
Ledelseskommissionens anbefalinger dannede 
udgangspunkt for Ledelse i Morgens september 
2018-nummer. I anbefalingerne blev det foreslået, at 
offentlige ledere skulle udforme et personligt ledelses-
grundlag. Lederen skulle gennem refleksioner, dialog 
og feedback formulere et ledelsesgrundlag med sine 
værdier og udmøntning af værdierne i ledelsesarbej-
det. I dette nummer af Ledelse i Morgen kan du læse 
om det personlige ledelsesgrundlag, få eksempler på 
processer til at skabe grundlaget og gode råd til, hvor-
dan det kan kommunikeres. Der er gode teoretiske 
overvejelser, beskrivelser og overvejelser fra praksis 
og ikke mindst et kritisk blik på ideen om ledelses-
grundlag og de antagelser, der ligger bag. 

Jeg er selv optaget af, hvilken værdi et ledelsesgrund-
lag har for den enkelte leder og ledelsesteamet og 
for en organisations evne til at løse sin opgave med 
kvalitet. På hvilken måde skal et ledelsesgrundlag 
udformes og kommunikeres for, at fx en skole løfter 
eleverne fagligt, og lederne oplever at lykkes med 
de mange svære opgaver? Der er gode eksempler i 
artiklerne, og her vil jeg fremhæve to. 

Det første eksempel er fra artiklen ”Personlige og 
organisatoriske ledelsesgrundlag”, som pointerer, at 
et ledelsesgrundlag kan have andre former end 500 
ord i et word-dokument. Det kan være et videoklip 
eller en mundtlig fortælling, når bare det kommu-
nikeres til de rette mennesker på rette tid. Men som 
det fremhæves flere steder i artiklerne, er et ledel-
sesgrundlag først værdifuldt, når det anvendes og 
sammenholdes med ledelsespraksis. 

Det andet eksempel er fra artiklen ”Det personlige 
ledelsesgrundlag”. Forfatterne har en vigtig pointe 
i, at et ledelsesgrundlag ikke er en statisk størrelse. 
Ledere udvikler sig, organisationer udvikler sig, 
målsætninger forandres, og selv værdier, der virker 
indlysende rigtige det ene årti, kan være håbløst for-
ældede det næste. Et ledelsesgrundlag skal være et 
dynamisk dokument, hvis det skal give værdi for 
organisationen og for lederen. 

Det er både effektivt og værdifuldt at arbejde i 
fællesskab i en organisation. Derfor mener jeg, at  
Ledelseskommissionen lægger for stor vægt på 
det personlige i modsætning til det teambaserede, 
og derfor skal et personligt ledelsesgrundlag ikke 
nødvendigvis være transparent eller relevant for hele 
organisationen. I artiklen ”Pas på med identitets-
styring af offentlige ledere” problematiserer Joa-
chim Meier flere forhold ved et offentligt, personligt 

ledelsesgrundlag – forhold, der er væsentlige i over-
vejelserne over, hvordan en organisation skal for-
holde sig til Ledelseskommissionens anbefaling. 

Det betyder ikke, at et personligt ledelsesgrundlag 
er ligegyldigt eller værdiløst. I overgangen fra med-
arbejder til leder og videre gennem karrieren er det 
værdifuldt at reflektere over udvikling, udfordrin-
ger, styrker og relationer i den til enhver tid gæl-
dende kontekst. Det kan man reflektere over alene, 
drøfte på en ledelsesuddannelse, til sin udviklings-
samtale, i sit ledelsesteam eller med sin coach. 

Når arbejdsfællesskabet er det, der har afgørende 
betydning for kvaliteten af opgaveløsningen, er det 
centralt, at der er en fælles fortælling og forståelse 
af, hvorfor vores organisation eksisterer, hvilke mål 
vi har, hvordan vi samarbejder, og hvordan vi ud-
vikler os. Den gælder uanset, hvilken funktion man 
bestrider, hvilke opgaver man har, og hvilke team 
man indgår i. Når denne store fortælling er fælles 
for alle i organisationen, er det nødvendigt, at alle 
i organisationen er med til at skabe den, ikke kun 
ledelsen. Med udgangspunkt i den fortælling kan 
ledelsesteamet lave sit grundlag med hensyntagen til 
ledelsens særlige position, opgaver og ansvar for or-
ganisationen. Samme fælles udgangspunkt vil gælde 
alle andre team i organisationen. 

