plejer ikke at være 
bange for at svare. Vi er vant til at skulle sige, hvad vi 
mener”. 

Hvordan sikrer I god elevinddragelse på jeres 
erhvervsskole?

Dilemma





Ledelsen på jeres skole har igangsat en bred vifte af 
udviklingsprojekter – dels på eget initiativ med afsæt i 
egne midler, dels med afsæt i diverse tematiske puljer fra 
både private og offentlige parter – herunder STUK.

I oplever i stigende grad, at medarbejderne ikke har 
overblik over de mange projekter, og medarbejderne 
har svært ved at se en strategisk sammenhæng i 
udviklingstiltagene.

Hvad gør I i ledelsen?

Dilemma





Tillidsrepræsentanten henvender sig til ledelsen med 
ønsket om, at der bliver udarbejdet en tydelig og skriftlig 
procedure for indmeldelse af ferie. Ledelsen udarbejder 
efterfølgende en sådan procedure, som de melder ud 
til medarbejderne. Dette udløser et ”ramaskrig”, hvor 
flere medarbejdere udtrykker, at det slet ikke er det, de 
ønskede. 

Hvordan håndterer I som ledelse situationen?

Dilemma





Dine medarbejdere udtrykker, at de ønsker mere 
fleksibilitet og frihed, men for blot tre måneder siden 
italesatte de et ønske om mere styring, retning og sparring 
fra din side. 

Hvordan leder du medarbejdere, der gerne vil 
lede sig selv og samtidig opleve synlig, klar og 
retningsvisende ledelse?

Dilemma





I har en elev, der er virkelig dygtig med sine hænder. 
Han vil kunne bygge et hus fra fundament til tag, sågar 
inklusive husets møbler. Han har aldrig fået papir på 
det, han kan. Det er vurderet, at hans læringsstil er 
”kinæstetisk og taktil”, og han kæmper en del med de 
boglige aspekter af uddannelsen.

Hvordan sikrer I, at elever får tilgodeset deres 
individuelle læringsstile? 

Dilemma





Som leder på din erhvervsskole har du skabt 
sammenhæng mellem elevernes faglighed og skolens 
ansigt udadtil. Fx er tømrerelevernes bygning bygget i 
træ. Det er vigtigt for dig, at bygningerne er med til at 
repræsentere faglighederne, og at de er indrettet til at 
understøtte elevernes læring og sociale liv. 

Hvordan sikrer I, at erhvervsskolens fysiske 
rammer er med til at skabe faglig stolthed og 
indbyder til sociale aktiviteter og samvær efter 
undervisningen? 

Dilemma





Som ledelse kæmper I med at få en række elever til at 
møde op i skolen om morgenen. Da I spørger, hvad I kan 
gøre for, at de får mere lyst til at møde om morgenen, 
svarer en elev: ”Hvis I kan give mig en kop kaffe, så møder 
jeg til tiden”.

Hvordan håndterer I som ledelse dette input fra 
eleven, og hvordan vil I generelt arbejde med 
elevernes motivation for fremmøde? 

Dilemma





Som erhvervsskoleleder i en økonomisk presset tid oplever 
du, at dine lærere ”bliver smurt ud i et tyndere og tyndere 
lag” for at nå det hele og imødekomme alle elever. Du har 
samtidig identificeret et massivt behov for støtte, samtaler 
og tætte relationer mellem lærere og elever.

Hvordan prioriterer du som leder ressourcerne, 
hvor der er mest brug for dem? 

Dilemma





Efter folkeskolen står unge overfor at skulle vælge 
mellem et treårigt gymnasiefællesskab, hvor det sociale 
element har stor betydning, og en kort periode på en 
erhvervsuddannelse efterfulgt af en elevplads et sted, hvor 
julefrokosten befolkes af kollegaer på deres forældres 
alder. 

Hvad kan I som ledelse gøre for at udvikle et 
erhvervsskolefællesskab? 

Dilemma





Den forandringsdrevne unge med hang til at følge flygtige 
beslutninger og drømme siger: ”Det er rart at skulle i 
gymnasiet, så kan jeg vente med at finde ud af, hvad jeg 
vil. Det kan jo ændre sig mange gange.” 

Hvordan tager I højde for de unges adfærd og 
beslutningstagen i rekrutteringen af nye unge til 
jeres erhvervsuddannelser? 

Dilemma





En folkeskoleelev, der overvejer sine fremtidige 
uddannelsesmuligheder, deler sin bekymring om, at dem, 
der går på erhvervsuddannelserne, ankommer alene  i 
modsætning til dem, der går på gymnasierne, som følges 
ad i grupper. 

