
Læringsdag 2 (dagtilbud)

Roller, positioner og 
forandringsledelse
Uge 34 mødes ledere og faglige fyrtårne fra dagtilbud i Stærkere Lærings-
fællesskaber på Frydenlundskolen. På læringsdag 2 fortsætter vi arbejdet 
med at udvikle Stærkere Læringsfællesskaber i et samarbejde mellem 
ledelse og faglige fyrtårne med blik for de dilemmaer, der er forbundet 
med udviklingen og forandringen.

Udbytte: 

•  Afklaring og tydeliggørelse af roller, positioner og samarbejde mellem faglige ledere og faglige 
fyrtårne i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan med stærkere læringsfællesskaber som 
samarbejdsform

•  Udforskning af udfordringer og dilemmaer i forankringen af stærkere læringsfællesskaber i rollen 
som faglig leder og faglig fyrtårn og positionering i eget dagtilbud

•  Konkrete aftaler for samarbejdet mellem faglige ledere og faglige fyrtårne

Programmet indeholder oplæg, plenumdrøftelser og refleksion. 

Før dagen:

•  Voxted, S. (2016). Faglig ledelse i offentlige organisationer (s. 9-19 + 33-45). Hans Reitzels Forlag 
(ca. 31 sider) 

Teksten introducerer til begrebet faglig ledelse med afsæt i en empirisk undersøgelse af ledelse i det 
offentlige. Her opridses ti karakteristika og krav til en faglig ledelse

•  Andersen, F.B. (2019). Ledelse pr. mellemmand. I: Andersen, F. B. (red.), Ledelse gennem organi-
satoriske ressourcepersoner. Samfundslitteratur. (ca. 18 sider)

Teksten fokuserer på, hvilken form for ledelsestænkning, der kan være frugtbar, når man som organisa-
tion arbejder med faglige fyrtårne, som kommer til at bære på ledelse ude at være ansat med ledelses-
beføjelser

Børn og Unge
Stærkere Læringsfællesskaber



Børn og Unge
Stærkere Læringsfællesskaber

Fælles del i salen

Velkomst, præsentation af program og formål med dagen ved Ram-
bøll, Mannaz og VIA og oplæg ved Børn og Unge-chefer, fagligt 
fyrtårn og læringspartner

Pause og skift til hold

Undervisning på hold

Velkomst, tjek ind og dagens forløb

Forandringsledelse, roller og positioner (Hvorfor)
Forventninger og formål med faglig ledelse og faglige fyrtårne i tilknytning til 

Stærkere læringsfællesskaber og den styrkede pædagogiske læreplan. 

Frokost

Roller og positioner i praksis (Hvordan)
Udfordringer, dilemmaer og opmærksomhedspunkter  

i arbejdet som og samarbejdet imellem (faglig) leder  

og fagligt fyrtårn, samt positionering i egen organisation.  

Pause

Gruppearbejde med fokus på samarbejdet om  
og i dagtilbuddets stærkere læringsfællesskab 
Den videre udvikling af stærkere læringsfællesskaber  

og deltagernes forskellige roller i denne udvikling 

Afrunding, evaluering og tiden frem til næste læringsdag

Dagsorden 

9.00-10.00

10.00-10.15

10.15-10.45

10.45-12.00

12.00–12.30

12.30–13.45

13.45-14.00

14.00-14.45

14.45-15.00


