
Skolelukning, fjernundervisning, Zoom, genåbning 
fase 1, fase 2, fase 3, afstandskrav, smitteretnings-
linjer. Vi har lært mange nye ord de sidste måneder. 
Det har været en vild periode, som alle vi ledere på 
børne- og ungeområdet har skullet navigere i. Vi er 
langt fra færdige med at finde vores vej i det, men 
dette nummer af Ledelse i Morgen giver en tiltrængt 
tænkepause og mulighed for refleksioner over det, 
vi gennemgår. De fire artikler giver hver deres vin-
kel på den situation, vi står i, og på det at være leder 
i en krisetid. 

Kriser er noget, alle ledere møder på arbejdet. Det er 
som regel på baggrund af noget alvorligt, og det er 
som regel en mulighed for at vise handlekraft, om-
sorg og nærvær. Denne krise er anderledes. Den er 
langtrukken og omsiggribende på en måde, vi ikke 
har prøvet før. Man kan som leder blive tynget af de 
mulige alvorlige konsekvenser af de beslutninger, vi 
må træffe – ofte på baggrund af sundhedsfaglig vi-
den, som vi ikke har forudsætninger for at vurdere 
med vores uddannelse og erfaring. 

Men midt i alle disse bekymrende forhold dukker 
lyspunkter op. Det er næsten helt pinligt at glæde sig 
over dem, fordi det sker i en situation, der er meget 
alvorlig, og som har store konsekvenser for mange. 
Ikke desto mindre har jeg brug for at glæde mig over 
alt det, der er opløftende for tiden, og for at lære af 
alle de erfaringer, vi gør os lige nu. 

Først og fremmest har jeg aldrig været mere stolt 
over vores fag, end jeg er lige nu. Vi har alle, pæda-
goger og lærere, skoler og daginstitutioner, hånd-
teret situationen professionelt og dygtigt. Når der 
for alvor er brug for det, står vi sammen, hjælper 

til og forandrer praksis – nærmest time for time. 
På et døgn overgik skolerne til fjernundervisning, 
henover påsken blev genåbningen planlagt, og se-
nest er alle folkeskoler og efterskoler åbnet for alle 
elever. Anders Bondo Christensen har kaldt forløbet 
frustrerende og forvirrende. Han valgte endnu en 
gang at tage sin foretrukne nej-hat på. På skolerne 
har vi oplevet, at hans medlemmer i Danmarks Læ-
rerforening har været løsningsorienterede, fleksible, 
arbejdsomme og helt igennem fantastiske. 

Alt det nye, der er skabt – fx fjernundervisning, 
udeundervisning og nye strukturer og rutiner – 
har været det mest omfattende, intense og lærerige 
kompetenceudviklingsforløb, som folkeskolen no-
gensinde har gennemført. Det viser med al tyde-
lighed, at når behovet for professionel læring og 
forandring er relevant og meningsfuldt, flytter vi 
os i en rasende fart. Havde den samme brændende 
platform og meningsfuldhed været til stede i for-
bindelse med folkeskolereformen, gad vide, hvad 
der så var sket?

Jeg modtog i sidste uge en spørgeskemaundersøgel-
se. Sidst i spørgeskemaet blev jeg bedt om at skrue 
tiden tilbage og give mig selv et godt råd til at hånd-
tere coronakrisen ud fra de erfaringer, jeg har nu. 
Mit svar var dette:   

Vær ikke bekymret. Vi kan meget mere, end 
vi selv tror. Hav tillid til, at vi, der arbejder 
med børn og unge, kan lykkes med det hele, 
når det er nødvendigt. 

God læselyst!

Af Lasse Reichstein, skoleleder, Hellerup Skole

”Godmorgen chef, det er Kris. Jeg kan 
ikke komme på Teams!” Om digital 
distanceledelse 
Af Mathilde Winsløw Albertsen og  
Caroline Howard Grøn
Denne artikel ser nærmere på, hvad vi ved 
om digital distanceledelse, og hvordan man 
som leder kan arbejde effektivt med det. Det 
digitale kan både føre løsninger og problemer 
med sig, og her kræver det en særskilt digital 
ledelsesmæssig kompetence at vurdere, 
hvordan man bedst kommunikerer med sine 
medarbejdere, når man ikke ses. Artiklen giver 
fem gode råd til dette. 2
Essentielle værktøjer til distanceledelse 
– i undtagelsestilstand såvel som i den 
daglige ledelse
Af Jane Søgård Hansen og Rikke Lindekilde 
Denne artikel tager udgangspunkt i praksiser-
faringer med distanceledelse og giver et konkret 
bud på, hvordan vi kan bruge erfaringen til at 
bedrive bedre distanceledelse. Artiklen præsen-
terer to konkrete værktøjer til den gode distan-
celedelse: Samarbejdskontrakten, der hjælper til 
at skabe retning, koordinering og engagement på 
afstand, og Netværksunderstøttelse, der under-
støtter særlige behov som fx work-life-balance 
eller hjemmearbejde med børn. 5
Folkeskole i coronaens tid – om ledelse 
gennem krise
Af Lise Ammitzbøll la Cour
Denne artikel handler om de konsekvenser, 
det har, at man som folkeskoleleder skal være 
nærværende på afstand, synlig bag skærmen og 
stadig formå at skabe relationer uden samvær. 
Artiklen beskriver, hvordan skoleleder og 
ledelsesteam på Skolen på Grundtvigsvej er gået 
til den nye virkelighed med fjernundervisning, 
nye kommunikationsveje og redefinerede 
ledelsesroller. 9
Fire veje til bæredygtig ledelse i kriser – 
og under genåbning
Af Stephen Holst, Louise Dinesen og  
Ann-Christina Matzen
Denne artikel giver gode råd til kriseledelse og 
til, hvordan man som leder forholder sig åbent, 
samtidig med at man styrer mod noget. Artiklen 
præsenterer Krisekompasset som en model, 
der skal hjælpe organisationen og ledelsen til at 
navigere i en krisesituation og i tiden efter den og 
sikre, at fokus holdes på både det menneskelige og 
på kerneopgaven. 12
Anmeldelse af Flere fantastiske 
forbindelser – relationer og 
konstruktioner i læringsmiljøer
Af Grethe Andersen 15
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