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LEDELSE AF  
KVALITET I DAGTILBUD

25. oktober i København og 
26. oktober i Kolding



Intro
Der er i øjeblikket stort fokus på at højne kvaliteten i dagtilbuddene, og arbejdet med den nye styr-
kede pædagogiske læreplan afsluttes snart. I halen af den vil følge et fokus på, hvordan man leder 
”på kvalitet”, altså hvordan man sikrer en udvikling af det pædagogiske arbejde og etableringen af 
læringsmiljøer, der øger vores børn læring og trivsel. 

Debatten om kvalitet i dagtilbud foregår imidlertid på mange niveauer, og nogle gange også meget 
langt fra hverdagen ude i dagtilbuddene. På denne konference ønsker vi derfor at sætte fokus på den 
ledelse, der går tæt på børnene, og på den ledelse, der ”leder læring”.  

Målgruppe
Konferencen henvender sig til ledere i daginstitutioner, pædagogiske konsulenter og ledere på forvalt-
ningsniveau samt alle andre med interesse for professionel, faglig ledelsesudvikling på daginstitu- 
tionsområdet.

Få et godt tilbud ved tilmeldingen: 
Opløftende ledelse - hvordan organisationer, teams og samfund kan  
forbedre deres præstationsniveau af Andy Hargreaves, Alan Boyle og 
Alma Harris

Pris kr. 200,- pr. stk. ekskl. moms (normalpris kr. 298,- ekskl. moms)

KONFERENCE-
TILBUD 

ISBN 978-87-7160-329-3

9 788771 603293

Varenr. 7485

Hvordan kan din organisation gøre mere med mindre? Hvordan kan I gøre det bedre end før? Hvordan 
kan I vende fiaskoer til succes? 

Baseret på syv års forskning og virkelige cases viser bogen Opløftende ledelse, hvordan ledere i højt 
præsterende organisationer har inspireret og løftet deres teams til bedre præstationer. Begrebet ”op-
løftende ledelse” defineres som seks indbyrdes forbundne faktorer, der tilsammen udgør en rejse mod 
succes. Hver af disse faktorer peger også på visse indre spændinger mellem det, man konventionelt 
betragter som henholdsvis ”bløde” og ”hårde” aspekter af ledelse og administration – spændinger, som 
opløftende ledelse snarere hilser velkommen og drager fordel af end forsøger at undgå og eliminere. 

De seks faktorer, der i bogen er beskrevet med hvert sit selvstændige kapitel, er:
• At drømme med beslutsomhed• Kreativitet og modstrømme• Samarbejde med konkurrenter• Pushing og pulling

• At måle med mening
• Bæredygtig succes.

Med afsæt i de seks faktorer og strategier fra forskellige cases identificerer Andy Hargreaves, Alan Boyle 
og Alma Harris i sidste kapitel en række konkrete måder, du kan forbedre din egen præstationsevne og 
præstationsevnen hos mennesker omkring dig på – for således at løfte din organisation og skabe bedre 
resultater.

Bogens eksempler er hentet fra organisationer så forskellige som uddannelsessystemer, sportshold 
og bilfabrikanter, herunder det engelske skoledistrikt Tower Hamlets, uddannelsessystemerne i Singa-
pore og Finland, internetskobutikken Shoebuy.com, Fiat, Dogfish Head Craft Brewery, Marks & Spencer, 
Cricket Australia, Burnley Football Club, Vancouver Giants m.fl., og bogens målgruppe er således ledere 
og mellemledere i alle former for organisationer.

Læs mere om bogens forfattere, og se videoer om opløftende ledelse på 
den tilhørende hjemmeside www.dafolo.dk/opløftende
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LEDELSE FOR LÆRING

OPLØFTENDE 
LEDELSE

Hvordan organisationer, teams og samfund  kan forbedre deres præstationsniveau

Andy Hargreaves, Alan Boyle og Alma Harris

”Denne vigtige bog vil hjælpe ledere overalt med at løfte deres organisa-tioner til højere niveauer, hvor store udfordringer de end står overfor.” 

