
”Vi møder os selv ihjel”. Dette og lignende udsagn 
forbindes ofte med skolens lærere. Det kan være 
svært at afgøre, hvor repræsentativt det er, men 
over de senere år har skolens mødefora og de til-
hørende processer og relationer været i fokus både 
kvalitativt og kvantitativt. Professionelle læringsfæl-
lesskaber, lærer- og pædagogsamarbejde, teamsam-
arbejde, afdelingsmøder og meget mere forbindes i 
udgangspunktet med rette med noget positivt. Det 
er godt at få den pædagogiske praksis på bordet og 
drøfte den med kolleger og ledelse. Hvis mødefora 
består af professionelle med gode indbyrdes relatio-
ner, komplementære kompetencer og processer, der 
orkestrerer gode faglige og pædagogiske drøftelser, 
kan de direkte understøtte pædagogisk praksis og 
undervisning.

Noget tyder på, at det er på rette spor. Skolereformen 
af 2013 får sjældent ret mange positive ord med på 
vejen i disse tider. Følgeforskningen i reformen har 
dog løbende peget på, at der er sket en positiv ud-
vikling i lærernes indbyrdes samarbejde. Også lærer-
pædagogsamarbejdet har udviklet sig, om end det 
fortsat står over for en række udfordringer.

Hvis det forholder sig modsat – dvs. at samarbejds-
fora ikke fungerer – er det dog ikke bare forbundet 
med tidsspilde. Det tager tid fra undervisning og 
samvær med børn i dagtilbud og elever i skolen. Vi 
kender det alle. Det bliver en drænende og demo-
tiverende oplevelse. Meget i dagtilbud og skoler er 
forbundet med møder, relationer og processer. Også 
det mest centrale. Der er en relationel proces mel-
lem lærere og elever forbundet med undervisning, 
og den er meget betydningsfuld. Vuggestuer og 

børnehavers fællesskaber består ideelt set af børn, 
der leger med hinanden i en sand harmoni. Sådan er 
det bare ikke altid, og derfor må de voksne beslutte, 
hvornår de evt. skal intervenere i de legeprocesser.

Men hvordan kan vi så kvalificere dagtilbud og sko-
lers mødefora, så netop de centrale aktiviteter kom-
mer i centrum? Hvordan skabes gode processer og 
relationer mellem de professionelle og deres ledere, 
så det understøtter deres daglige pædagogiske prak-
sis? Dette nummer af Ledelse i Morgen kan ikke leve-
re endelige svar på disse spørgsmål, men artiklerne 
giver gode indsigter og ideer til gentænkning af dag-
tilbud og skolers processer. Lene Tortzen Bager og 
Søren Willert sætter fokus på professionelle lærings-
fællesskaber som en mulighed for at ”genindsætte 
læreren som faglig herre i eget hus”. Professionelle 
læringsfællesskaber skal gøre lærernes egne viden-
produktioner til noget helt centralt. På den måde 
bliver de ikke bare mere af det samme, men noget 
der kan flytte undervisning. René Kristensens arti-
kel handler om, hvordan man som pædagogisk leder 
kan støtte og inspirere. Den pædagogiske leder skal 
være i skulderhøjde med medarbejderne og tæt på 
deres praksis for at kunne udøve god pædagogisk 
ledelse. Erik Sassersen Møller beskriver meget kon-
kret, hvordan møder kan faciliteres og styres. Man 
skal selvsagt gerne have det bedste ud af de møder, 
man deltager i, men det kræver forberedelse og dedi-
kation af alle parter. Både deltagere og mødeledere. 
Afslutningsvis bekriver Bent Suhr, hvordan du som 
leder udstikker retning for de forskellige processer.

God læselyst.

Af Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef, VIA University College
Den videnproducerende skole
Af Lene Tortzen Bager og Søren Willert
Denne artikel sætter et fagligt koordineret sam-
arbejde mellem lærere og skoleledelser omkring 
videnproduktion som vejen frem for at skabe  
effektive læringsfællesskaber. Videnproduktionen 
kan have forskellige temaer, men det væsentlige er, 
at processen omkring den skal involvere og skabe 
opmærksomhed på praksis. Artiklen beskriver 
forskellige eksempler på videnproduktion i gym-
nasie- og skolesektoren samt på FGU og STX, hvor 
man bl.a. har arbejdet med prøvehandlinger og 
kollegial supervision. 
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”Jeg så ikke lige, hvem der rakte hånden 
op først”
Af Erik Sassersen Møller
Denne artikel handler om bedre møder, og hvor-
dan facilitering kan erstatte styring på dine mø-
der. Artiklen giver konkrete tips til, hvordan man 
får det bedste ud af de møder, man har ansvaret 
for, herunder bl.a. vigtigheden af forberedelse, 
opmærksomhed på selve mødeformen og vig-
tigheden af at få alle deltagere i mødet til at tale 
sammen.
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Fantastiske forbindelser i pædagogisk 
ledelse
Af René Kristensen
Denne artikel handler om, hvordan man som pæ-
dagogisk leder kan støtte og inspirere til en bedre 
praksis. Artiklen præsenterer en række mulighe-
der, hvor den pædagogiske ledelse inviteres ind 
som rammesættende facilitator med fokus på at 
øge diversiteten og skabe meningsfulde koblinger 
mellem pædagogiske handlinger og kontekster.
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Ledelse af kultur, værdier og visioner
Af Bent Suhr
I denne artikel præsenteres et konkret værktøj til 
at afklare, hvilke kompetencer organisationen 
besidder. Kendskab til de ansattes forskellige kom-
petencer kan hjælpe dig som leder til bedre at lede 
implementeringsprocesser med udgangspunkt 
i en fælles forståelse for retning og kerneopgave. 
Artiklen kommer også ind på, hvordan du som 
leder udstikker retning og skaber rammerne for 
arbejdet med kerneopgaven.
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