


LÆRINGSDAG 2 FOR FÆLLESFUNKTIONER

ROLLER, POSITIONER OG 
FORANDRINGSLEDELSE







Roller og positioner

• Indad i egen afdeling: Samarbejde med lokal ledelse om udviklingsprocesserne i egen afdeling, herunder at 

fremme faglig refleksion, udvikling og feedbackprocesser for at styrke den professionelle dømmekraft, drive 

datainformerede processer, hvor medarbejderne tillidsfuldt og nysgerrigt udforsker praksis, bringe viden og 

erfaringer i spil sammen med ledelsen i kontoret eller afdelingen, …

- På tværs af fællesfunktioner: Samarbejde med ledelse og ressourcepersoner i fællesfunktioner om 

tværgående opgaver med henblik på at fremme en samarbejdskultur, hvor ansvaret for opgaveløsningen er 

et fælles anliggende og et fælles ansvar. 

- Udad i opgaveløsning sammen med skoler, dag- og fritidstilbud: Ressourcepersonen er med til at 

understøtte datainformerede samarbejdsprocesser og levere support ift. de udfordringer, som faggrupperne 

møder i hverdagen

Uddrag af funktionsbeskrivelse







Program for dagen

08.00-09.30 Velkomst og oplæg v. Direktør og chefer i fællesfunktioner og Rambøll

09.30-09.45 Pause og ud på hold

09.45-10.15 Tjek ind og opsamling på arbejdet med stærkere læringsfællesskaber

10.15-11.30 Forandringsledelse, roller og positioner

11.30-12.00 Frokost

12.00-13.00 Ressourcepersoner i vores Stærkere Læringsfællesskaber

13.00-13.15 Pause

13.15-13.45 Samarbejde og afklaring af rollen som ressourceperson

13.45-14.00 Afrunding og evaluering af dagen



STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER

BÆREDYGTIGE FORANDRINGER



STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER I FÆLLESFUNKTIONER

Hvad betyder SLF for fællesfunktioner? 

• Anderledes end SLF på en skole eller i en daginstitution? Ja og nej…

• Det handler om læring, dygtiggørelse og at arbejde med en fælles læringskultur 

• Forskel på rollerne ift. børns læring og trivsel – også internt i fællesfunktioner

❑ Direkte børnekontakt

❑ Indirekte understøttende funktion

• Tredobbelt SLF-fokus i fællesfunktioner:

a. Indadrettet i egen enhed

b. Udadrettet i samarbejdet med decentrale enheder

c. Tværgående forvaltningsfokus



TO FORANDRINGSOPGAVER

01

02

At udvikle stærkere læringsfællesskaber i

fællesforvaltningen

At udvikle partnerskab og et læringsorienteret

samarbejde med resten af organisationen



OPGAVEN
STÆRKERE LÆRINGSFÆLLESSKABER I FÆLLESFUNKTIONER

Hvad er et stærkt læringsfællesskab?

• Fagligt professionelt fællesskab hvor der er et tæt samarbejde omkring kerneopgaven

• (1) Kollektiv ekspertise (2) baseret på fælles viden (3) udviklet i fællesskab (samarbejdskultur)

”… en inkluderende gruppe af mennesker, der motiveres af en fælles læringsvision, og som støtter og 

samarbejder forpligtigende med hinanden og finder måder til at forandre egen praksis gennem 
systematisk opsamling, undersøgelse og vurdering af data - og sammen lærer nye og bedre tilgange, der 
vil øge alle børns læring… 

(Albrechtsen, 2013)



FORANDRINGSOPGAVE 1:

AT UDVIKLE STÆRKERE
LÆRINGSFÆLLESSKABER I
FÆLLESFORVALTNINGEN



DESIGN VS. PRAKSIS – EN UDFORDRING?

”Læring kan ikke designes. Læring hører i 
sidste instans hjemme i erfarings- og 
praksisområdet. Den ledsager 
meningsforhandlingen; den bevæger sig på 
sine egne betingelser. Den glider gennem 
revnerne; den skaber sine egne revner. 
Læring sker, design eller ikke design (…) De, 
der kan forstå læringens uformelle og dog 
strukturerede, oplevelsesorienterede og dog 
sociale karakter – og kan omsætte deres 
indsigt i design i læringens tjeneste – bliver 
vores fremtids arkitekter.” 

Wenger, 2004

✓ Stærkere læringsfællesskaber

✓ Dialog 

✓ Refleksion

✓ Ærlighed

✓ Tillid

Hvilken kultur har vi i B&U?



