
Lad nogle andre gøre arbejdet
Af Lasse Reichstein, skoleleder på Hellerup Skole

Distribueret ledelse medfører mere læring, glade-
re børn, medarbejdere og ledere, bedre resultater, 
mindre sygefravær og bedre balance mellem arbejde 
og fritid for lederne. What’s not to like?

I dette nummer kan du læse mere om, hvorfor di-
stribueret ledelse er en god idé, hvad det konkret 
går ud på, og hvordan jeres ledelse kan arbejde 
distribueret. 

Som Kim Martin Nielsen og Christian Nyvang 
Quick skriver i artiklen ”Få jeres vejledere og 
teamkoordinatorer ud over rampen”, er distribu-
eret ledelse ikke et nyt fænomen. Det har været 
beskrevet i ledelseslitteratur siden 1970’erne. Det 
åbner for spørgsmålet om, hvorfor ikke alle lede-
re af børne- og uddannelsesinstitutioner arbejder 
”distribueret”? 

Udfordringerne med at distribuere ledelse kan fin-
des mange steder. I relationen mellem forvaltning 
og decentral ledelse, internt i ledelsesteamet (og i 
lederen) og i kulturen på en arbejdsplads. 

Anne Mette Kjeldsen og Lotte Bøgh Andersen 
skriver i deres artikel om, at samarbejdet mellem 
forvaltning og decentrale enheder kan fremme el-
ler hæmme distribueret ledelse i institutioner og 
på skoler. Hvis alle mails sendes til skolelederen, 
hvis det er skolelederen, der alene indkaldes til alle 
møder, eller hvis det er skolelederen, der roses eller 
ristes i forhold til skolens resultater, er det en kultur, 
hvor distribueret ledelse har svære kår. 

Ledere træffer beslutninger, og det giver et adre-
nalinkick, som den amerikanske ledelsestænker 
og forfatter Patrick Lencioni kalder adrenaline bias 
(Nielsen, 2020). Både den individuelle leder og le-
delsesteamet får en følelse af lykke, når der træffes 
fede beslutninger, og det kan være vanedannende og 
modarbejde motivationen for at distribuere. Derfor 
er det vigtigt at huske, at ledelse også er at lykkes 
gennem andre, at turde fejle og at turde lade andre 
fejle. Faktisk er den næstbedste beslutning nogle 

gange den bedste, når den træffes af en ressource-
person. Det er styrker en kultur, der arbejder med 
distribueret ledelse, hvor udvikling og initiativer 
kan komme fra alle steder i organisationen.  

Arbejdspladsens kultur er afgørende for, hvilken ef-
fekt distribueret ledelse har. ”Culture eats strategy 
for breakfast,” har ledelsesforfatteren Peter Drucker 
skrevet, og selv verdens bedste ressourcepersoner 
kan ikke lykkes, hvis legitimiteten og respekten ikke 
findes blandt kollegerne. Det kan tage år at ændre 
en hierarkisk kultur til en distribueret kultur, og det 
skal understøttes på alle leder og kanter. Ressource-
personer skal klædes på til opgaven både i forhold til 
uddannelse og kompetencer, opgavebeskrivelser og 
til at møde kollegerne fra en ny position. En sam-
arbejdsstruktur mellem ressourcepersoner og le-
delse skal aftales og planlægges. Imens dette finder 
sted skal indsatser aftales, og det praktiske skal på 
plads, så samarbejdet mellem ressourcepersonerne 
og medarbejderne kan lykkes i en travl hverdag med 
mange dagsordener og opgaver. Og nu kommer vi 
til det svære! At skabe mening og motivation hos 
medarbejderne til at påskønne, efterspørge og sam-
arbejde med ressourcepersoner, der er fagligt dygti-
gere eller har specifikke ledelsesbeføjelser. 

Jeg er en stolt og glad leder, når jeg oplever tillid 
fra mine medarbejdere. Det opleves mindst lige så 
positivt, når tilliden går den anden vej, og vi som 
ledere viser tillid og giver ansvar fra os. Brug dette 
nummer af Ledelse i Morgen til et eftersyn af jeres 
ledelse og til at reflektere over, hvorvidt og hvordan 
I arbejder med distribueret ledelse. Ledelsesarbej-
det bliver bare lidt sjovere og det mere kvalificeret, 
når vi inviterer praktikerne med til ledelsesbordet. 

God læselyst og nyd tænkepausen!
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Afstemt distribueret ledelse: Hvorfor og 
hvordan?
Af Anne Mette Kjeldsen og Lotte Bøgh 
Andersen
Denne artikel giver en introduktion til 
distribueret ledelse og pointerer vigtigheden 
af, at delingen af ledelsesopgaver er afstemt. 
En fælles opfattelse af målsætninger, ram-
mer og handlerum er en forudsætning for, at 
distribueret ledelse kan forventes at bidrage til 
at skabe værdi. 2
Distribueret ledelse gennem skolens 
ressourcepersoner
Af Micki Sonne Kaa Sunesen
Denne artikel giver et bud på, hvad distribueret 
ledelse er, og kommer med eksempler på, hvor-
dan distribueret ledelse kan anvendes i skolens 
praksis via skolens ressourcepersoner. 5
Faglig ledelse – en balance mellem 
direkte og indirekte ledelse af 
samarbejdet i skolen 
Af Malene Ringvad, Frank Jensen, Henrik 
Fenger Lynggaard og Lene Zacharias
Denne artikel argumenterer for, at ledere 
træder til som trænere, der hvor samarbejdet 
halter, og lærer at balancere mellem indi-
rekte og direkte faglig ledelse af samarbejdet. 
Lederen skal påtage sig opgaven at facilitere 
samarbejdet i skolens professionelle læringsfæl-
lesskaber i skolen. 9
Få jeres vejledere og teamkoordinatorer 
ud over rampen 
Af Kim Martin Nielsen og Christian Nyvang 
Qvick
Denne artikel sætter fokus på de udfordringer, 
der kan der opstå, når ressourcepersoner uden 
personaleansvar eller formelle ledelsesbeføjel-
ser skal udøve indflydelse på kolleger, og på, 
hvordan den formelle leder kan understøtte 
ressourcepersonerne, så de trives og  
lykkes i rollen. 16
Distribueret ledelse skal ikke 
distribueres
Af Frode Boye Andersen
Denne artikel giver en forståelse af distribueret 
ledelse, der peger på, at vi, hvis vi iagttager 
ledelse gennem et distribueret perspektiv, kan 
komme i lag med noget af den organisatoriske 
opgaveløsning, der ellers nogle gange forekom-
mer at være uden for den formelle ledelses 
rækkevidde.
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