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Med Growing Great Student Centered LeadersTM kan du nu for første gang i 
Danmark deltage i et internationalt certificeret uddannelsesforløb målrettet 
ledere af uddannelsesinstitutioner. GGSCLTM udvikler din teoretiske og prak-
tiske viden om ledelse af læring og opbygger din ekspertise i at lede skoler 
og uddannelsesinstitutioner med direkte fokus på elevers og studerendes 
læringsudbytte.

Undersøgelser viser, at skoleledelser anvender 80% af tiden på andre op-
gaver end pædagogik og kvalitetsudvikling i forhold til elevernes læring. 
Ledelsen kan ikke løse opgaverne alene, og derfor er implementering af di-
stribueret ledelse et centralt omdrejningspunkt i GGSCLTM.

GGSCLTM tager udgangspunkt i Distinguised Professor Viviane Robinsons 
model om elevcentreret skoleledelse. UCC og Dafolo har i samarbejde med 
University of Auckland omsat resultaterne til en dansk kontekst.

Deltagerne på GGSCLTM får:
• Et praksisrettet forløb med arbejde i egen ledelsespraksis mellem kursus-

dagene 
• Konkrete værktøjer til arbejdet i egen ledelsespraksis 
• Praksisnære bud på samarbejdet mellem professionelle om elevernes læ-

ring og trivsel
• Et eksklusivt og målrettet kursusmateriale med specielt udviklede modeller 

og værktøjer
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GGSCLTM omsætter evidens og forskningsresultater til mål 
og planer for deltagernes egen praksis. Det er en fordel, at 
hele ledelsesteamet deltager sammen i lederudviklingsfor-
løbet. Det giver bedre muligheder for at udvikle jeres egne  
individuelle ledelsesekspertiser og sammen iværksætte initia-
tiver, som fokuserer på elevernes læring i jeres egen kontekst.  

 
Det er en fordel at have læst Viviane Ro-
binsons bog "Eleventreret skoleledelse"  
(Dafolo) på forhånd.

Moduler på GGSCLTM

MODUL 1
  Elev- og læringscentreret ledelse – gennemgang af 

forskning på området samt analyse af egen ledelses-
praksis

MODUL 2
  Opbygning af tillid i relationer – hvad er tillid, og hvordan 

kan lederne arbejde med det i forhold til medarbejdere, 
elever og forældre

MODUL 3
  At sætte mål og forventninger – teori og praksis om op-

stilling af mål, kommunikation af mål og planlægning i 
forhold til mål

MODUL 4
  Strategisk ressourcebrug – hvordan kan målene imple-

menteres i organisationen, og hvordan ressourcerne 
bruges effektivt, så de understøtter læring

MODUL 5
  Kompleks problemløsning – hvordan kan man løse kom-

plekse problemer mere effektivt og samtidig arbejde ak-
tivt med skolens mål

MODUL 6
  Sikring af et ordentligt og trygt miljø – hvordan arbejder 

ledelsen med at understøtte et godt læringsmiljø fx ved 
at have fokus på skema, fremmøde etc.
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Elevcentreret skoleledelse er en aktuel og tankevækkende bog for skoleledelser, der ønsker 
at højne kvaliteten af undervisning med henblik på at forbedre elevernes læringsudbytte. 

Bogen bygger på den nyeste forskning i, hvilken form for skoleledelse der har den største 
effekt på elevernes læring. Ud fra denne forskning præsenteres fem ledelsesdimensioner 
og tre centrale ledelseskompetencer, som tilsammen giver et detaljeret og evidensbaseret 
billede af de ledelsespraksisser, der med størst sandsynlighed fremmer læring og undervis-
ning af høj kvalitet. 

Bogen er fyldt med praktiske eksempler, klart formidlet viden og masser af inspiration til at 
arbejde elevcentreret i alle ledelsesforhold i en skolesammenhæng.

Bogen henvender sig til skoleledelser i grundskolen og på ungdomsuddannelser, ledere 
på forvaltningsniveau og andre med interesse i ledelse, der har positiv effekt for elevernes 
læring.

”Ingen har udført en mere gennemgribende og dybt indsigtsfuld undersøgelse af 
skolelederes rolle end Viviane Robinson. Elevcentreret skoleledelse stråler med sin 
klarhed og sine praktiske, kraftfulde tanker. Tilføj denne bog til dit ledelsesbibliotek.” 
Michael Fullan, skoleledelsesforsker og forfatter til blandt andet The Six Secrets of 
Change og Leading in a Culture of Change.

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

Viviane Robinson er professor ved Faculty of Education ved University 
of Auckland i New Zealand og akademisk leder af fakultetets Centre of 
Educational Leadership. Hun er forfatter til en række artikler og fem 
bøger. 
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