RAMBØLLS FEEDBACK-PROJECT

Vores læringspunkter (indtil videre)

• Fra overskrifter til fælles sprog 

• Travlhed kan være undskyldning for at det er
svært

• Høflighedskultur og det gode kollegasskab bliver
barrierer

• Frygten for at udstille egne fejl

• Ærlighed og tillid er afgørende er svært for 
mange



NOGLE RÅD TIL LEDELSE AF LÆREPROCESSER

• Få lavet kontrakten og den positive fortælling

• Hvorfor skal vi gør det her? Hvordan bidrager det positivt til vores kerneopgave?

• Hvordan gør vi det? Fælles spilleregler og organisering

• Hvad forventes der af medarbejdere og ledere?

• Undersøg hvordan det modtages og hold dialogen kørende

• Sæt det i system: Roller, skab plads til læring i hverdagen, planlæg møder. Start med en
enkel model.

• Gå selv forrest. Deltag aktivt og vis det gode eksempel … der er ikke noget der kan
ødelægge projektet som ledere, der ikke mener at de selv skal deltage i læringsprocessen.

• Følg op (i læringskontekst) – både kollektivt i teamet og på den enkelte. Herunder i MUS –
det er ikke en opgave, man kan delegere, kun distribuere – støt op om ressourcepersonerne
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• Forstyrrelse: Forstyrrelsen må ske som en læreprocestilgang

• Anerkendelse: Læring kan kun ske i en atmosfære af respekt og omsorg

• Tid og tempo: Refleksion over tid skal hjælpe systemet til at fordøje og integrere nye idéer

• Kontekst: Løsning og metode skal kontekstualiseres. De “store ord” gøres forståelige, og der 
samskabes mening

DEN VELLYKKEDE FORANDRINGSPROCES



FORANDRINGSOPGAVE 2:

AT UDVIKLE PARTNERSKAB OG ET 
LÆRINGSORIENTERET SAMARBEJDE



ORGANISATORISKE LOGIKKER

Funktionskæder

• Sociale systemer kobler sig på hinanden 

i bestemte funktionsbestemte logikker

• Opgaver sættes i sammenhæng med 

organisations strategi og 

indsatsområder

• I fællesskab udvikles forståelser af 

sammenhænge mellem opgaver, behov, 

organisation, kompetencer og ledelse

Højeste kontekst

• Børn: Styrke læring og trivsel

• Økonomi: Budgetoverholdelse

• Sundhed: Forebyggelse 

• Nærmeste leder: Forventninger og 
anerkendelse

• Kollegaer: Kultur og nuværende praksis

• …



SOCIALE LANDKORT OG LANDSKABER I ORGANISATIONER

• Organisationens “Landkort” Strategiske
målsætninger, økonomiske rammer, struktur
og procedurer

• Organisationens “Landskab”
Handlinger, kommunikation, levet erfaringer, 
refleksioner, meningsdannelse, læring i
sociale fællesskaber



ORGANISATORISKE LOGIKKER (HØJESTE KONTEKST)

EKSPERT PERSPEKTIV ORGANISATORISK 
PERSPEKTIV

Økonomiske og faglige resultater MÅL Opbygning af kompetence og 
organistatorisk kapacitet

Planlægning og eksekvering 
(top-down)

LEDELSE Involvering, eksperimenter og 
løbende tilpasning

(bottom up)

Ændring af struktur og systemer FOKUS Ændring af kultur, medarbejderes 
holdning og adfærd

Ydre forhold, økonomiske 
incitamenter, mv.

MOTIVATION Indre motivation, fælles værdier  
og formål, anerkendelse, mv.

Analyserer problemer og 
udformer løsninger

KONSULENT-
ROLLE

Faciliterer og understøtter 
medarbejderinvolvering

Manglende ejerskab 
Dekobling fra daglig praksis

FALDGRUBER Manglende styring Målforskydning



DRIFTSFUNKTION VS. UDVIKLINGS- OG LÆRINGSPARTNER

Fokus på egne opgaver

Udfører bestilte
“drifts”opgaver

Leverer projekter uden fejl

Optimerer kerneopgaverne

Omkostningsminimering

Kompetencer med afsæt i egne
logikker

Fokus på kerneopgaven

Identificerer strategisk udfordringer 
sammen med partner

Skaber projekter med WOW-faktor

Forandrer kerneopgaven

Værdiskabelse

Interesse i kompetence, der rækker ud 
af egne logikker

Efter Tom Peters: Re-imagine , 2006



EN PARTNER I ET FORANDRINGSTEORETISK PERSPEKTIV



Gruppeinddeling

Lokale

Tandplejen A

Pædagogik, undervisning og fritid

PPR og Specialpædagogik

M

Sundhed K, 1. Sal overfor hallen

Strategi og Udvikling og Økonomi 
og Administration

L, 1. Sal overfor hallen

Chefteamet Personalerummet


