
Ovenstående spørgsmål stod øverst på tavlen på 
ledelseskontoret. Det var skrevet med whiteboard- 
tusch og derfor let forgængeligt, men det fik lov at 
blive stående i over et år, indtil det til sidst var ulæ-
seligt. Det betød ikke, at det var glemt. Tværtimod 
var spørgsmålet vokset til et dogme, der endnu 
hænger ved i vores ledelsesteam. 

Hvordan det gavner børnene, er det vigtigste 
spørgsmål, vi kan stille os selv i en skoleledelse, når 
vi skal træffe beslutninger, drøfte en forespørgsel 
eller prioritere en indsats. Når al skoleledelsesprak-
sis tager udgangspunkt i det spørgsmål, er vi langt i 
forhold til at bedrive faglig ledelse. Spørgsmålet er 
et udgangspunkt for refleksion og analyse og kan 
ikke stå alene. Det efterfølges af en række andre 
spørgsmål, der bl.a. har til formål at afdække, vur-
dere, afsøge alternativer, kvalificere og involvere, 
inden der træffes en beslutning, når det handler 
om sager af en vis kompleksitet.

Dette temanummer om faglig ledelse har forskel-
lige både praksisnære og forskningsbaserede bud på 
faglig ledelse. Malene Ringvad argumenterer i sin 
artikel ”Faglig ledelse i skolen” for, at faglig ledelse 
i skolesammenhæng er læringsledelse, der er tæt på 
og i dialog om undervisningen. Det siger sig selv, at 
der er forskel på kvaliteten af svaret på spørgsmålet 
om, hvordan det gavner børnene, når ledelsen er 
tæt på undervisningen og lærernes praksis. Det er 
i mødet med praksis og i dialogen om praksis, at 
vigtige spørgsmål om fx opgavefordeling og kom-
petenceudvikling kan besvares. Læg dertil en di-
mension med nysgerrig brug af data, som du kan 
inspireres til i artiklen ”God skoleudvikling kræver 
dialog, prioritering og vedholdenhed” af Caspar 
Theut og Anne Grosen. Nu har du opskriften på 
at være en god skoleleder! 

Men hvis det er så forførende enkelt, hvorfor er vi så 
mange skoleledere, der til stadighed kæmper med 
at komme tæt på praksis, og som ikke får anvendt 
alle de data, vi har til rådighed? Theut og Grosens 
artikel har en del af svaret. Skoleområdet er berørt 
af en myriade af politiske indsatser og velmenende 
forslag, interesseorganisationer og virksomheder, 
der alle skal eller vil på dagsordenen i skolen. Der-
til kan lægges dokumentationskrav, kommunale 
initiativer og alt muligt andet, der får mange sko-
leledere til at spørge sig selv: ”Hvordan kommer jeg 
ned på fuld tid?”, snarere end at spørge: ”Hvordan 
bedriver jeg læringsledelse?”

Derfor er spørgsmålet ”hvordan gavner det bør-
nene?” mindst ligeså relevant, når det drejer sig om 
indsatser og initiativer, der kommer fra politiske og 
andre eksterne aktører. Hvis vi skal skabe en bære-
dygtig udvikling på skolen, der skaber mere læring 
og bedre trivsel, skal alle eksterne tiltag gennem 
samme vridemaskine som skolens egne. Vi skaber 
en bedre skole, hvis vi holder snuden i sporet og 
giver vores pædagogiske indsatser tid til at virke. Vi 
skal ikke være bange for at sige: ”Det er en virkelig 
god idé… og det gør vi ikke!”, fordi vi skal fokusere 
og ikke sprede vores indsatser. 

