
Læringsdag 2

Roller, positioner og 
forandringsledelse
Torsdag den 5. september mødes ledere og ressourcepersoner igen i 
Stærkere Læringsfællesskaber på Frydenlundskolen. 

På læringsdag 2 fortsætter vi arbejdet i læringsfællesskaberne med et 
særligt fokus på forandringsledelse, roller og positioner og på, hvordan 
ledelse og ressourcepersoner sammen kan understøtte udvikling af 
stærkere læringsfællesskaber i Børn og Unge.

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 at afklare rollen som ressourceperson i egen organisation

Før dagen:

Medbring gerne lokal procesplan og eventuelt udkast til udviklingstrappe fra læringsdag 1

Tekst læses:

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

Teksten fokuserer på, hvilken form for ledelsestænkning, der kan være frugtbar, når man som organ-
isation arbejder med ressourcepersoner, som kommer til at bære på ledelse ude at være ansat med 
ledelsesbeføjelser 

Børn og Unge
Stærkere Læringsfællesskaber



Børn og Unge
Stærkere Læringsfællesskaber

Fælles del i salen

Velkomst, program og formål med dagen ved Rambøll, Mannaz  
og Via og oplæg v. Direktør og Børn- og ungechefer og Rambøll  

Pause og finde ud på hold 
 

Holdundervisning 

Tjek ind og opsamling på arbejdet med stærkere læringsfællesskaber

Forandringsledelse, roller og positioner 
Oplæg med afsæt i den læste tekst og refleksionsøvelser med henblik på at

drøfte roller og positioner, når udvikling af læringskultur er målet. Der laves 

refleksionsøvelser over legitimering, positionering og roller, der skal klæde 

deltagerne på til videre drøftelse af funktionsbeskrivelse for ressourceper-

sonerne.

Frokost

Ressourcepersoner i vores Stærkere læringsfællesskaber 
Udfordringer, dilemmaer og opmærksomhedspunkter

i arbejdet som og samarbejdet imellem ledelse og  

ressourcepersoner, samt positionering i egen

organisation.

Pause

Samarbejde og afklaring af rollen som  
ressourceperson
Aftaler om samarbejde og afklaring af deltagernes  

forskellige rolle i den videre udvikling af de styrkede  

læringsfællesskaber.

Afrunding og evaluering af dagen

Dagsorden 

08.00-09.30 

09.30-09.45 

09.45-10.15 

10.15-11.30 

11.30.12.00 

12.00-13.00 

13.00-13.15 

13.15-13.45 

13.45-14.00 


