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Skolereformens forvaltningsparadoks
Af Klaus Majgaard

Denne artikel belyser to modstridende di-
mensioner ved folkeskolereformen, hierarkisk 
målstyring og netværksbaseret kapacitets-
opbygning, og søger at få dem til at spille 
sammen gennem en procesorienteret tilgang 
til målstyring. Reformens succes afhænger 
ifølge forfatteren af, hvorvidt de mål, der 
fastsættes på forvaltningsniveau, formår at 
sætte en ramme om de konkrete processer 
i lokalmiljøerne uden at være direkte ind-
holdsdefinerende. 2
Forvaltningens rolle som støtte for  
PLF-processen
Af Richard DuFour og Robert J. Marzano

Denne artikel sætter fokus på, hvordan ledere 
på forvaltningsniveau kan bidrage til at 
fremme elevernes læring på de enkelte skoler 
og i de enkelte klasseværelser. Med udgangs-
punkt i forskning og egne erfaringer med 
kompetenceudvikling i praksis understreger 
forfatterne, hvordan tydelig målsætning og 
etableringen af professionelle læringsfælles-
skaber (PLF) spiller en central rolle. 5
Ledelse af læring. Strategisk udvikling 
og læringsledelse af skoleområdet i 
Gladsaxe Kommune
Af Michael Mariendal

Gladsaxe Kommune er i øjeblikket ved at 
forny organisationsstrukturen og -kulturen 
på skoleledelsesområdet. Med inspiration fra 
bl.a. skolebesøg i Canada, hvor synlig læring 
og læringsmål er i højsædet, beskrives det, 
hvilke tiltag kommunen har iværksat for at 
bringe ledelsesniveauet tættere på praksis 
og derved skabe de optimale betingelser for 
læringsvækst. 8
København sætter ord på god 
skoleledelse
Af Tobias Børner Stax og Anja Helmbæk 
Horst

En skoleleder og direktøren for Børne- og 
Ungdomsforvaltningen giver i denne artikel 
hver deres bud på, hvilke muligheder og ud-
fordringer der ligger i vedtagelsen af den nye 
skoleledelsesprofil i Københavns Kommune 
– og hvilke behov den udspringer af. Vigtigt 
i denne diskussion er spørgsmålet om den 
rolle, forvaltningen har at spille i ledelsen af 
den enkelte skole og det enkelte klasseværelse.
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Af Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef, VIA University College

Ikke bare i forbindelse med skolereformen har 

man talt ledelse. Ledelse er vel det hyppigst 

nævnte tiltag i forhold til skolens udvik-

ling i almindelighed. Hvis eleverne skal lære 

mere, trives bedre og udvikle sig, så er ledelse 

afgørende. Hvis teamsamarbejdet mellem 

lærere og pædagoger skal fungere, og skolen 

skal åbne sig for omverdenen, sker det kun 

gennem god og kvalificeret ledelse. Ofte for-

bindes ledelse med skoleledelse eller lærere og 

pædagogers faglige og pædagogiske ledelse af 

eleverne. Men hvad med forvaltningen? 

Forvaltningsniveauet har ikke fyldt så meget 

i debatten omkring skolereformen. Der har 

været meget fokus på kompetenceudvikling 

af skoleledere, lærere og pædagoger, mens 

kun få har talt om skolechefer og andre 

centrale ressourcepersoner i de kommunale 

forvaltninger.

Følgelig sætter dette nummer af Skolen i 

Morgen fokus på netop denne del af skolernes 

ledelse. Det sker gennem Klaus Majgaards 

artikel, der præsenterer nogle overordnede 

logikker, samt to spændende og konkrete 

eksempler fra Gladsaxe og Københavns kom-

mune. Endelig er der et relevant uddrag om 

dette emne fra Richard DuFour og Robert J. 

Marzanos bog Ledere af læring, som Dafolo 

udgiver lige efter sommer.

Skolen kan ikke ledes fra Christianborg. Den 

kan heller ikke udelukkende styres af forvalt-

ningerne. Skolens formålsparagraf må stå helt 

centralt som retningsgivende for skolernes 

arbejde, og fra august 2015 bliver de nye mål 

for skolens fag obligatoriske. 

Forvaltningen skal understøtte skolerne i 

dette arbejde og ikke kun lede ud fra de ope-

rative resultatmål. Der findes rigtig mange 

ressourcepersoner i de kommunale forvalt-

ninger, der dygtigt og aktivt kan bidrage til, 

at skolerne kan fastholde fokus på de mål, der 

er vigtige i forhold til at løse den pågældende 

skoles hovedudfordringer. Det kan være 

inklusion, elevers sproglige udvikling eller 

digitale læringsmiljøer. For alle udfordringer 

gælder dog, at de bedst identificeres på den 

pågældende skole. Af dens lærere, pædagoger 

og ledere. Ikke af forvaltningen. Til gengæld 

kan forvaltningen være helt afgørende, når 

arbejdet med målene skal understøttes. Inter-

nationale og nationale erfaringer indikerer, at 

teamsamarbejde og netværk mellem forvalt-

ningsledere og ressourcepersoner, skolele-

delser, lærere og pædagoger er potentielle 

rammer.

Ideelt set skal forvaltningerne tæt på skolernes 

praksis. I hvert fald så tæt, at de forstår den og 

kan understøtte de praksisser, der bidrager til 

elevernes læring, trivsel og dannelse. Det sker 

allerede nogle steder. Måske er det fraværende 

i andre kommuner? Vi vil her gerne give start-

skuddet til inddragelse af forvaltningsniveau-

et i debatten om de danske skolers fremtidige 

udvikling.  




