
Ledere i den offentlige sektor er et særligt folkefærd, 
der er optaget af at gøre en forskel for de mennesker, 
der dagligt har brug for deres medarbejdere for at 
kunne trives, lære, hjælpe og udvikle sig. I den dag-
lige praksis blandt offentlige ledere er der en uvur-
derlig indsigt i, hvordan vi bedst muligt lykkes med 
den opgave. Den viden skal anvendes i samspil med 
de politiske beslutninger, og det øger den enorme 
kompleksitet yderligere. 

Dette temanummer af Ledelse i Morgen er derfor 
både aktuelt og relevant, fordi det med flere gode 
eksempler beskriver, hvordan den centrale kommu-
nale ledelse skaber forandring i positionen mellem 
politikere og decentrale ledere. Det er en vanskelig 
position, fordi politiske beslutninger skal føres ud i 
livet og virkeliggøres i de kommunale institutioner 
– også beslutninger, der ikke er tilslutning til hos 
de udførende medarbejdere og ofte heller ikke hos 
de decentrale ledere. 

Lene Magnussen beskriver i sin artikel, hvordan fo-
kus skal være på kerneopgaven på alle niveauer. I 
skolens tilfælde beskrives dette som oftest som læ-
ring, men vi skal udvikle vores læringsforståelse, så 
den passer til vores samtid og fremtid. Læring, der 
kan måles og vurderes og karakteriseres som rigtig 
eller forkert, er nogle gange nødvendig, men ikke 
tilstrækkelig for at danne og uddanne til nutiden og 
fremtiden. Desværre er skoleområdet ofte præget af 
traditioner og en konservatisme, der gør det svært 
for politikere og praktikere at tænke fremsynet. Det 
er uendeligt meget enklere at fortsætte, som vi plejer, 
selvom vi godt ved, at det er den forkerte vej at gå.

Kernefagligheden og dermed kerneopgaven er un-
der voldsom forandring. Tænk blot 10 år tilbage, 
hvor det at kunne slå op i en ordbog var kernefag-
lighed. I dag læres fremmede sprog oftere og hur-
tigere gennem YouTube og Duolingo end gennem 
sprogundervisning. Stort set al viden er tilgænge-
lig overalt. Der sker en udvikling i forhold til alle 
fagligheder, og lige nu er den største begrænsning 
vores fantasi, når vi skal finde ud af, hvad skolens 
kernefaglige indhold skal være fremover. 

I bogen Opløftende ledelse (Hargreaves, Boyle, & 
Harris, 2016) beskriver forfatterne, hvordan Sin-
gapore efter en årrække med topplaceringer i PISA 
har skiftet kurs. Landet er gået fra et fokus på, at 
eleverne kan reproducere viden, til at udvikle elever, 
der med en kritisk og nysgerrig tilgang kan anvende 

og udvikle faglighed, der kan producere ny viden. 
Samarbejde, tværfaglighed, kritisk stillingtagen og 
projektarbejde er nogle af nøgleordene i Singapores 
nye skolepolitik. 

Singapore er ikke enestående i denne udvikling. Når 
jeg har drøftet nutidens og fremtidens skole med 
lærere, forskere og politikere fra Indien, Rusland, 
Vietnam, Dubai, Finland og Filippinerne, vil de alle 
nye veje og væk fra monofaglighed og reproduktion. 
Og de ser mod Danmark, hvor projektopgaven har 
været obligatorisk i mange år, og hvor tværfaglig-
hed, temauger, problemløsning og fordybelse er en 
væsentlig del af folkeskolen. Når de så opdager, at vi 
samtidig har en skole, hvor vi arbejder på og lykkes 
med at skabe trivsel og værdsætter glade elever, vil 
begejstringen ingen ende tage. 

Imens omverdenen ser beundrende på vores folke-
skole, står vi selv stille eller går baglæns. Vi indfører 
fx stok og gulerod i form af karakterkrav til ung-
domsuddannelser, selvom vi ved, at det ikke virker 
på hverken motivation eller læring. Vi afskaffer on-
lineeksamener, fordi en lille gruppe snyder, selvom 
det analoge og det digitale er smeltet sammen uden 
for eksamenslokalet. 

Visioner og fremsyn savnes i den grad på den po-
litiske agenda på skoleområdet. Det er vores børn, 
fremtidens borgere, ikke tjent med. De har fortjent, 
at ledere i skolerne og kommunerne gør det fremsy-
nede og det modige. Vi skal have en skole med sam-
menhæng, meningsfuldhed og videnskonstruktion 
frem for at indrette skoledagen i fagopdelt under-
visning med fastlagte timetal. Vi skal udvikle vores 
test- og evalueringssystemer, så der er fokus på vir-
kelighed og kompleks anvendelse af viden. Vi skal 
gribe de digitale muligheder. 

I den udvikling har ledere og politikere i alle posi-
tioner i uddannelsessystemet et særligt ansvar for 
at tale børnenes sag og til at træffe de modige be-
slutninger, der bidrager til bedre skoler med gladere 
og dygtigere elever med kompetencer og faglighed 
til fremtiden.
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Af Lasse Reichstein, skoleleder på Hellerup Skole
Elevcentreret forvaltningspædagogik: 
Ledelse tæt på?
Af Anette Jensen

Denne artikel beskriver, hvordan man fra forvalt-
ningens side har arbejdet med implementeringen 
af folkeskolereformen i Vejle Kommune. Gennem 
konkrete eksempler på, hvilke tiltag og ændringer 
man har gjort som følge af reformen, giver artik-
len et bud på, hvordan man bedriver læringscen-
treret forvaltningsledelse. 
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Et indblik i forvaltningslederskabet
Af Lene Magnussen
Denne artikel giver et indblik i hverdagen som 
forvaltningsleder og i de udfordringer og opga-
ver, det bringer med sig. Artiklen kommer bl.a. 
ind på samspillet mellem politikerne og forvalt-
ningerne, på det at sætte retning, kerneopgaver, 
betydningen af at tale og forstå sin organisation 
og endelig, hvilken forskel det gør, når man ar-
bejder sammen på tværs og med andre sektorer. 
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Gør forvaltningsledelse en forskel?
Af Robert J. Marzano og Timothy Waters
Denne artikel, der er et uddrag af bogen Lærings-
centreret forvaltningsledelse, omhandler, hvordan 
ledere i kommune og forvaltning kan styrke og 
støtte uddannelsesprocessen gennem et tæt og 
dynamisk samarbejde med skolerne og på den 
måde sikre, at eleverne trives og lærer mest mu-
ligt. Artiklen præsenterer fem ansvarsområder, 
som kan sikre en stærk kommunal styringskæde 
og derigennem påvirke elevernes læring positivt.

 9 
Når skoleledelse skal måles og vejes
Af Stephanie Bäckström
Denne artikel gennemgår erfaringer med evalu-
ering af skoleledelse, og hvorfor det kan give god 
mening at måle skoleledelse på andre måder end 
anden ledelse. Hovedbudskabet er at bruge den 
viden, vi har til rådighed fra både forskning og 
praksis og herigennem nå frem til, hvilke ledel-
sestiltag der har størst effekt i løsningen af ker-
neopgaven.
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Anmeldelse af Distribueret ledelse: 
Samarbejde i professionelle 
læringsfællesskaber
Af Grethe Andersen
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