
Arbejdsgruppe 5. 
Tema - Lederrollen 
 
Hvad er jeres drømmescenarie i relation til temaet: 

 At skolerne har engagerede, samarbejdsvillige medarbejde, og at lederteamene fremstår 
som rollemodeller og går positivt foran. 

 At børnene lærer mere og er mere motiverede. 
 
Hvad er de største muligheder som vi ser dem: 

 At skabe en bedre folkeskole, med mere læring og spændende, alsidig undervisning, der 
er mere motiverende undervisning.  

 En styrkelse af samarbejdet, internt såvel som eksternt og således skabe en bedre 
arbejdsplads. 
 
Hvad ser vi som de største udfordringer: 

 Hvilken ledelsesmodel vælger vi/får vi tildelt, for samarbejdet i lederteamet vil blive 
udfordret af kulturforandringen i hele skolevæsenet. Vi forudser mere selvstyring og 
derved også en kulturforandring i tillæg til skolereformen. Altså mere ansvar til den enkelte 
medarbejder - om det vil lykkes for os, er en udfordring. 

 Italesættelsen af den ny skolereform, som en reel styrkelse af folkeskolen og derfor som et 
positivt tiltag, kan blive vanskelig, hvis ikke vi får medarbejderne med. 
 
Hvad er vigtigst i forhold til medarbejderne: 

 At opmuntre, anspore til en positiv og engageret tilgang til skolereformen. Vise, der er 
plads til alle medarbejdere, ligesom der er nu. Skolen inkluderer - også medarbejdere. 
Frygt ikke afskedigelse. 
 
Hvad er vigtigst i forhold til eleverne: 

 Kulturforandringen. Udfolde læringsbegrebet meningsfyldt for dem. At skolen ikke længere 
uddanner til gymnasiet, men også til andre uddannelsesinstitutioner. Således at "ikke 
boglig læring" anerkendes på lige fod hos medarbejdere, forældre og elever. 

 Tydelig målsætning for elevernes læring. Tydelige mål fra ledelse til teamene og fra 
teamene til børnene. 
 
Hvad er vigtigse i forhold til foræ ldrene: 

 Løbende information om udviklingen. En fælleskommunal kommunikationsstrategi/plan, 
hvor der inviteres til dialog.  

 Skolebestyrelsen inddrages passende i den løbende dialog. Der er en ledelsesmæssig 
bekymring for, at det nye og større ledelsesrum tages af skolebestyrelsen gennem 
fastsættelse af principper, eks. princip om forberedelsestid til enkelte fag. 
 
Den allermest alternative/skæve/utraditionelle ide for temaet arbejdsgruppen kan 
finde på: 

 At nedbryde skolens nuværende strukturer; fjerne klokken, lektionerne, fagene, 
hjemklasseprincippet. 
 
Hvad er det vigtigt, vi hurtigt kommer igang med: 



 Information til forældre og medarbejdere. Gerne fælleskommunalt. Eks. dialogmøder, 
besøg hos skolebestyrelsen, infobrev til forældre. 
 
 
Andre betragtninger: 

 Skolens ledelse skal i højere grad skabe mulighed for, at det strukturelt bliver muligt at 
mødes til den fælles forberedelse, fagteam arbejde og øvrigt internt samarbejde. 

 Skolens ledelse skal i højere grad se til, at teamene tager større ansvar i planlægningen 
og udførelsen af undervisningen - også den understøttende - for at sikre, at nye og flere af 
de voksnes kompetencer sættes i spil. Styringen vil komme yderligere på afstand, når 
kravene til selvstyring øges, og der skal lægges kompetenceudviklingsplaner for teamene 
også for teamets egen udvikling. 

 Skolens ledelse skal i højere grad arbejde med målsætning for teamene og efterfølgende 
opfølgning. Ledelsen skal derfor i højere grad sparre med teamene, både hvad angår 
teamets egen udvikling og i relation til kompetenceudviklingsplanen. 
 
 
Kom med konkrete eksempler og billeder på , hvordan skoledagen ser ud 
indholdsmæssigt, organisatorisk og samarbejdsmæssigt: 

 Skolens medarbejdere vil være inddelt i team (pædagoger, lærere, medhjælpere og 
undervisningsassistenter), der sætter læringsmål for årgangen både individuelle og 
klassemål, laver fleksible skemaer, evaluerer og inddrager eksterne (herunder PPR) 
samarbejdspartnere.  

 Da der ikke er en fælles “ringetid”, vil undervisningen styre pauserne og ikke omvendt.  
 Teamene vil selv styre behovet for didaktisk differentiering, herunder 

værkstedsundervisning. Skolens ledelse vil sparre med teamene herom og sætte mål for 
teamene. 