– Ken Robinson,  professor emeritus og forfatter

“Opløftende ledelse er århundredets forandringsbog. Glem enhver ad hoc-teori om, hvordan man forbedrer en organisations resultater – denne bog præsenterer seks skarpe indblik i, hvordan man skaber positive for-andringer.”
 

– Michael Fullan,  professor emeritus og forfatter 
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På konferencen kan du møde:

Brenda Taggart, seniorforsker 
ved Institute of Education, Uni-
versity College London. 

Søren Voxted, lektor på Institut 
for Marketing & Management, 
SDU.

Stine Elverkilde, udviklingschef i 
Lyngby-Taarbæk Kommune på 
0-18-årsområdet. 

Fie Lademann, dagtilbudsleder i 
Svendborg Kommune.



Program

08.30 - 09.00:   Tjek ind samt kaffe/te og morgenmad

09.00 - 09.10:   Velkomst og praktiske beskeder
   v/Dafolo

09.10 - 10.30:   Ledelse af kvalitet - evidens fra EPPSE-forskningen
   v/Brenda Taggart, seniorforsker ved Institute of Education, University College London

Dette oplæg vil præsentere EPPSE-projektets baggrund, børnenes udbytte og diskutere den 
meget afgørende relation mellem ledelse og kvalitet. Vi vil udforske, hvad effektive lærings-
miljøer betyder, og hvordan man sikrer en effektiv ledelse af dem. Oplæggets pointer baserer 
sig på fund fra projektet “The Effective Pre-school, Primary and Secondary Education project 
(EPPSE 1997-2014)”, som var Europas største længdesnitsstudie, der har fulgt over 3000 børn 
med det formål at undersøge de positive effekter af dagtilbud af høj kvalitet på børnenes ud-
bytte på lang sigt. 

10.30 - 11.00:   Pause med frugt

11.00 - 12.00:   Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis
   v/Stine Elverkilde, udviklingschef i Lyngby-Taarbæk Kommune på 0-18-årsområdet

Forskning viser, at dagtilbud af høj kvalitet gør en stor forskel på børns videre livsforløb. Men 
hvordan bliver ny viden til ny handling i praksis? Gennem teoretisk viden om og praksiseksem-
pler på, hvilken ledelsespraksis der fremmer kvalitet, sættes der i dette oplæg fokus på de 
ledelsesmæssige dilemmaer, der er forbundet med at skabe en professionel kultur, hvor viden 
bliver til handling i praksis, og hvor barnets udvikling, læring og trivsel er i fokus. 

 12.00 - 13.00:   Frokost 

13.00 - 14.00:   Fælles retning – metoder og systematik som hjælp til at løfte den pædagogiske kvalitet
   v/Fie Lademann, dagtilbudsleder i Svendborg Kommune

I Svendborg Kommune er der sat fælles fokus på systematik og på metoder og retning i for-
hold til den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene. I dette oplæg fortælles der om, hvordan der 
i Svendborg Kommune arbejdes med tidlig opsporing som en del af arbejdet med at styrke 
kvaliteten i dagtilbuddene og om samarbejdsprocesserne i den forbindelse. Derudover vil kom-
munens tanker om og arbejde med læringsledelse og et fælles arbejdsgrundlag blive præsen-
teret. Til sidst i oplægget diskuteres det, hvordan data og teori omsættes til en pædagogisk 
praksis, og hvordan ledelsen bedst faciliterer de processer.

