


LÆRINGSDAG 2 FOR SKOLER

ROLLER, POSITIONER OG 
FORANDRINGSLEDELSE



VELKOMMEN

• Læringsdag 2 med fokus på ´Roller, positioner og forandringsledelse`. 
• Afgørende, at I er tydelige og samstemte om roller i den lokale opstart af 

Stærkere Læringsfællesskaber

• Tættere på samarbejdet mellem jer som nøglepersoner i den lokale udviklingen af 
Stærkere Læringsfællesskaber 
• Hvilke fælles aftaler skal I have?



Kompetenceudvikling i praksis



• I foråret gennemførte Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) en 
baselinemåling blandt ledere, det pædagogiske personale og 
elever i 5.-8. klasse på skolerne

• Baselinemålingen får vi på kommuneniveau, da de lokale 
svarprocenter er vurderet for lav til at udarbejde lokalrapporter 

• Fortsat mulighed for lokalrapporter ved midtvejsmåling og 
slutmåling.- vigtigt at så mange som muligt svarer!

Status på baselinemålingen





Program for dagen

09.00-10.00 Velkomst, dagens formål og inspirationsoplæg

10.00-10.15 Pause og finde sit holds lokale

10.15-11.00 Tjek ind og opsamling på arbejdet med SLF på skolen

11.00-12.00 Forandringsledelse, roller og positioner

12.00-12.30 Frokost

12.30-13.30 Ressourcepersoner i vores Stærkere Læringsfællesskaber

13.30-13.45 Pause

13.45-14.45 Samarbejde og afklaring af rollen som ressourceperson på skolen

14.45-15.00 Afrunding og evaluering af dagen







Dagens formål og udbytte

Formål: 

Skoleledelse og ressourcepersoner erhverver fælles færdigheder 
i forandringsledelse og dialogiske/faciliterende kompetencer 
med arbejdet med at udvikle de professionelle 
læringsfællesskaber på egen skole, samt rollen som leder og 
ressourceperson i udvikling af stærkere læringsfællesskaber

Væsentligste udbytte:

Kompetencer til at facilitere processer og forandringer

Erfaringer med at bruge forskellige dialog- og procesredskaber

Viden om forandringsledelse, positionering og legitimering af 
ressourcepersonen

Redskaber til afklaring af rollen som ressourceperson på egen 
skole 

Viden om og 
arbejde med 
roller, 
funktioner, 
positioner og 
forandrings-
ledelse.

Faciliterende 
processer og 
dialog-
værktøjer. 



Hvorfor er vi 

her i dag?

• Arbejde med udvikling af pædagogisk praksis i 
Stærkere Læringsfællesskaber forudsætter en 
ledelse, der har en vision, som er tæt på - og 
sidder med ved bordet

• Denne ledelsesopgave varetages i et 
samarbejde mellem formel ledelse og 
ressorucepersonerne



Pædagogisk ledelse eller undervisningsledelse, der går tæt på 
skolens kerneopgaver, for eksempel gennem observation af 
undervisning og analyser af data om elevernes læring

Transformativ ledelse eller forandringsledelse, der er stærk på 
at skabe engagement, motivation og samarbejde blandt skolens 
professionelle med afsæt i en fælles vision

Distribueret ledelse, der peger på, at skoleledelse ikke er lig med 
skolelederen som person, men i lige så høj grad handler om de 
professionelles medledelse og selvledelse i skolen i et 
organisatorisk perspektiv, herunder brug af resursepersoner, 
vejledere mv.  

Ledelsesintentioner i skolen i dag



Opbygning 
af tillid i 

relationer

Kompleks 
opgave-
løsning

Brug af 
viden i 
praksis

Strategisk ressourcebrug

Sikring af kvalitet i undervisningen

Sikring af et ordentligt og trygt miljø

Ledelse af professionelles læring og udvikling

Etablering af mål og forventninger
Høj 

kvalitet i 
under-
visning 

og 
læring

LÆRINGSCENTRERET SKOLELEDELSE



HVOR DER 
HANDLES, DER 
LEDES!