Hvilke argumenter vil du som erhvervsskoleleder 
bruge for at berolige den bekymrede 
folkeskoleelev? 

Dilemma





Din erhvervsskole har valgt vækst i elevtallet som 
strategisk fokus i det kommende år. Det koster, og derfor 
sparer I på andre områder og lægger vægt på, at alle 
medarbejdere optimerer hverdagen for at promovere 
skolen udadtil. 

Hvordan sikrer du, at det strategiske fokus både 
tilgodeser elevernes læring/trivsel og skolens 
image udadtil? 

Dilemma





I har mange forskellige typer af elever på jeres 
erhvervsskole, og I oplever et stigende behov for, at 
jeres lærere tilpasser deres undervisning til forskellige 
læringsstile. 

Hvordan sikrer I som ledelse, at lærere bedst 
muligt kan matche elevernes forskellige 
læringsstile? 

Dilemma





I er en ledergruppe på en stor erhvervsskole, som i de 
sidste 4-5 år har været i en konstant forandringsproces 
grundet reformer, besparelser og krav fra nye elevtyper. 

Hvordan sikrer I som ledelse en fortsat 
arbejdsglæde for lærerne og sørger for, at de kan 
følge med i de forandringer, der finder sted? 

Dilemma





Indtil nu har I på jeres erhvervsskole været tøvende med at 
samarbejde og sparre med andre erhvervsskoler, da de jo 
er jeres konkurrenter. I er dog begyndt at overveje, om der 
kunne være nogle fordele ved at sparre om fx økonomiske 
finansieringsmodeller, måling af undervisningskvalitet, 
teknologi i undervisningen og lobbyarbejde. 

Hvilke fordele og ulemper er der ved at sparre og 
samarbejde med andre erhvervsskoler? 
 

Dilemma





På jeres erhvervsskole har I forskellige lærerteams, der 
skal være med til at sikre videndeling, sparring og retning i 
undervisningen. Et af jeres teams har stor succes med at 
videndele ved hjælp af nogle konkrete værktøjer, I har givet 
dem. Et andet team har problemer med at videndele. 

Hvordan sikrer I som ledelse, at det ene lærerteam 
kan lære af det andet lærerteam? 

Dilemma





Du har MUS-samtale med en af dine medarbejdere. Et 
af hendes mål det seneste år har været i stigende grad 
at anvende jeres digitale platforme i forberedelsen og 
gennemførelsen af undervisningen – herunder Moodle. 
Da du spørger ind til, hvordan det er gået, fortæller hun, 
at hun synes, det er problematisk, at hun skal bruge nogle 
digitale platforme, som ledelsen ikke har kendskab til – men 
forventer, at hun er ekspert i.

Hvordan sikrer I som ledelse, at lærerne bliver 
klædt på til at opfylde de forventninger, I har til 
dem vedr. anvendelse af digitale platforme? 

Dilemma





I har det seneste år haft fokus på at skabe en systematisk 
og god feedbackkultur mellem lærerne på jeres 
erhvervsskole. På et ledermøde spørger en nyansat leder, 
om der også er en systematisk og god feedbackkultur 
mellem lederne. Det er der ikke.

Hvordan sikrer I, at ledelsen får en systematisk og 
god feedbackkultur? 

Dilemma





Jeres undervisere bliver ofte kontaktet af virksomheder, 
der gerne vil have en lærling/elev. I har ikke nok elever til 
at understøtte virksomhedernes behov, men alligevel bliver 
virksomhederne ved med at presse både jeres undervisere 
og elever.

Hvordan håndterer I som ledelse det øgede pres, 
der kommer fra virksomhederne? 

Dilemma





”Der findes to grundlæggende spor i ledelse. Det ene er et 
involverende og dialogisk spor, og det andet er ”Kaj Holger 
sporet” (red. Kaj Holger fra Krøniken), den gammeldags 
patriarkalske og meget hierarkiske ledelsesstil. Som leder 
på en erhvervsskole skal man opfinde en ledelsesstil til 
enhver situation og enhver medarbejder. Man kan kun 
behandle folk ens ved at behandle dem forskelligt.”

(Citat fra erhvervsskoleleder)

Enig eller uenig?

Refleksion





”Kernen i ledelsesopgaven på en erhvervsskole er 
kontakten til medarbejderne.”

(Citat fra en erhvervsskolelærer)

Enig eller uenig? 