14.00 - 14.30:   Pause

14.30 - 15.30:   Skaber nye ambitioner for dagtilbud nye ambitioner for ledelse af dagtilbud?
   v/Søren Voxted, lektor på Institut for Marketing & Management, SDU 

De politiske ambitioner med og opmærksomheden på dagtilbud er aktuelt større end i mange 
år. Det gør, at området står over for forandringer og tiltag, der vil påvirke sektoren markant og 
udfordre dens ansatte i væsentligt omfang. Det er ikke nogen selvfølge, at de ansatte ”bare” 
kan løfte de nye opgaver. En succesrig udvikling af tilbuddene til vores yngste borgere kræver 
ledelse. Netop ledelse er omdrejningspunktet for dette oplæg. Her vil der blive sat ord og per-
spektiver på, hvad det er for opgaver, og hvilken rolle dagtilbudsområdets ledere står overfor, 
hvis det skal lykkedes at få de politiske og strategiske mål for området indlejret som en ny 
praksis blandt sektorens ansatte. 

15.30:    Tak for i dag Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.



Relevante titler fra Dafolo
è	Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis – synlig læring og kvalitetsudvikling i dagtilbud af Stine  

Elverkilde

è	Det ved vi om – datainformeret forbedringsarbejde i dagtilbud af Thomas Nordahl og Line Skov Hansen

è	Det ved vi om – betydningen af kvalitet i dagtilbud af Ratib Lekhal, Henrik Daae Zachrisson, Elisabet  
Solheim, Thomas Moser og May Britt Drugli

è	Det ved vi om – vuggestuen som læringsmiljø af Ole Henrik Hansen

è	Aktionslæring i pædagogisk praksis af Suzanne Krogh og Søren Smidt

è	Den kritiske leder af Karsten Mellon (red.) Tanja Holmegaard Bjørn, David Cooperrider, Kenneth J.  
Gergen, Jørgen Gleerup, Christian Tang Lystbæk, Lejf Moos, Justine Grønbæk Pors, Betina Wolfgang  
Rennison, Ralph D. Stacey og Steen Visholm

è	Ledelse i Morgen – tidsskrift for pædagogisk ledelse

Praktiske oplysninger om konferencen
Tid: 25. oktober i København og 26. oktober i Kolding

Konferencesteder: Scandic Sydhavn, Sydhavns Pl. 15, 2450 København og 

IBC International Business College, Birkemosevej 1, 6000 Kolding

Konferencesprog: Konferencen foregår på dansk og engelsk.

Pris: Kr. 1.998,-  ekskl. moms pr. deltager. Der ydes 10% rabat ved tre tilmeldinger fra samme institution

(samlet tilmelding).

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den den 20. september 2017.

Tilmelding skal ske online på www.dafolo.dk/arrangementer

Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk

Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter tilmeldings- 
fristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for få tilmeldinger.

Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. Pladsen kan altid overdrages 
til en kollega. Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre oplægget af årsager, som ligger uden for 
Dafolos kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive  
nødsaget til at aflyse oplægget.

 
Yderligere oplysninger: Dorte Kristensen, Dafolo. Tlf. 9620 6666. Mail: forlag@dafolo.dk

Se vores arrangementer på www.dafolo.dk/arrangementer. Du kan også tilmelde  
dig vores nyhedsservice for løbende opdatering. 
Tilmelding til nyhedsbrevet sker på www.dafolo.dk/nyhedsservice.dk

Bøgerne kan bestilles gebyrfrit på www.dafolo-online.dk eller på telefon 9620 6666 
Læs mere på www.dafolo-online.dk

D
afolo - 06.17 - 23

Tilmeld dig inden 15. august 2017 
og få 

300,- i rabat

Aktionslæring

SUZANNE KROGH OG SØREN SMIDT

i pædagogisk praksis

LÆRING I  
DAGTILBUD

Aktionslæring er en metode, der kan bidrage til at understøtte pædagogisk udvikling ret-
tet mod børnenes hverdagsliv og medarbejdernes faglighed. Samtidig kan aktionslæring 
være med til at sikre, at den pædagogiske udvikling baseres på viden og målformulerin-
ger og bliver omsat til konkret praksis i hverdagen. 

