
Tema	  5.	  	  
Ledelsesrollen	  fremover	  

Allan,	  Margit	  og	  Thomas.	  

	  

FASE	  A	  

1.1	  Beskriv	  kort	  for	  hinanden,	  hvordan	  I	  allerede	  i	  dag	  arbejder	  med	  ledelsesrollen.	  

På	  Hedelyskolen	  har	  vi	  ledelsesmæssigt	  organiseret	  os	  på	  følgende	  vis:	  

Skoleleder,	  Viceskoleleder,	  Afdelingsleder	  og	  SFO	  leder.	  

Disse	  fire	  danner	  rammen	  om	  skolens	  ledelsesteam,	  der	  mødes	  i	  hvertfald	  en	  gang	  ugentligt.	  På	  møderne	  
drøftes	  aktuelle	  udfordringer	  og	  arbejdsopgaver	  koordineres.	  Udover	  de	  faste	  møder	  tilstræbes	  det	  at	  
lægge	  temadage	  ud	  af	  huset	  med	  mulighed	  for	  fordybelse.	  

Den	  overordnede	  ledelse	  varetages	  af	  skoleleder	  og	  viceskoleleder,	  der	  dagligt	  taler	  sammen	  og	  i	  
fællesskab	  koordinerer	  og	  delegerer	  arbejdsopgaver.	  

Afdelingslederens	  primære	  ansvarsområde	  er	  i	  skolens	  specialklasserække	  -‐	  Ungdomsklasserne.	  

SFO	  lederens	  ditto	  er	  på	  skolens	  SFO.	  

Både	  SFO-‐	  og	  afdelingsleder	  har	  ydermere	  en	  del	  ad	  hoc	  ledelsesmæssige	  opgaver	  gældende	  for	  skolen	  
som	  helhed.	  

Skolens	  ledelse	  er	  repræsenteret	  på	  større	  personale-‐	  og	  lærermøder	  og	  sidder	  i	  størstedelen	  af	  skolens	  
udvalg.	  

Ift.	  udarbejdelse	  af	  vores	  udviklingsplan	  (SPE	  =	  Status,	  Plan	  og	  Evaluering),	  der	  er	  i	  tråd	  med	  skolepolitikken,	  
sætter	  ledelsen	  sig	  for	  bordenden	  og	  er	  primus	  motor	  og	  koordinerer	  indholdet	  i	  samarbejde	  med	  skolens	  
udviklingsgruppe	  (UVG).	  Udviklingsplanen	  er	  treårig	  og	  bygget	  op	  over	  fem	  indsatsområder	  defineret	  af	  
UVG.	  I	  relation	  til	  hvert	  indsatsområde	  udarbejder	  de	  enkelte	  årgangsteam	  en	  årsplan,	  der	  afleveres	  til	  
ledelsen,	  hvor	  der	  beskrives,	  hvordan	  der	  arbejdes	  med	  området.	  Opfølgningen	  på	  disse	  sker	  gennem	  to	  
årlige	  MUS-‐	  og	  GRUSsamtaler.	  

Ledelsen	  sætter	  gennem	  SPE'en	  et	  ledelsesmæssigt	  aftryk	  ift.	  udtalte	  medarbejderforventninger.	  Og	  
gennem	  blandt	  andet	  SPE'en	  kommunikeres	  skolens	  strategiske-‐	  og	  pædagogiske	  linje.	  	  

	  

	  

	  

	  



FASE	  B	  

Vurdér	  jeres	  arbejde	  ift.	  ledelsesrollen.	  

Samarbejdet	  er	  velfungerende.	  Arbejdspresset	  er	  dog	  stort	  og	  tiden	  knap,	  hvorfor	  det	  ikke	  altid	  lykkes	  at	  
finde	  tid	  til	  fordybelse	  og	  ofte	  bliver	  møderne	  brugt	  til	  detailplanlægning	  i	  højere	  grad	  end	  egentlig	  
udviklingstænkning.	  

Arbejdet	  omkring	  SPE'en	  er	  velkørende	  og	  fungerer	  som	  tilsigtet.	  	  
	  

FASE	  C	  

Forestil	  jer	  at	  I	  om	  tre	  år	  har	  en	  fælles	  praksis	  på	  skolen	  omkring	  ledelsesrollen.	  Lad	  jer	  ikke	  begrænse	  af	  
eksisterende	  strukturer	  og	  rammer.	  Hvad	  kendetegner	  jeres	  arbejde	  med	  ledelsesrollen?	  

Teamet	  består	  nu	  af	  en	  skoleleder,	  viceskoleleder,	  to	  fulltime	  afdelingsledere	  og	  1	  fulltime	  SFO	  leder.	  
Teamet	  mødes	  fast	  to	  gange	  ugentligt,	  hvor	  hovedvægten	  ligger	  på	  udviklingsarbejde,	  sparring	  og	  
fordybelse.	  	  	  

Vi	  er	  et	  sammentømret	  team,	  der	  understøtter	  hinandens	  arbejde.	  Vi	  er	  mere	  synlige	  blandt	  såvel	  
medarbejdere	  som	  forældre	  som	  elever	  gennem	  løbende	  deltagelse	  i	  undervisning	  og	  skolens	  almene	  
hverdag.	  

Skolen	  er	  afdelingsopdelt:	  
Indskoling	  inkl.	  SFO-‐del	  (ledelsesansvarlig:	  nuværende	  SFO	  leder).	  
Mellemtrin	  inkl.	  modtageklasse	  (ledelsesansvarlig:	  afd.	  leder).	  
Udskoling	  inkl.	  ungdomsklasserne	  (ledelsesansvarlig:	  nuværende	  afd.	  leder	  for	  u.	  kl.).	  

Det	  overordnede	  ledelsesmæssige	  ansvar	  ligger	  hos	  Skoleleder	  og	  Viceskoleleder.	  	  

Skolens	  medarbejdere	  er	  organiseret	  i	  team	  bestående	  af	  pædagoger,	  lærere,	  medhjælpere,	  UV-‐
assistenter,	  psykologer	  mm,	  der	  sætter	  læringsmål	  for	  årgange	  og	  klasser,	  laver	  skemaer,	  evaluerer	  og	  
inddrager	  eksterne	  samarbejdspartnere.	  Samme	  udarbejder	  årsplaner,	  der	  sendes	  til	  ledelsen.	  

	  

	  

	  