Jeg må ærligt indrømme, at jeg i mine 18 år som leder i 
skoleverdenen aldrig har lavet et skriftligt, personligt 
ledelsesgrundlag andet end i forbindelse med opga-
veskrivning på ledelsesuddannelsen. Det har været 
værdifuldt for min personlige udvikling som leder, 
men set i bagklogskabens klare lys har jeg stadig svært 
ved at se relevansen og nytten ved at dele det med 
mine medarbejdere. De har været lykkeligt forskå-
net for mine floskler om tillid, ordentlighed og ret-
tidig omhu, og mine personlige udviklingspunkter/
svagheder har gudskelov altid været rimelig åbenlyse 
og derfor nemme at tale om. Jeg må dog indrømme, 
at jeg efter at have læst artiklerne overvejer at kaste 
mig ud i formuleringen af et ledelsesgrundlag sam-
men med mit ledelsesteam, om end i en anden form 
end det personlige. Fællesskabet og ikke den enkelte 
skal være det ene udgangspunkt. Det professionelle 
og ikke det personlige skal være det andet. 

Jeg vil afslutte med en opfordring til, at du og dit 
team med udgangspunkt i artiklerne drøfter, hvor-
dan jeres ledelsesgrundlag kan se ud, hvilken be-
tydning det kan have for jeres opgaveløsning, og 
hvordan det anvendes og udvikles. God læselyst.

Af Lasse Reichstein, skoleleder på Hellerup Skole
Personlige og organisatoriske ledelses-
grundlag: Erfaringer og potentialer 
Af Lotte Bøgh Andersen, Christian Bøtcher 
Jacobsen og Anne Mette Kjeldsen 
Denne artikel beskriver, hvad et personligt ledel-
sesgrundlag er, og hvordan det kan bruges inden 
for de organisatoriske målsætninger, samt hvilke 
potentialer og faldgruber der ligger i arbejdet med 
et ledelsesgrundlag. Artiklen skitserer tre me-
kanismer, hvorigennem et ledelsesgrundlag kan 
bidrage til bedre ledelse: ledelsesudvikling, ledel-
seskommunikation og selvbinding.
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Skoleleder – hvem er du?
Af Henrik Stokfleth Olsen
Denne artikel præsenterer to forhold, der er med 
til at gøre ledelsesopgaven i skolen kompleks – sty-
ring og mennesker. En måde at håndtere det på 
kan være bevidsthed om egen ledelse og egne vær-
dier belyst i et såkaldt ledelsescredo. Igennem en 
praksiscase belyses kompleksiteten i skoleledelse, 
og redskaber til at navigere i feltet præsenteres. 
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Hvad står du egentlig for som leder?
Af Henrik Jungersen, Susanne Folsach 
Klessen, Jacob Falkner Larsen, Katja Kjær 
Rask og Carsten Søndergaard
Denne artikel handler om, hvordan alle skoleledere 
i Aalborg Kommune har arbejdet systematisk med 
at udfærdige et personligt ledelsesgrundlag. Hvad 
kom der ud af processen, og hvordan kan det bruges 
til at komme tættere på, hvad ens skole kalder på, og 
hvor man selv er i livet som leder? 
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Pas på med identitets-styring af 
offentlige ledere
Af Joachim Meier
Denne artikel stiller det relevante spørgsmål, om 
en masseproduktion af personlige ledelsesgrundlag 
ude i kommunerne ikke nemt bliver til en form-
mæssig metervare? Bør vi ikke i stedet fokusere på 
at styrke opmærksomheden på de værdier, der lø-
bende er til stede i ens praksis?
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Hvad er dit ledelsesgrundlag?
Sidder du selv med tanker om at udforme dit per-
sonlige ledelsesgrundlag? Her får du et håndgribe-
ligt redskab, der gør det let for dig at komme i gang 
med arbejdet med dit eget ledelsesgrundlag.
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