Denne bog er en praktisk og overskuelig hjælp til institutioner, der arbejder med akti-
onslæring. I bogen præsenteres den didaktiske aktionslæringsmodel, og modellens ni 
arbejdspunkter gennemgås.

Bogen henvender sig til ledere og medarbejdere i børnehaver og vuggestuer, 0-6-årsin-
stitutioner, fritidsinstitutioner, klubber, dagplejere og studerende ved grund-, efter- og 
videreuddannelser på dagtilbudsområdet.

Suzanne Krogh er cand.psych. med speciale i børn og unges udvikling og 
lektor i pædagogik. Hun er privat konsulent, foredragsholder, underviser, 
familierådgiver og ledelsescoach. Søren Smidt er cand.psych., ph.d., chef-
konsulent og forsker i Didaktik og læringsrum, UCC. Han er forfatter til en 
række artikler og bøger om pædagogik, børn, barndom og institutionalise-
ring. Begge forfattere har ledet og deltaget i en lang række forsknings- og ud-
viklingsprojekter samt aktionslæringsforløb inden for det pædagogiske felt. 

Læring er for alvor kommet på dagsordenen i den pædagogiske praksis på 0-6-årsområdet. 
Serien ”Læring i dagtilbud” sætter fokus på, hvordan det pædagogiske personale kan tilrette-
lægge gode betingelser for børns udvikling og læring, hvorved de kan styrke og lægge grun-
den for børnenes nysgerrighed og glæde ved at lære. 

Seriens målgruppe er pædagogisk personale og ledere i daginstitutioner, men også stude-
rende og undervisere på pædagoguddannelsen samt dagplejere og pædagogiske konsulenter 
kan have glæde af at læse med.

I serien er blandt andet udkommet Barnets digitale læringsrum – godt i gang med digitale 
medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis (Lars Friis Laursen og Jesper Petersen) og Inklu-
sionsvejledning i dagtilbud (Dorthe Andersen og Katrine Tranum Thomsen).

ISBN 978-87-7160-018-6

9 788771 600186Varenr. 7406
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Ledelse af kvalitet
i pædagogisk praksis

Synlig Læring og kvalitetsudvikling i dagtilbud

LÆRING I  
DAGTILBUD

Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis – Synlig Læring og kvalitetsudvikling i dagtilbud handler om 
at udvikle og synliggøre kvalitet i det pædagogiske arbejde på dagtilbuddets egne præmisser i en 
dansk kontekst. 

Forskningen har de seneste år vist, at dagtilbud har mulighed for at gøre en afgørende forskel i børns 
liv på både kort og lang sigt. Men én ting er at få ny viden om, hvad der gør en forskel for pædagogisk 
kvalitet, noget andet er at omsætte denne viden til handlinger i praksis. Synlig Læring tilbyder en 
forskningsbaseret systematisk tilgang til at omsætte denne viden til en målrettet, bevidst pædagogisk 
praksis i professionelle fællesskaber. 

Bogen sætter fokus på ledelse af læring i den nære relation mellem barn og voksen, mellem de 
fagprofessionelle voksne og på ledelses- og forvaltningsniveau. Undervejs gives en række  
praksiseksempler på, hvordan både strukturelle og processuelle faktorer for kvalitet kan understøttes 
ledelsesmæssigt. Centrale emner er opbygningen af en datakultur, didaktisk kompetence samt fokus 
på feedback og vedvarende fælles tænkning som fremmende for kvalitet. 

Bogen henvender sig til pædagogiske ledere i dagtilbud og på forvaltninger samt pædagogiske  
konsulenter og andre, der beskæftiger sig med udvikling af kvalitet i dagtilbud.

Læring er for alvor kommet på dagsordenen i den pædagogiske praksis på 0-6-årsområdet. Serien 
”Læring i dagtilbud” sætter fokus på, hvordan det pædagogiske personale kan tilrettelægge gode be-
tingelser for børns udvikling og læring og dermed styrke og lægge grunden for børnenes nysgerrighed 
og glæde ved at lære. 

