
Forandring er en rodet affære
Af Klaus Majgaard, ph.d., ledelsesrådgiver og ekstern lektor på CBS

Forestil dig en kombination af følgende elementer:

1. En politisk reform med høje idealer om en ny hel-
hed og sammenhæng i uddannelse af unge, der 
ikke har haft den letteste gang i skoleverdenen

2. Et kompliceret politisk puslespil om sammen-
lægning og lokalisering af nye institutioner og 
skoler

3. Et møde mellem undervisere fra vidt forskellige 
faglige og pædagogiske verdener

4. Tonsvis af praktiske problemer i opbygningen 
af nye uddannelser og arbejdspladser

5. Og ikke mindst: Kort tid til at få de nye uddan-
nelser op at flyve!

Kan du forestille dig dette, har du en omtrentlig ide 
om de arbejdsvilkår, som lederne har haft inden for 
de nye FGU-uddannelser. I dette nummer af Ledelse 
i Morgen kan du læse om en ledelsespraksis, hvor 
intet er for stort og intet for småt, og hvor strategier 
for nye typer af læringsmiljøer skal skabes, sam-
tidig med at lederen også er den, der går ud med 
skraldespandene. 

Radikale forandringer indebærer forhandling af 
stort set alle de rutiner, strukturer og kompro-
miser, som er definerende for en organisation. Der 
skal etableres en fælles opgaveforståelse og en ar-
bejdsdeling. Der skal bygges beslutningssystemer 
og kanaler for interessevaretagelse og konfliktløs-
ning. Planlægning og praktiske rutiner skal sæt-
tes i system. Og ikke mindst skal medarbejdere og 
ledere finde frem til en fælles forståelse af, hvem de 
er som fællesskab. Medarbejdere og ledere kom-
mer til organisationen med vidt forskellige ideer om 
disse emner, og konflikter og lejlighedsvise kriser 
må derfor høre til det helt forventelige.

Lederens opgave er at hjælpe organisationens aktø-
rer gennem disse svære forhandlinger. Arbejdet står 
og falder med, at man under dette pres kan bevare 
nærvær og en realistisk forståelse af de brydnings-
fulde processer, som organisationen gennemløber. 

Faktisk kan det – helt forståeligt – være fristende at 
stikke af fra kompleksiteten og søge ophold i fanta-
sier, som foregiver klarhed og trøst. En sådan fantasi 
kan være forestillingen om lederen som den heroi-
ske kæmper, der holder fanen højt i en uforstående 
og til tider fjendtlig omverden. Eller det kunne være 
drømmen om det forjættende fagsyn, mindset eller 
metodeprogram, som blot skal implementeres med 
en tilpas nidkærhed. En tredje psykologisk flugtvej 
er ideen om organisationen som det perfekte fælles-
skab, hvor fremtidens læringsmiljøer materialiserer 
sig gennem en samskabende proces. Endelig kunne 
man hengive sig til forestillinger om, ”hvordan for-
andringsprocesser burde være”, og man kan vende 
sig anklagende mod den omverden, der nægter én 
de ideelle arbejdsbetingelser.

Alle disse forestillinger er forståelige og har noget 
vigtigt at sige. Problemet er bare, at de ikke hjælper 
ret meget. Lige nu pågår forandringen – med sit rod, 
sine stærke følelser og sine konflikter. Og du er mest 
værdiskabende, når du kan møde dette rod på en 
realistisk og omsorgsfuld måde. 

Dette er lettere sagt end gjort. Men der er god 
hjælp at hente i dette nummer, hvor du bl.a. kan 
læse et overblik over FGU’ernes tilblivelse, et ind-
sigtsfuldt narrativ om at være leder i denne pro-
ces og skulle balancere idealer og realisme og et 
brugbart perspektiv på, hvordan man som leder 
hjælper medarbejdere og samarbejdspartnere med 
at håndtere de paradokser, som er grundlæggende 
for forandringer.

Den største solidaritet, vi kan vise hinanden, er at 
turde dele en uperfekt verden. Som leder er det din 
opgave at skabe betingelser for et sådant fællesskab 
– og dermed bane vej for fælles og formålsorienteret 
handling, også når forventninger og vilkår stritter 
i mange retninger.

Ledelse på FGU: Vigtige opgaver og 
udfordringer – viden på vej
Af Mia Uth Madsen og Eva Broegaard
Denne artikel opridser fire udfordringer for 
FGU samt nogle vigtige ledelsesopgaver og 
ledelsesvilkår, der er tilknyttet FGU. Disse 
ledelsesopgaver omhandler alt fra praktiske 
omstændigheder og pædagogiske udfordringer 
til samarbejdsrelationer med aktører uden for 
selve uddannelsen. 2
Kerneopgaven i FGU – med elevernes 
læring og trivsel i centrum
Af René Nordin Bloch, Dorthe Geisnæs, Ras-
mus Sandberg Holm og Susanne Hjelmberg 
Larsen
Denne artikel diskuterer, hvad vil det sige at 
sætte elever og deres læreprocesser i centrum i 
en FGU-kontekst, og hvilken betydning det re-
lationelle har for elever og medarbejdere. Dette 
skaber basis for at  se indgående på FGU’ens 
kerneopgave – at alle unge skal have et liv med 
uddannelse og job. 6
FGU som Fugl Føniks
Af Gitte Pedersen Viftrup
Denne artikel beskriver de udfordringer, som 
de endnu nyetablerede FGU-institutioner står 
overfor. Direktøren for FGU Midt-Vest gen-
nemgår, hvordan FGU Midt-Vest helt konkret 
har grebet disse udfordringer an, og beskri-
ver, hvad der spænder ben for den yderligere 
udvikling, samt potentialer og forhåbninger for 
fremtiden. 11
Skolelederen som menneskelig 
mikserpult
Af Jonas Sprogøe
Denne artikel ser på, hvordan FGU-institu-
tionerne er præget af en række paradokser, 
og spørger til, hvordan man som leder kan 
håndtere og navigere i de mange paradokser, 
der konstituerer uddannelsen. En vej til dette 
kan være en polyfon organisationsforståelse, 
der tager højde for de mange organisatoriske 
stemmer og ønsker, der findes i en organisation 
som FGU. 16
MUS – udvikling for hvem?
Af Hanne V. Moltke og Trille Frodelund Lykke
Denne artikel kortlægger, hvordan man 
kan skabe en dialog på arbejdspladsen om 
udvikling for både den enkelte medarbejder og 
teamet som helhed, samtidig med at man har 
øje for de organisatoriske og strategiske ydre 
rammer. En måde at gøre dette er gennem et 
fælles blik på kompetenceudviklingsbehov i 
MUS-samtalen. 20
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