
Strategisk
kvalitetsledelse 
i folkeskolen

Anne Hørsted & Claus Nygaard (red.)

A
nne H

ørsted &
 C

laus N
ygaard (red.)    STR

ATEG
ISK

 K
VA

LITETSLED
ELSE I FO

LK
ESK

O
LEN

Med folkeskolereformen stilles nye forventninger og krav til professionalisering af 

skolernes drift og udvikling. Det kan virke som en uoverkommelig ledelsesopgave 

at navigere i et krydsfelt mellem politik og marked. Men sådan behøver det ikke 

at være. I denne bog beskriver 59 ledere fra skolesektoren i Slagelse Kommune, 

hvordan de arbejder med strategisk kvalitetsledelse for at skabe positive resulta-

ter. I kapitlerne tager de dig med ind på ”ledelsesgangen” og fokuserer på de 

konkrete udfordringer og muligheder, de møder i hverdagen. 

Bogens kapitler er inddelt i fire sektioner, som alle er centrale for nutidens skole-

ledelse. Hver sektion indledes med et rammesættende teorikapitel, der giver dig 

konkrete værktøjer til at analysere og udvikle din egen skoleledelse. Bogen  

behandler fem temaer:

• Agilitetsledelse

• Forandringsledelse

• Anerkendende ledelse

• Narrativ ledelse

• Samskabende ledelse

Med bogen i hånden får du reflekteret inspiration til strategisk kvalitetsledelse fra 

ledere, der står med et af samfundets største ansvar: at (ud)danne de danske 

børn til fremtidens arbejdsmarked. 

Strategisk kvalitetsledelse i folkeskolen er redigeret af Anne Hørsted og Claus Nygaard 

fra cph:learning og udgivet i produktionssamarbejde med Samfundslitteratur.
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FORORD

Praktiske ledelsesrefleksioner

Der er kommet en række læseværdige og inspirerende tekster ud af det projekt, som 
blev gennemført, da byrådet i Slagelse besluttede af ledere af skoler, SFO’er, fritidshjem 
og klubber skulle udvikle deres samarbejde med hinanden, med børn, med forældre, 
og andre institutioner. De skulle, med redaktørernes ord, udvikle deres institutioner 
til at blive mere ‘agile’ for at kunne levere den pasning og undervisning, som blandt 
andet Skolereformen fra 2012 stiller krav om.

Lederne har derfor været på kursus, hvor de er blevet præsenteret for begreber, 
teorier og modeller, som de kunne bruge i de ledelsesudviklingsprojekter, som de har 
beskrevet ganske kortfattet i denne bog.

Det siger sig selv, at forfatterne på 5-10 sider ikke kan få alle detaljer og refleksioner 
med, så de må vælge ud og bringe nogle af de ting, som de mener, er vigtige at få med. 
Jeg skal ikke her omtale hvert enkelt projekt, men må også vælge at fokusere på nogle, 
synes jeg, interessante aspekter i beskrivelserne.

Først kommenterer jeg beskrivelser af konteksten og af udviklingskravene. Der-
efter udviklingsprojektet: metoder, planer, erfaringer, observationer, processer og re-
sultater.

Alle beskrivelserne har ganske detaljerede beskrivelser af institutionens struktur: 
antal klasser, elever etc. Beskrivelser af kulturelle aspekter, f.eks. samarbejdstraditio-
ner, er mere sjældne, men oplysende. Beskrivelserne af udviklingskravene er interes-
sante, for her ser vi lokale fortolkninger af udefrakommende love og bestemmelser og 
mål og krav. Fortolkningerne er vigtige, for de er vigtige forudsætninger for, hvordan 
man tænker og udformer udviklingsinitiativerne. Det er således slående, hvor ofte der 
peges på, at ‘det var man jo allerede godt i gang med, inden reformen forpligtede en 
til det,’ og hvordan der ofte refereres til, at initiativerne må knytte an til de professio-
nelles erfaringer og motivation.

Beskrivelserne af udviklingen indeholder alle steder en gennemgang af den model, 
de begreber eller teori, som man er inspireret af. Det er mindre spændende at læse 
denne del, end det er at læse de observationer og refleksioner, som lederne gør sig 
i processen. Her er der mange iagttagelser, som giver liv til fortællingen. Der er for 
eksempel plads til begejstring over at indgå i netværker med hinanden, med ledere i 
andre kommuner og i andre lande, f.eks. om at lave en film om den valgte didaktiske 
metode. Det er også interessant, hvor der nævnes modstand eller vanskeligheder, for 
så får vi som læsere en fornemmelse af at fortællingen nærmer sig virkeligheden: 