Seriens målgruppe er pædagogisk personale og ledere i daginstitutioner, men også studerende og un-
dervisere på pædagoguddannelsen samt dagplejere og pædagogiske konsulenter kan have glæde af at 
læse med.

I serien er blandt andet udkommet Inklusionsvejledning i dagtilbud (Dorthe Andersen og Katrine Tra-
num Thomsen) og Aktionslæring i pædagogisk praksis (Suzanne Krogh og Søren Smidt). 

ISBN  978-87-7160-346-0 

9 788771 603460

ISBN 978-87-7160-346-0

Varenr. 7614

Ledelse af kvalitet i pæ
dagogisk praksis

Vuggestuen som 
læringsmiljø

DagtilbuD

Serieredaktion: Ole Hansen og thomas Nordahl

Det ved v
i o

m

Varenr. 7311

Det lille barn udvikler sig gennem relationer til både omsorgsgivere, venner og omverden 
i øvrigt. Vuggestuen som læringsmiljø er dermed først og fremmest et miljø, hvor barnet 
i trygge rammer kan opleve samhørighed med empatiske omsorgsgivere, der formår at 
planlægge og gennemføre aktiviteter og samvær, som er tilpasset barnets funktionsniveau, så 
barnet via relationen lærer og udvikler sig. Der lægges op til, at den professionelle reflekterer 
selvkritisk over vuggestuens processer, medregner børnenes funktionsniveau, læreplanernes 
intentioner og institutionens fysiske rammer. Bogen skitserer således rammerne for et 
vuggestuedidaktisk perspektiv, der giver fagligheden en retning, så der skabes et godt socialt 
læringsmiljø i vuggestuen.

”Det ved vi om – dagtilbud” er en bogserie, som består af en række praksisnære og 
praksisrettede bøger, der bibringer viden om aktuelle udfordringer i den pædagogiske praksis 
i dagtilbud. Serien præsenterer aktuelle temaer med det formål at gøre forskningsbaseret 
viden om forbedringer af kvaliteten i det pædagogiske arbejde lettere tilgængelig for 
pædagoger og institutionernes ledelser. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne 
viden også anvendes i den pædagogiske hverdag.

I serien er også udkommet:
Det ved vi om – Observation og pædagogisk analyse (af Margit Margrethe Nielsen)
Det ved vi om – Social kompetence (Kari Lamer)

Seriens redaktører er:

Thomas Nordahl
Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Hedmark.

Ole Hansen
Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) 
på Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

ISBN 978-87-7281-918-1  

9 788772 819181

Ole Henrik Hansen

Betydningen af
kvalitet i dagtilbud

DAGTILBUD

Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved v
i o

m

Varenr. 7461

DAGTILBUD
Kvalitet i dagtilbud har afgørende betydning for børns udvikling og læring i dagtilbud på både 
kort og lang sigt. I denne bog opsummeres den eksisterende viden om de elementer, som har 
vist sig at kendetegne daginstitutioner af henholdsvis høj og lav kvalitet. På baggrund heraf 
fremhæves hensigtsmæssige pædagogiske praksisser i dagtilbud, og der sættes fokus på 
den potentielt forebyggende betydning, som et dagtilbud af høj kvalitet kan have for børns 
udvikling og psykiske helbred.

”Det ved vi om – dagtilbud” er en bogserie, som består af en række praksisnære og 
praksisrettede bøger, der bibringer viden om aktuelle udfordringer i den pædagogiske praksis 
i dagtilbud. Serien præsenterer aktuelle temaer med det formål at gøre forskningsbaseret 
viden om forbedringer af kvaliteten i det pædagogiske arbejde lettere tilgængelig for 
pædagoger og institutionernes ledelser. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne 
viden også anvendes i den pædagogiske hverdag.