DELEGERET vs Distribueret LEDELSE

Super, så har du 
ansvaret for at have 

styr det med 
læringssamtalerne 

efter ST-prøverne. Du 
må sige til, hvis der 

bliver noget…

Godt, nu har vi aftalt, 
hvordan vi på de 

næste teammøder 
afprøver facilitering af 
reflekterende dialoger. 
Vi mødes og sparrer 
med hinanden om, 

hvordan det fungerer  



Hvorfor er vi her i dag?
Anbefalinger



Ledelse af 
forandrings-
processer? 

Ledelse af og 
gennem 

ressource-
personer?

Samarbejde og 
rolleafklaring?

HVAD VED VI MERE OM, 
NÅR VI TAGER HERFRA I DAG?





BU-chef med netværksansvar



Vi er nået til at øve stærkere læringsfællesskaber i praksis …

• For at lykkes skal alle niveauer arbejde 

læringsorienteret med fokus på 

kerneopgaven og udveksle viden på tværs 

og mellem niveauer 

• Derfor vi er samlet i dag –

ressourcepersoner, skoleledelsen og 

chefer





Min sommerferie





“Læreren (og pædagogen) omtales således altid i bestemt 
ental. Både når den politiske administrative position 
kalder på metodeansvar, og når den pædagogisk 
konservative håndhæver metodefriheden. Problemet, som 
jeg skal komme tilbage til, er, at ingen professionalisme 
kan være en robinsonade”. 

Uddrag fra: Hermann, Stefan. “Hvor står kampen om dannelsen?.” Moderne ideer. 
iBooks. 

Dette materiale kan være beskyttet af ophavsret.





FORMÅL 

• Fælles forståelse og retning for opgaven og rollen som leder og ressourcepersoner i udviklingen 
af Stærkere Læringsfællesskab

UDBYTTE

• Afklare og tydeliggøre roller, positioner og konkrete samarbejde mellem ledere og 
ressourcepersoner 

• Udforske og udfordre dilemmaer i forhold til rollen som leder og ressourceperson - positionering 
på egen skole

• Konkrete aftaler for samarbejdet mellem ledere og ressourcepersoner 

Tema i dag - ”Roller, position og forandringsledelse”



Praksiseksempel fra Skovvangskolen
V/ Anita Hjorth Jørgensen 
og Bettina Kastbjerg Lund



FØR 
WORKSHOPPEN

Samarbejde med ledelse og 

læringspartner

Organisering

“Vi vil bygge på noget, vi gør i forvejen”

Skovvangskolens SLF-projekt: 

“Teammødekultur: Rammer og indhold”

Info til skolens afdelinger

Data: “Spind”



Vores ”spind” = data



UNDER 
WORKSHOPPEN

Ledelsens og resursepersonernes rolle

Praksisfortællinger

Aktivitet: Arbejde ud fra “spind”

“10 kendetegn på god undervisning” af Meyer

Afslutning: Det videre forløb



Meyers 10 
kendetegn på god 
undervisning

1. Klar strukturering af undervisningen

2. En betydeligt mængde ægte læretid

3. Læringsfremmende arbejdsklima

4. Indholdsmæssig klarhed

5. Meningsdannende kommunikation

6. Metodemangfoldighed

7. Individuelle hensyn

8. Intelligent træning

9. Transparente præstationsforventninger

10. Stimulerende læringsmiljø



EFTER 
WORKSHOPPEN

Plan for resursepersoners vejledning i 

teams

Rød tråd: Projektet indtænkt i kommende 

aftenmøde  og arbejdslørdag

Sprede ringe: Nye fokusteams, fagteams 

osv. 

Udfordringer: Selve vejledningens “hvem, 

hvad, hvordan”, inkludere alle 

personalegrupper


