
Er ledelse gennem partnerskaber og samskabelse 
bare nymoderne floskler og klichéer? Det kunne være 
nærliggende at tro det. Modebegreber har det med 
at afløse hinanden. Ingen nævnt, ingen glemt. Men 
måske skal vi alligevel stoppe op her. En af dem, der 
har beskæftiget sig med, hvordan der skal etableres 
partnerskaber om børn og unges udvikling, dannelse 
og læring, er den canadiske uddannelsesforsker Mi-
chael Fullan. Han har – blandt andet på skoleområdet 
– undersøgt uddannelsesreformer, og hvad det kræver, 
før de slår igennem. 

De kommunale forvaltninger er afgørende drivkræf-
ter i at skabe partnerskaber med skolerne. Man kan 
ikke bare introducere nye tiltag og nye elementer, flyt-
te ledelsesrummet ud på skolerne og så antage, at det 
virker. Man skal rykke tættere sammen – også ledel-
sesmæssigt – og i fællesskab identificere udfordringer 
og understøtte dem. 

Ser vi på undersøgelser af skolereformens implemen-
tering, består en af de største bevægelser i samarbejdet 
mellem den kommunale forvaltning og de lokale sko-
leledelser. Nogle steder er de netop rykket tættere sam-
men. De hjælper hinanden med at løse udfordringer 
i stedet for kun at lede gennem mål – benævnt klare, 
ofte diffuse – indikatorer og resultatmål. 

I nogle kommuner hjælper forvaltningen skolerne 
med kontakter og samarbejdsrelationer til kommu-
nens idræts- og foreningsliv og virksomheder, så am-
bitionen om den åbne skole bliver lettere at realisere.

Som du måske har bemærket, har nærværende tids-
skrift fået ny navn. Fra og med dette nummer hedder 
vi nu Ledelse i Morgen. Tidsskriftet vil fortsat være 
praksisrettet og forskningsinformeret – og bringe ar-
tikler fra både ind- og udland. Tanken med navneskif-
tet er at udvide ledelsesperspektivet til nu at inkludere 
artikler fra dagtilbuds-, skole- og ungdomsuddannel-
sesområdet. Artiklerne i dette første nummer under 
det nye navn er netop eksempler på, hvordan man kan 
praktisere sammenhængende ledelse på tværs af for-
skellige sektorer og niveauer.

Gitte Møller Thomsen og Carsten Otte fra Brønders-
lev Kommune beskriver, hvordan ledelse på tværs i 
forbindelse med den nye kommunale skolestruktur 
sagtens kan kombineres med ledelse tæt på undervis-
ningens praksis. Med fokus på gymnasieskolen rede-
gør Trine Schloss for de udfordringer, der er forbundet 
med at udøve sammenhængende elevcentreret ledelse. 
Karsten Poulsen og Lise Gammelby belyser ledelse i 
et 0-18-årsperspektiv med afsæt i Odder Kommune. 
Endelig flytter Søren Voxted os for alvor tæt på ledelse 
af kerneopgaven – den faglige ledelse, som vi alle suk-
ker efter.

God læselyst med dette nummer af Ledelse i Morgen.

Af Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef, VIA University College 

Professionelle læringsfællesskaber
Af Carsten Otte og Gitte Møller Thomsen

Denne artikel giver et indblik i den nye skole-
struktur i Brønderslev Kommune, hvor 11 skoler 
er blevet til fire skoledistrikter. Artiklen beskriver 
bevægelsen fra en klassisk hierarkisk opbygget sko-
lestruktur til en matrix-model med skoledistrikter 
og ledernetværk. Den nye struktur har bragt en 
fornyet sammensætning af teamledelserne med 
sig, og artiklen gennemgår, hvad teamledelserne 
nu skal besidde for at bedrive god skole.

2
Elevcentreret ledelse 
Af Trine Schloss
Artiklen har fokus på, hvordan pædagogiske 
ledere i gymnasiet kan komme i gang med 
at trække på relevant viden og forskning og 
bedrive mere virkningsfuld og sammenhæn-
gende elevcentreret ledelse. Der gives eksem-
pler på, hvad det kræver af den pædagogiske 
ledelse og af selve gymnasiet, og samtidig syn-
liggøres nogle sektorspecifikke udfordringer.  
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Sammen på tværs og fremad
Af Lise Gammelby og Karsten Poulsen
I denne artikel beskrives visionen i ledelses- og 
organisationsgrundlaget for børne- og un-
geområdet i Odder Kommune. Her har man 
arbejdet med et nyt ledelses- og organisati-
onsgrundlag, der skal styrke sammenhængs-
kraften i hele kommunen. Et centralt mål er at 
skabe en rød tråd fra praksis i daginstitutioner 
og skoler til det politiske niveau og omvendt. 

 9 
Den faglige kerne i kerneopgaven
Af Søren Voxted

Hvorfor er det afgørende for forandringer, at 
ledelsesindsatsen målrettes den faglige kerne 
i kerneopgaven, og hvordan gøres det? Denne 
artikel argumenterer for vigtigheden i, at de an-
sattes nærmeste leder er ansvarlig for at sørge 
for, at den faglige kerne er i overensstemmelse 
med kerneopgavens politiske og organisatori-
ske mål og ambitioner. 13
Anmeldelse af Narrativ skoleledelse – 
samarbejdet om den åbne skole
Af Lasse Reichstein 16

▶ IndholdSkab noget sammen i stedet 
for at lede gennem at måle 
og veje
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