I serien er også udkommet:
Det ved vi om – Betydningen af voksen-barn-kommunikation (af Ole Henrik Hansen)
Det ved vi om – Observation og pædagogisk analyse (af Margit Margrethe Nielsen)
Det ved vi om – Social kompetence (af Kari Lamer)
Det ved vi om – Vuggestuen som læringsmiljø (af Ole Henrik Hansen)

Besøg seriens hjemmeside på www.dafolo.dk/detvedviom

Seriens redaktører er:

Thomas Nordahl
Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Hedmark.

Ole Hansen 
Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) 
på Institut for Læring og Filosofi , Aalborg Universitet.

ISBN 978-87-7160-167-1  

9 788771 601671

ISBN 978-87-7160-167-1

Ratib Lekhal
Henrik Daae Zachrisson
Elisabet Solheim
Thomas Moser
May Britt Drugli

Datainformeret 
forbedringsarbejde 
i dagtilbud

DAGTILBUD

Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved v
i o

m

Varenr. 7673

DAGTILBUD
Data i dagtilbud kan anvendes til at forbedre både den pædagogiske praksis og børns 
læringsudbytte og trivsel. Disse data kan for eksempel komme fra redskaber som 
sprogvurderinger, forældretilfredshedsundersøgelser, trivselsmålinger eller andre 
vurderingsværktøjer. Der fi ndes ofte tilgængelige data i dagtilbud, men disse bliver ikke 
nødvendigvis analyseret systematisk og anvendt til at forbedre praksis. I bogen vises det, 
hvordan sådanne analyser kan gennemføres på forskellige niveauer i det enkelte dagtilbud, og 
der lægges vægt på vigtigheden af at drøfte og anvende data i fællesskab mellem pædagoger 
i for eksempel professionelle læringsfællesskaber. 

”Det ved vi om – dagtilbud” er en bogserie, som består af en række praksisnære og 
praksisrettede bøger, der bibringer viden om aktuelle udfordringer i den pædagogiske praksis 
i dagtilbud. Serien præsenterer aktuelle temaer med det formål at gøre forskningsbaseret 
viden om forbedringer af kvaliteten i det pædagogiske arbejde lettere tilgængelig for 
pædagoger og institutionernes ledelser. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne 
viden også anvendes i den pædagogiske hverdag.

I serien er blandt andet udkommet: 
Det ved vi om – Betydningen af kvalitet i dagtilbud (af Ratib Lekhal, Henrik Daae Zachrisson, 
Elisabet Solheim, Thomas Moser og May Britt Drugli)
Det ved vi om – Betydningen af voksen-barn-kommunikation (af Ole Henrik Hansen)

Besøg seriens hjemmeside på www.dafolo.dk/detvedviom

Seriens redaktører er:

Thomas Nordahl
Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Hedmark.

Ole Hansen 
Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) 
på Institut for Læring og Filosofi , Aalborg Universitet.

ISBN 978-87-7160-415-3  

9 788771 604153

ISBN 978-87-7160-415-3

Thomas Nordahl og 
Line Skov Hansen

DEN KRITISKE LEDER

Varenr. 7675
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ISBN 978-87-7160-418-4

Tanja Holmegaard Bjørn · David Cooperrider · Kenneth J. Gergen 
Jørgen Gleerup · Christian Tang Lystbæk · Lejf Moos · Justine Grønbæk Pors  

Betina Wolfgang Rennison · Ralph D. Stacey · Steen Visholm

Karsten Mellon (red.)
”Glæd dig til bogen […] Kapitlerne viser, hvordan noget kan og bør gøres 
anderledes, og de inspirerer til nye handlinger. Det må være essensen af en 
nyfortolkning af kritikbegrebet, som denne bog inspirerer til at udvikle.” 

