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Om faglig ledelse i dagtilbud – 
Overblik og refleksion 
 

Faglig ledelse er en vigtig drivkraft for at skabe dagtilbud af høj kvalitet. Men hvordan bedri-

ver man faglig ledelse? 

 

Her finder du en række refleksionsspørgsmål, som du enten kan stille dig selv eller have med 

til en reflekterende samtale med en lederkollega. Formålet er at skabe refleksioner, der kan 

sætte skub i de rette ledelseshandlinger for netop jeres arbejde med fokuseret faglig ledelse. 

 

Du kan finde meget mere inspiration til dit arbejde med faglig ledelse på emu.dk/fagligle-

delseidagtilbud eller ved at scanne koden.    

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan sætter du en faglig retning? 
 

Tema 1 handler om, hvordan du som leder skaber en 

tydelig og eksplicit faglig retning for jeres dagtilbud 

både for og med det pædagogiske personale.   

 

 Hvordan arbejder du med at formidle den overord-

nede faglige retning, som den styrkede pædagogi-

ske læreplans rammer og indhold udgør? 

 

 Hvordan arbejder du på at skabe tydelige og ekspli-

citte forventninger til det pædagogiske personale 

for at skabe en fælles forståelse af den faglige ret-

ning? 

 

 Hvordan inddrager du det pædagogiske personale i 

at drøfte, hvad høj kvalitet er hos jer for at skabe en 

fælles forståelse for jeres faglige retning? 

 

 Hvordan og hvornår bruger du konkrete eksempler 

fra praksis til at konkretisere den faglige retning 

sammen med det pædagogiske personale? 

 

 Hvordan inddrager du det pædagogiske personale i at omsætte den faglige retning til 

konkrete handlinger, så den faglige retning bliver forbundet med hverdagens pædagogi-

ske valg og handlinger, og dermed er nem at handle efter i hverdagen? 

https://emu.dk/dagtilbud/faglig-ledelse?b=t436
https://emu.dk/dagtilbud/faglig-ledelse?b=t436
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Hvordan indhenter du faglig viden?  
 

Tema 2 handler om, hvordan du som leder rammesæt-

ter, at I indhenter og deler faglig viden i jeres dagtilbud, 

fx fra artikler, rapporter eller podcasts eller ved at del-

tage i kompetenceudvikling og udviklingsprojekter. Det 

handler også om, hvordan ny viden forankres i dagtil-

buddet og bliver en del af jeres daglige praksis.  

 

 Hvordan arbejder du på selv at opsøge og formidle 

ny viden fra forskning og praksis til det pædagogi-

ske personale? 

 

 Hvordan rammesætter du, at det pædagogiske per-

sonale får og deler ny viden? 

 

 Hvordan skaber du sammenhæng mellem jeres fag-

lige retning og behov for kompetenceudvikling? 

 

 Hvordan understøtter du, at ny viden fra fx kompe-

tenceudvikling bliver forankret i jeres dagtilbud? 

 

 Hvordan vurderer du hvilke tiltag – fx deltagelse i udviklingsprojekter, som kan bidrage 

til at styrke medarbejdernes faglige viden og kompetencer? 

 

 

Hvordan aktiverer du faglig viden?  
 

Tema 3 handler om, hvordan du som leder arbejder 

med at aktivere eksisterende viden blandt personalet 

og omsætter ny faglig viden ind i jeres pædagogiske 

praksis.  

 

 Hvordan arbejder du på at skabe en kultur, hvor I 

løbende kan give hinanden feedback på den prak-

sis, I samarbejder om?  

 

 Hvordan observerer du som leder jeres pædagogi-

ske praksis, og hvordan giver du det pædagogiske 

personale feedback? 

 

 Hvordan organiserer du, at det pædagogiske per-

sonale observerer og giver hinanden feedback? 

 

 Hvordan skaber du rum til refleksion og sparring, 

og hvordan kan du bedst støtte og facilitere, at re-

fleksionerne kan bruges til at afprøve nye tiltag i je-

res pædagogiske praksis? 

 

 Hvordan viser du fagligt engagement og inspirerer det faglige arbejde?  
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