
Morgendagens skoleledere

Med folkeskolereformen trådte skolelederen 
ind på arenaen med et nyt og væsentligt mere 
åbent ledelsesrum. Dermed er skoleledelse 
som profession og praksis ikke alene et vilkår 
og en ramme om lærernes arbejde, men en 
helt central kilde til succes eller fiasko for 
den danske folkeskole. Og endda en stærkt 
omtvistet kilde. 

Det er nemlig ikke kun lærere, der kan på-
virke elevers læring. Også skolelederne kan 
faktisk gøre en væsentlig større forskel for 
elevernes præstationer, deres trivsel og dan-
nelse, end vi normalt antager. 

Men hvad kræver god skoleledelse, og hvori 
består den? Dette nummers artikler vil levere 
mulige svar på de spørgsmål. Ledelserne 
tilskrives en helt afgørende rolle, hvis refor-
men skal bidrage til en skole, hvor alle elever 
bliver dygtigere. Mange skoleledere spørger 
retorisk, hvad de så skal lave mindre af? Og 
mange frygter, at de ikke magter et nyt åbnet 
ledelsesrum, og er usikre på, hvad de skal 
forandre, og om de får hjælp. Nogle af dem 
ønsker sig sågar tilbage til en tid, hvor ledelse 
bestod i at lave skemaer og timefagfordelin-
ger og så ellers holde sig på afstand af skolens 
kerneydelse. 

God skoleledelse kræver solid viden og ind-
levelse i skolens kerneydelse: Hvordan kan 
lærere gennem undervisning og andre akti-
viteter sikre, at eleverne lærer mest muligt 
fagligt og socialt på en måde, der lever op til 
folkeskolens formål?

På den anden side kræver god skoleledelse et 
mere analytisk og distanceret blik. Lederen 
skal træde uden for sit arbejdsfællesskab og 
vurdere, hvor skolen står, hvordan lærerne 
arbejder sammen, om ledelse og organisation 
er grebet rigtig an i forhold til skolens ambi-

tioner og mål: Hvis skolen nu skal lære 
elever mest muligt, hvordan 

skal den så organiseres og ledes? Hvilke fak-
torer er de afgørende?

Lederen må derfor have praktiske og teore-
tiske kompetencer, når det gælder didaktik, 
pædagogik og psykologi – samt grundlæg-
gende indsigt i de mål, arbejdsmetoder og 
evalueringsformer, som anvendes i skolens 
undervisning. Lederen skal tillige fremme og 
deltage i lærernes læring og udvikling ved at 
sikre et intensivt fokus på relationer mellem 
undervisning og læring. Dette kan blandt 
andet gøres:
•	 ved at fremme kollegiale diskussioner om 

og rammer for undervisning, og hvordan 
det påvirker elevernes præstationer 

•	 ved at sikre et systematisk tilsyn med 
elevernes udvikling 

•	 ved at sikre anvendelse af evalueringsre-
sultater, ikke for deres egen skyld, men 
hele tiden med blik for elevernes læring, 
trivsel og dannelse

•	 ved at rekruttere de rigtige lærere
•	 ved at prioritere kompetenceudviklingen 

efter de behov, der er, og de mål, skolen 
har sat med skolebestyrelsen. 

En leder skal opsætte klare og realistiske 
forventninger og tydeliggøre vigtigheden af 
at indfri dem.  Det kan få medarbejderne til 
at ”committe” sig – særligt hvis de ikke alene 
er givet på forhånd, men også blevet til som 
frugten af kollegiale diskussioner. Det lyder 
banalt, men er det langt fra. 

Ledelserne skal også kunne filtrere de mange 
krav og holde fokus og kontinuitet omkring 
det, der virker. Det ved de kun, hvis de og 
lærerne løbende følger op – og på den måde 
også signalerer, at målene er skabt i fæl-
lesskab blandt skolens professionelle og er 
seriøse og væsentlige. Følger ledere ikke op, 
sender de et signal om, at det ikke er vigtigt. 
Men de kommunale forvaltninger har et 
tilsvarende stort ansvar for at understøtte 
skoleledelserne i denne bestræbelse. Her 
rækker det ikke alene på distancen at styre 
via nøgletal og med økonomi som redskab. 
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Ledelse, der giver mening 

– skoleledelsens rolle i implementerin-
gen af politiske beslutninger

Af Torsten Conrad

Det er ofte et misforhold mellem den indsats, 

der lægges i at udarbejde interventioner og 

reformers indhold, og den indsats, der lægges 

i implementeringen. Typisk lægges der kun 

omkring 10 procent i implementeringen, og 

det får afgørende betydning for omsætningen 

af de politiske intentioner til reel pædagogisk 

praksis. Denne artikel sætter fokus på de 

forhold, der præger implementeringen, og 

skoleledelsens muligheder for at lede disse. 3
Træf de rette valg, og driv forandringen

Af Poul Kristian Mouritsen

I denne artikel præsenteres en grundlæg-

gende struktur til arbejdet med strategiske 

forandringer. Processens faser gennemgås 

med konkrete modeller, der kan sikre, at alle 

processens deltagere engageres i at finde den 

fremtidige vej. Hovedbudskabet er, at foran-

dringer er udfordringer, som kan lykkes med 

et seriøst, velstruktureret ledelsesmæssigt 

arbejde, hvor relevante dele af organisationen 

inddrages undervejs. 8
Læringsnær ledelse mellem politik og 
praksis

Af Jens Engel

Skolereformen kræver et nyt blik på ledelses-

opgaverne i feltet mellem politisk vedtagne 

beslutninger og implementeringen i den 

lokale, pædagogiske praksis. Det gælder om 

at holde fokus på kerneydelsen gennem stra-

tegisk ledelse. På Skovshoved Skole kalder de 

det ”læringsnær ledelse”. Artiklen præsente-

rer en konkret model til at holde fokus på le-

delsesopgaverne samt eksempler på, hvordan 

de har organiseret sig i ledelsen. 12
Anmeldelse

Af Poul Rask Nielsen

Aslak Gottlieb og David Garde-Tschertok 

(red.): Netværksskolen 15
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