Professor Lene Tanggaard

Det er sund fornuft at forholde sig kritisk til sig selv og til sine omgivelser. Der kan som 
leder være brug for at gå nye veje, og det kan være nødvendigt at se egne og andres 
antagelser og handlinger efter i sømmene. At forholde sig refleksivt og kritisk – at kunne 
stå distancen i moderne ledelse – det er essensen ved den kritiske leder. 

Denne antologis 11 artikler tilbyder ledere og andre interesserede i såvel private 
som offentlige virksomheder indblik i, hvordan man kan være en kritisk leder. De 
internationale og danske bidrag tilbyder en bred vifte af forståelser af det at være en 
kritisk leder. Artiklerne forholder sig kritisk til de klassiske ledelsesidealer og opfordrer 
til, at ledere og ledelse gribes langt mere refleksivt og kritisk an, end der har været 
tradition for. Bogens målgruppe er ledere og derudover studerende på forskellige 
lederuddannelser herunder diplom- og masteruddannelser i ledelse. 

Besøg bogens hjemmeside på www.dafolo.dk/ledelse.

Bogen er redigeret af Karsten Mellon, lektor ved University  
College Sjælland, ekstern lektor ved Syddansk Universitet og 
ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet. Desuden har han en 
cand.mag. i pædagogik, en master i organisationspsykologi og  
en diplom i ledelse. 

Bogens forfattere er Tanja Holmegaard Bjørn, David Cooperrider, Kenneth J. Gergen, 
Jørgen Gleerup, Christian Tang Lystbæk, Karsten Mellon (red.), Lejf Moos,  
Justine Grønbæk Pors, Betina Wolfgang Rennison, Ralph D. Stacey og Steen Visholm.
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Udviklingen på skoleområdet går i et voldsomt tempo 
i disse år, og den vigtigste følge af folkeskolereformen 
er måske, at vi er blevet tvunget til at drøfte under-
visning, læring og ledelse i et omfang, der ikke før er 
oplevet på skoleområdet. Det er ikke længere ”de gode 
gamle dage”, og ”plejer” er afgået ved døden. Vi er ble-
vet gennemprofessionaliseret – og det er godt!

Artiklerne i dette nummer er gode eksempler på, at 
ny viden om ledelse af undervisningsinstitutioner 
medfører en udvikling og en forandring i forhold til, 
hvordan ledelsen prioriterer sin og lærernes tid, og 
hvordan fokus meget tydeligt er på elevernes udbytte 
af at gå i skole og mindre på administration og perso-
naleledelse, der ikke relaterer direkte til kerneopgaven. 

Selvom det ikke er alle ledelser, der har haft samme 
systematiske fokus på fx læringssamtaler som Aalborg 
Kommune eller professionelle læringsfælleskaber, som 
Lene Tortzen Bager beskriver i dette nummer, bør ny 
inspiration og ny viden betyde, at praksis ændrer sig. 
Det vil resultere i, at vores elever kommer til at lære 
endnu mere, end de gør i dag. Inden længe vil vi få 
data, der dokumenterer dette.

Men fokus på læringsledelse og resultater er ikke nok. 
Den aktuelle debat om dannelse i folkeskolen er ud-
tryk for, at der er andre dimensioner ved at gå i skole 
end faglighed og kompetencer, som vi skal være op-
mærksomme på ude på skolerne. Men et ekstra fokus 
på dannelse som en dimension i det professionelle ar-
bejde er slet ikke tilstrækkeligt. Vi skal være profes-
sionelle og mere til.

Når man spørger børnene og forældrene, dukker 
der endnu flere dimensioner op, og en af dem er 
kærligheden. Børn og forældre ønsker og forventer, 

at pædagoger, lærere og ledere ikke udelukkende er 
professionelle, men at vi er i denne branche, fordi vi 
oprigtigt glædes ved at gøre en forskel for børn og 
unge. Det er vigtigt, at vi husker at både fortælle og 
vise, at alle os, der arbejder med børn og unge, har 
ægte, varme følelser på spil, når vi hopper af cyklen om 
morgenen og træder ind i vores professionelle sfære. 
Vi er ikke udelukkende motiverede af gode resultater, 
vi er motiverede af at opleve, at vi gør en forskel for 
andre mennesker.

