
Åben skole: Virkelighedsnær 
læring eller sodavandsbesøg?

Både forskere og praktikere synes at være enige 
om, at der de seneste år er sket et paradigme-
skift i forhold til, hvad der må betragtes som 
”god skoleledelse”. Hvor pilen for skoleledelse 
traditionelt har peget i retning af de mere 
administrative opgaver, peger den nu mod en 
skoleledelse, der involverer sig direkte i skolens 
kerneopgave, nemlig elevernes læringsudbytte. 
Ledelsen skal altså ikke udelukkende facili-
tere og sætte rammer for lærere og pædago-
gers udøvelse af kerneopgaven, men må aktivt 
involvere sig i udvikling af undervisning og 
medarbejdernes professionelle kompeten-
cer – alt sammen med det formål at fremme 
elevernes læring og trivsel. Derfor kaldes denne 
nye strømning inden for skoleledelse også for 
elev- eller læringscentreret skoleledelse (Bjerg 
og Staunæs 2014, Robinson 2015). 

Når skoleledelsen arbejder elev- og læringscen-
treret, må de ved alle beslutninger og priorite-
ringer i skolens virke stille sig selv det centrale 
spørgsmål: ”Hvordan gavner dette elevernes 
læring?” De nordamerikanske uddannelsesfor-
skere Richard DuFour og Robert J. Marzano 
skriver det på denne måde: ”Undervisere [og 
ledere] i skolen må vurdere effektiviteten af en-
hver policy, ethvert program, fremgangsmåde 
og praksis ud fra dets indflydelse på elevernes 
læring” (DuFour og Marzano 2011, 25).

Og så er vi fremme ved temaet for dette num-
mer af Skolen i Morgen, nemlig ”Ledelse af den 
åbne skole”. 

Det centrale fokus på elevernes læring gælder 
naturligvis også i forhold til skolens nye part-
nerskaber og de udvidede samarbejder med 
aktører i lokalsamfundet. Ved hver aktivitet, 
hvert tiltag og virksomhedsbesøg må der kun-
ne gives et meningsfuldt svar på spørgsmålet 
”Hvordan gavner dette elevernes læring?”. 

Undervisningsministeriet understreger den 
læringsmålstyrede tilgang, når der i lovteksten 
om den åbne skole står, at skolerne er forplig-
tet til at indgå ”samarbejder, der kan bidrage 
til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål 
for folkeskolens fag og obligatoriske emner” 
(Undervisningsministeriet 2013). Samtidig 
beskrives det i bemærkningerne, at det er ”op 
til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan 

disse samarbejder udmøntes i praksis.” (Ibid.) 
Der er altså mange mulige veje at gå for at nå 
målet – med mange og forskellige udfordringer 
for ledelsen!

Artiklerne i dette temanummer af Skolen i 
Morgen belyser nogle af de ledelsesudfordringer 
og ikke mindst muligheder, som den åbne skole 
byder på. En central pointe er her, at i mødet 
med omverdenen må skolen også passe på ikke 
at glemme sin kerneydelse. Paradoksalt nok 
skal den netop sørge for at definere sig som en 
skole, hvis kerneydelse er undervisning og læ-
ring. Mathilde Hjerrild Carlsen kommer netop 
ind på denne pointe, når hun skriver om den 
forhandling af professionsidentiteter og vær-
dier, der også er på spil i disse nye samarbejder. 

Fokus for artiklerne ligger i særlig grad på 
samarbejdet med frivillige foreninger og ak-
tører, og vi skal høre både fra forskning og fra 
praksis. Centralt i alle artiklerne står elevernes 
læring og arbejdet med at sikre, at den åbne 
skole giver mening for alle involverede parter. 
Ved kontinuerligt at stille sig selv og alle invol-
verede aktører spørgsmålet ”Hvordan gavner 
dette elevernes læring?” styrkes det afgørende 
fokus på elevernes læring. Og på den måde kan 
vi måske skabe flere muligheder for virkelig-
hedsnær læring og samproduktion og færre 
sodavandsbesøg, når idealerne om den åbne 
skole skal realiseres.
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Ledelse af folkeskolens samspil med 
lokalsamfundet – udfordringer og 
muligheder
Af Eva Sørensen

Skolereformens tiltag om den åbne skole 
skaber nye muligheder for at inddrage lokale 
ressourcer. Dette kan samtidig ses som en 
udtryk for et skift i tænkningen om, hvordan 
man styrer og løser offentlige serviceopga-
ver. Artiklen her ser nærmere på den nye 
styrings tænkning og på de særlige ledelsesud-
fordringer, der følger med. 2
Ledelse af den åbne skole – fra 
sodavandsbesøg til samproduktion
Af Mathilde Hjerrild Carlsen

Skolens engagement i lokalsamfundet skal 
øges, så der skabes betingelser for sampro-
duktion. Dette indebærer et større og mere 
forpligtende samarbejde om elevernes læring. 
Artiklen viser, at ledelse af disse samarbejder 
ikke kun skal betragtes som spørgsmål om 
motivation, processtyring og fælles målop-
sætning, men at det handler om at lede vær-
dier og professionelle identiteter, hvor disse 
værdier og identiteter er til forhandling. 5
Frivillig undervisning
Af Lars Bo Westergaard

Hjørring Kommune blev landskendt, før fol-
keskolereformen blev gennemført, for deres 
tanker og visioner om en ny fritidsmodel 
for kommunen. I denne artikel fortæller en 
pædagogisk leder og en skoleleder i Hjørring 
Kommune om de første erfaringer med en fri-
tidsmodel, der i høj grad involverer det lokale 
kultur- og foreningsliv. 8
Sejren over ulvetimen
Af Mikael Jensen

I Nr. Felding i Holstebro har de gode ople-
velser med deres forenings-SFO, som var den 
første af sin slags i Danmark. Artiklen giver et 
indblik i de fordele, som de involverede parter 
oplever i samarbejdet, og hvad det bagvedlig-
gende ønske med forenings-SFO’en er. 10
Den læringsledede skole – ledelse 
 ”all-inclusive”? 
Af Malou Juelskjær og Dorthe Staunæs

Denne artikel udfolder den nuværende skole-
reform som en læringsreform og ser nærmere 
på, hvad det betyder for ledelsesformer. 
Begrebet ”psy-ledelse” præsenteres, når der 
skal ledes på at holde eleverne lærende og i 
bevægelse – deres kapaciteter potentialiseres. 
Med reformens ord: De skal blive så dygtige, 
som de kan. 12
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