Refleksion





”Tillid mellem ledelse og medarbejdere og blandt 
medarbejdere er altafgørende for at løse kerneopgaven 
bedst muligt.”

(Citat fra erhvervsskoleleder)

Enig eller uenig?

Refleksion





”Hvis man skal have flere unge ind på 
erhvervsuddannelserne, skal man lave sociale initiativer på 
grundforløbene.”

(Citat fra erhvervsskoleelev)

Enig eller uenig? 

Refleksion





”Implementeringen af reformen fra 2015 har været 
understøttet af en høj grad af tillid mellem Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet (STUK) og erhvervsskolerne.”

(Citat fra erhvervsskoleleder)

Enig eller uenig?

Refleksion





”I de kommende år vil elevernes forventninger til, hvad 
erhvervsskolerne kan tilbyde af digitale muligheder og 
træning heri, ikke kunne imødekommes.”

(Citat fra erhvervsskoleleder)

Enig eller uenig?

Refleksion





”Man kan ikke skabe elevtrivsel på erhvervsskolerne uden 
en særlig indsats målrettet et godt ungdomsmiljø.”

(Citat fra erhvervsskoleleder)

Enig eller uenig?

Refleksion





”Vi skal kunne forstå de unges uddannelsesvalg for at 
flytte dem.”

(Citat fra erhvervsskoleleder)

Enig eller uenig?

Refleksion





”Vi skal som ledere ikke definere, hvad et godt studiemiljø 
er. Lad de unge vise det til os.”

(Citat fra erhvervsskoleleder)

Enig eller uenig?

Refleksion





”Vi skal kunne flytte rundt med medarbejderne, så de 
skaber mest mulig værdi for skolen og eleverne – også 
selvom det måtte give ballade.”

(Citat fra erhvervsskoleleder)

Enig eller uenig?

Refleksion





”En af de største udfordringer for løbende kvalitetsudvikling 
i hverdagen på erhvervsskolerne er lærernes manglende 
villighed til at forny deres undervisningspraksis – fx ved at 
indarbejde nye undervisningsmaterialer mv.”

(Citat fra erhvervsskoleleder)

Enig eller uenig?

Refleksion





”Mellemledernes største ledelsesudfordring er, at de skal 
lede opad, nedad, til siden – og ikke mindst lede sig selv 
på samme tid.”

(Citat fra erhvervsskoleleder)

Enig eller uenig?

Refleksion





”Erhvervsskoleelever trænes i høj grad (også) til at kunne 
imødekomme fremtidens kompetencebehov, fx udtrykt ved 
21st Century Skills.”

(Citat fra erhvervsskolelærer)

Enig eller uenig?

Refleksion





”Når kun 10-15 % af eleverne på en erhvervsskole 
er afgangselever fra folkeskolens 9. og 10. klasse, 
der skal veksle mellem arbejdspladser med voksne 
og erhvervsskoler med elever i starten af tyverne, så 
vil afgangseleverne fra folkeskolen aldrig opleve et 
ungdomsmiljø, der matcher det, som de gymnasiale 
uddannelser kan tilbyde.” 

(Citat fra erhvervsskoleleder)

Enig eller uenig?

Refleksion





”Når elevernes gennemsnitsalder på en erhvervsskole 
er i starten af 20’ene, så kan en erhvervsskole reelt ikke 
tilbyde et attraktivt ungdomsmiljø til afgangselever fra 
folkeskolens 9. og 10. klasse.”

(Citat fra erhvervsskoleleder)

Enig eller uenig?

Refleksion





”Vi lever i en verden med mange forandringer og 
besparelser, og der er en udfordring med at fortsætte med 
at skabe troværdighed med de forandringer, der er, og det, 
lærerne er udsat for.”

(Citat fra erhvervsskoleleder)

Enig, uenig?

Refleksion





”Kapacitetsopbygning i ledergruppen er essentiel. Ledelse 
skal være et fællesskab - ikke en one person business.”

(Citat fra erhvervsskoleleder) 

Enig eller uenig?

Refleksion





”Vi har haft et stigende elevantal, og grunden til det er 
motiverede medarbejdere. Det er vigtigt med motiverede 
medarbejdere. Det burde være simpelt – men det er det 
ikke.” 

(Citat fra erhvervsskoleleder)

Enig eller uenig?