I takt med, at vi udvikler vores praksis og vores sprog 
om praksis, skal vi som ledere derfor også være op-
mærksomme på, at vi ikke bliver så professionelle og 
målfokuserede i vores kommunikation, at vi glemmer 
at demonstrere og formidle til børn og forældre, at 
vi driver skole, fordi vi holder af både opgaven og de 
mennesker, vi arbejder med. Vi ledere skal også vise 
nærvær og glæde over det privilegie, det er at tilbringe 
arbejdsdagen i selskab med børn og unge. Det skaber 
tryghed og tillid, når det er tydeligt, at vi faktisk op-
rigtigt holder af de små og store mennesker, som vi har 
ansvar for, uanset om hovedparten af dagen foregår 
bag et skrivebord eller med undervisning.

Det er nødvendigt, at vi agerer professionelt, men vi 
skal huske at vise, at det hos professionelle ledere er 
mere end lønnen, der sender os smilende på arbejde 
hver dag. Det er pædagoger og lærere virkelig gode til, 
og det kan vi ledere lære af. 

God fornøjelse med at de inspirerende artikler, og 
husk kærligheden!

Af Lasse Reichstein, skoleleder på Hellerup Skole

Pædagogisk ledelse af 
lærersamarbejde 
Af Lene Tortzen Bager

Denne artikel beskriver, hvordan et øget lærer-
samarbejde kan løfte kvaliteten i uddannelser og 
styrke og professionalisere skolen som arbejds-
plads. Det er den pædagogiske ledelses opgave at 
skabe afsæt for, at lærersamarbejde kan bidrage 
med konkrete faglige forslag til ledelsens strategi-
ske opgaver, og ved hjælp af to praksiseksempler 
viser artiklen, hvordan den pædagogiske ledelse 
kan forbinde lærerens faglighed med ledelsens 
strategi.

2
Ud af kontoret og ind i klasselokalerne
Af Jacob Jensby Christensen, Lise Velin og 
Christina Vestergaard
I denne artikel beskriver ledere fra Bellahøj Sko-
le, hvordan de igennem en årrække har arbejdet 
med undervisningsobservation med henblik 
på at få en mere åben og fælles skabende skole, 
hvor læring er ikke bare en fælles opgave, men en 
fælles forpligtigelse. Artiklen viser, hvordan ob-
servation kan være en resurse og et systematisk 
værktøj i arbejdet med professionelles læring.
 

6
Elevcentrerede læringsmiljøer og 
elevcentreret ledelse i praksis
Af Dan Gjerrild Søgaard
Denne artikel ser nærmere på, hvordan man 
i Odder Kommune har en overordnet til-
gang til skolernes arbejde, der handler om 
at skabe elevcentrerede læringsmiljøer. Ud-
gangspunktet for skolernes arbejde skal være 
eleven snarere end læringsmål. Med udgangs-
punkt i Parkvejens Skole i Odder beskrives 
det, hvordan man som skole kan arbejde læ-
ringsfokuseret, elevcentreret og producerende.  

 9 
Læringssamtaler i Aalborg Kommune
Af Kristina Kristoffersen, Jakob 
Ryttersgaard og Per Sand

Denne artikel beskriver, hvordan læringssamta-
ler i Aalborg Kommune er blevet en vigtig del af 
skolevæsenets implementering af folkeskolere-
formen. Igennem læringssamtaler har skoleud-
valget, forvaltningen, skoleledelsen og medar-
bejderne fået et redskab til dialog, mulighed for 
at følge op på mål og forventninger samt retning 
i det fremtidige arbejde.
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