For at kunne sortere kan en begyndelse være at se 
på, om en ny indsats passer ind i skolens udvik-
lingsplan. Hvis den passer ind, dejligt, kør med det! 
Hvis ikke, så se grundigt efter, om en ny opgave, 
en spørgeskemaundersøgelse eller en ny kommunal 
indsats er en ”kan-opgave” eller en ”skal-opgave”. 
Når du har lavet den første sortering, kigger du på 
”skal”-bunken igen og gentager så processen. Er 
en ”skal-opgave” måske alligevel en ”kan-opgave”? 
Hvis du stadig er i tvivl, så læg et print af opgaven 
i et hjørne af dit skrivebord. Når ferien kommer 
og skrivebordet ryddes, vil du med stor fornøjelse 
opdage, at på hel magisk vis har opgaver ændret 
karakter og er ikke længere ”skal-opgaver”, men 
kan ryge direkte til papirgenbrug. 

”Hvordan gavner det børnene?” er et meget kom-
plekst spørgsmål, der kalder på faglig viden og er-
faring. I artiklen ”Faglig ledelse – hvad er det? Og 
hvordan ser det ud i praksis?” af Caroline Howard 
Grøn og Anne Mette Møller får vi et indblik i udvik-
lingen fra New Public Management til faglig ledelse. 
Det er (ikke overraskende) vigtigt og effektfuldt, at 
en leder kender det fag, som hun er leder for. Det 
er evident, at faglig ledelse eller læringsledelse på 
skoleområdet betyder noget for elevernes læring 
og trivsel. Det betyder ikke, at vi skal være faglige 
eksperter på alle skolens områder. Det har vi dyg-
tige lærere og vejledere til. Faglig ledelse handler 
også om at positionere medarbejdere med særlige 
kompetencer og om at engagere medarbejdere til at  
undersøge og udvikle deres fag. Som ledere er vi med 
til at gøre det muligt, men uden en indsigt i praksis 
og en grundlæggende faglighed til at stille de rigtige 
spørgsmål, vil vi aldrig kunne svare kvalificeret på: 
”Hvordan gavner det børnene?” 

God fornøjelse med udviklingen og arbejdet med 
faglig ledelse og god læselyst.

Af Lasse Reichstein, skoleleder på Hellerup Skole

Faglig ledelse i skolen
Af Malene Ringvad
Hvad indebærer faglig ledelse i skolen? Denne arti-
kel argumenterer for, at kvaliteten af de pædagogi-
ske ydelser på en almindelig dansk skole langt fra er 
så høj, som der er ressourcer til – grundet fraværet 
af en direkte faglig og elevcentret ledelse. 
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Og hvordan ser det ud i praksis?
Af Caroline Howard Grøn og  
Anne Mette Møller 
I denne artikel er fokus på, hvordan man forsk-
ningsmæssigt arbejder med begrebet faglig ledelse, 
og hvad det kræver at bedrive faglig ledelse. Hvorfor 
er begrebet i fokus netop nu, og hvad skal man være 
opmærksom på for at udøve faglig ledelse?
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God skoleudvikling kræver dialog, 
prioritering og vedholdenhed 
Af Anne Grosen og Caspar Theut
Denne artikel har fokus på de forskellige skoleind-
satser, der igangsættes af det politiske niveau eller 
skolerne selv for at styrke elevernes læring og triv-
sel. Artiklen peger på tre elementer, der kan hjælpe 
med at skabe en bedre balance i indsatsarbejdet.
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Turnaround-ledelse:  
Når der er behov for en ny retning
Af Thomas Johansen, Søren Kjær Jensen og 
Micki Sonne Kaa Sunesen
Denne artikel handler om turnaround-ledelse i pæ-
dagogiske organisationer og beskriver seks temaer, 
som hjælper lederen til at ændre kursen i organisa-
tioner, hvor arbejdsklimaet er i bund, og har særligt 
fokus på samarbejdet med medarbejderne.
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Få det til at ske – adfærdsledelse 
og implementering i den lærende 
organisation 
Af Henrik Dresbøll
Denne artikel – den første i en serie på fire artikler 
– handler om adfærdsledelse og implementering af 
dette. Hvordan får vi ønsket adfærd til at ske i hver-
dagen, og hvorfor udfordres vi, når vi skal gå fra 
strategi til handling?
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