Refleksion





”Vi bliver mange gange som ledere sat skakmat af, at 
der kommer politiske ændringer ift. fagenes indhold eller 
uddannelsesopbygning. Vi kommer derfor til at arbejde 
kortsigtet og uden kontinuitet, så virksomheder, forældre 
og verden udenfor ikke kan følge med. Vi mangler 
kontinuitet.”

(Citat fra erhvervsskoleleder)

Enig eller uenig?

Refleksion





En kortlægning af anvendelsen af ledelsestid 
blandt 175 ledere, der har deltaget i STUK’s projekt 
”Ledelsesudvikling i praksis (LIP)”, viser følgende: 
- Strategiske ledelsesopgaver fylder 23 % af ledelsestiden
- Administrative ledelsesopgaver fylder 41 % af ledelsestiden
- Pædagogiske ledelsesopgaver fylder 24 % af ledelsestiden
- Andet fylder 9 % af ledelsestiden

En erhvervsskoleleder udtrykker følgende: ”Der anvendes 
for megen ledelsestid på administrative ledelsesopgaver.”

Enig eller uenig?

Refleksion





”Når vi deltager i ledelsesudviklingsprojekter, er 
det ubetinget en fordel, at vi er i dialog med andre 
erhvervsskoler – både små og store – så vi kan lære af 
hinanden gennem dialog om praksis.”

(Citat fra erhvervsskoleleder)

Enig eller uenig? 

Refleksion





”Når vi deltager i ledelsesudviklingsprojekter på tværs 
af erhvervsskoler, er det vigtigt, at teori vægtes højt. 
Hvis der er for meget fokus på praksisdialog, bliver 
oversættelsesarbejdet til ens egen skole for stort”.

(Citat fra erhvervsskoleleder) 

Enig eller uenig?

Refleksion





Grundskolerne i Danmark arbejder i stigende grad med at 
styrke praksisfaglighed generelt og specifikt i fagene – dels 
for at styrke elevernes læring og trivsel, dels for at bidrage 
til at øge søgningen til erhvervsuddannelserne?

”Fokus på praksisfaglighed i grundskolen øger muligheder 
for samarbejde med erhvervsskoler og giver på sigt øget 
søgning til erhvervsskolerne.” 

(Citat fra erhvervsskoleleder) 

Enig eller uenig? 

Refleksion





”Karakterdannelse og faglig stolthed” er i 2019 skrevet ind 
i formålsbestemmelserne i lov om erhvervsuddannelser for 
at styrke dannelsesaspektet i erhvervsuddannelserne.

”Det kommer til at gøre en positiv forskel, når vi på 
erhvervsskolerne skal til at arbejde målrettet med 
karakterdannelse og faglig stolthed.”

(Citat fra erhvervsskoleleder) 

Enig eller uenig?

Refleksion





7 ud af 10 elever vælger i dag en gymnasial uddannelse 
fremfor en erhvervsuddannelse.

Fup eller fakta? 

Fup
Det rigtige svar er 8 ud af 10.

Fup eller fakta





”Digital informatik” er navnet på valgfaget, som er en del 
af regeringens naturvidenskabs-strategi. Valgfaget er ud-
viklet som et nyt grundfag om teknologiforståelse, der skal 
ruste eleverne bedre til en digital fremtid. 

Fup eller fakta? 

Fup
Det rigtige svar er: Erhvervsinformatik.

Fup eller fakta





Man er ”voksen”, når man er over 18 år i forhold til 
EUV-reglerne. 

EUV står for Erhvervsuddannelse for voksne. 

Fup eller fakta? 

Fup
Det rigtige svar er 25.

Fup eller fakta





En elev kan starte op til tre gange på en 
erhvervsuddannelse, hvis eleven ikke har en praktikplads.

Fup eller fakta? 

Fakta
Det er korrekt.

Fup eller fakta





Der findes 102 erhvervsuddannelser i Danmark (2019).

Fup eller fakta? 

Fakta
Det er korrekt.

Fup eller fakta





Eux i erhvervsuddannelsesforløb står for: ”Almen 
studentereksamen med erhvervsuddannelse”.

Fup eller fakta? 

Fup
Eux står for: Erhvervsfaglig studentereksamen.

Fup eller fakta





Der kan tages 46 erhvervsuddannelser med en eux.

Fup eller fakta? 

Fakta
Det er korrekt.

Fup eller fakta





Hvis I selv skulle formulere det væsentligste 
ledelsesdilemma her og nu, hvordan lyder det så?

Skriv dilemma herunder:

Hvordan vil løse dette ledelsesdilemma?

Afslutningskort



Afslutningskort


