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Skoleledelsen som professionelt 
læringsfællesskab – hvor er vi og hvor vil vi 
gerne hen? 
 

Proces:  
- Individuelt: læs teksten søjle for søjle og placer din vurdering af jeres 

ledelsesteam i skemaet 
- Fælles i teamet:  

o Drøft jeres placeringer ud fra jeres eksempler. Hvor lykkes I? Hvor er I 
udfordret? 

o Hvad vil I gerne udvikle på i jeres ledelsesteam? 
o Udarbejdelse af teamkontrakt 

 

PLF 
– Et professionelt læringsfællesskab er “en inkluderende gruppe af mennesker, 

der motiveres af en fælles læringsvision, og som støtter og samarbejder med 
hinanden og finder måder […] til at undersøge egen praksis og sammen lærer 
nye og bedre tilgange, der vil øge alle elevers læring” (Albrechtsen 2013: 
15). 

– De fem søjler er nødvendige, men ikke tilstrækkelige forudsætninger, også 
struktur, tid, logistik mv. er nødvendigt 

– Hvis kapaciteten er høj på alle fem søjler, kan ledelsen antages at have en 
høj professionel kapital. 

– Søjlerne skal ikke betragtes som isolerede enheder, men enheder med stor 
indflydelse på hinanden og grænserne mellem dem er flydende.  
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Fælles værdier og visioner 
 

Karakteristika 

- De overbevisninger og grundlæggende antagelser, ledere, lærere og 

pædagoger har om eleverne og om kollegialt samarbejde. 

- Har I, i jeres ledelsesteam, fælles værdier og visioner for det kollegiale 

samarbejde i ledelsesteamet?  

- Har I udarbejdet en teamkontrakt? 

 

På en skala fra 1 – 5, hvor vil du placere jeres ledelsesteam? 

Ingen fælles vision og værdier                                              Fælles vision og værdier 

1.  2. 3. 4. 5. 

     

 

Begrund din placering med konkrete eksempler fra jeres ledelsesteam. 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
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Deprivatisering af praksis 
 

Karakteristika 

- “Deprivatisering” skal ikke forstås som standardisering af ledelsespraksis, 

men at der samarbejdes om at løse problemer og give feedback til hinanden. 

- Ledelsespraksis gøres til kollegial drøftelse i ledelsesteamet (og evt. i 

medarbejdergruppen) 

- Der arbejdes med at undersøge, hvilke handlinger der “virker” – ser ud til 

have effekt – dele, udvikle og fællesgøre. 

- ”Mine medarbejdere eller vores medarbejdere” 

- Åbne døre, supervision, observation 

 

 

På en skala fra 1 – 5, hvor vil du placere jeres ledelsesteam? 

Privatpraktiserende                                                                 Deprivatiseret praksis                                                                                      

1.  2. 3. 4. 5. 

     

 

Begrund din placering med konkrete eksempler fra jeres ledelsesteam. 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
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Samarbejde 
 

Karakteristika 

- Samarbejdet er præget af kollaboration og ikke kun kooperation 
o Et kooperativt team fordeler opgaver og organiserer 
o Et kollaborativt PLF udvikler ledelsespraksis og (dele af) aktiviteterne 

sammen 

 

På en skala fra 1 – 5, hvor vil du placere jeres ledelsesteam? 

Kooperativt team                           Kollaborativt team                              

1.  2. 3. 4. 5. 

     

 

Begrund din placering med konkrete eksempler fra jeres teampraksis 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
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Reflekterende dialoger 
 

Karakteristika 

- Kan også betegnes som “praksisundersøgelse gennem værdsættende 

dialoger” (Albrechtsen 2013: 67). 

- Dialoger om ledelsespraksis og understøttelse af medarbejdernes arbejde 

med elevernes læring og trivsel 

- En mulig form for reflekterende dialog kan derfor være 

læringssamtaler/reflekterende team. 

- Dermed er udgangspunktet ikke oplevelse eller erfaring, men kvalitative eller 

kvantitative data der gøres til genstand for analyse, vurdering, tiltag og 

afprøvning. 

 

På en skala fra 1 – 5, hvor vil du placere jeres ledelsesteam? 

Ingen reflekterende dialoger                                   Høj grad af reflekterende dialoger 

1.  2. 3. 4. 5. 

     

 

Begrund din placering med konkrete eksempler fra jeres ledelsesteam. 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
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Fokus på elevernes læring og trivsel 
 

Karakteristika  

- Har vi i vores ledelsespraksis fokus på elevernes læring og trivsel, når vi 

træffer beslutninger? 

- Har vi taksonomier/rubriks/sprog for den konkrete udvikling/læring, vi 

ønsker? 

- Har vi en systematik for opfølgning på elevernes og medarbejdernes læring? 

Hvad gør vi, hvis eleverne og medarbejderne ikke lærer/udvikler sig som 

forventet?  

 

På en skala fra 1 – 5, hvor vil du placere jeres ledelsesteam? 

Lav grad af fokus på læring                                             Høj grad af fokus på læring 

1.  2. 3. 4. 5. 

     

 

Begrund din placering med konkrete eksempler fra jeres ledelsesteam. 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 



Skoleledelsen - PLF 

Side 7 af 9 

Vilkår 
 

Tid, struktur, rammer, beslutningskompetencer, menneskelige resurser 

- I hvor høj grad befordrer de nuværende strukturer (mv.) mulighederne for 

ledelsesteamets arbejde som PLF? 

- Er der en grundlæggende kollegial tillid, der gør, at vi tør forholde os åbent 

og refleksivt til egen ledelsespraksis? 

- Har vi en fast mødestruktur – tid til refleksion?  

- Er samtalerne rammesat med dagsorden og metoder? (Læringssamtale, 

procesbeskrivelse/læringscirkel?) 

- Er der sammenhæng mellem ledelsesmæssige prioriteringer, udviklingsfokus, 

ledelse i og af PLF og løbende opfølgning? 

- Er der PLF kapacitet til rådighed i ledelsesteamet– vidensmæssigt og 

procesmæssigt? - Vi ved hvad PLF er? Hvor vi vil hen og hvad vi griber fat i? 

 

Diskutér ovenstående spørgsmål 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
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Teamkontrakt 
 

Målet med kontrakten er: 

- At understøtte udviklingen af en læringskultur i ledelsesteamet  
- At understøtte fælles meta-refleksion i teamet 

 

For at lykkes med at udvikle ledelsesarbejdet ved hjælp af dataarbejde, reflekterende 
dialoger og deprivatisering af praksis er det vigtigt, at der er tryghed, åbenhed og 
enighed i teamet. 

- Tryghed - at det er trygt, at dele sin praksis med kolleger 
 

- Åbenhed - at det er legitimt, at udfordre antagelser om medarbejdere, elever 
og undervisning 
 

- Enighed - at man ikke er ens, men enige om mødeform, indhold og kultur 
 
 
Teamkontrakt: 
 
Hvad er vigtigt i vores samarbejde?  
Hvordan vil vi arbejde med de 5 søjler: 
 
1.Fælles værdier og vision 
2.Fokus på medarbejderes og elevers læring  
3.Reflekterende dialoger  
4.Deprivatiseringaf praksis  
5.Samarbejde 
 
 
Drøft nedenstående spørgsmål og skriv aftaler ned. Kontrakten medbringes til alle 
teammøder. 
 

1. Hvilke værdier og spilleregler skal gælde i vores ledelsesteam-samarbejde? (Hvordan 
giver man konstruktiv kritik, hvordan modtager man kritik, hvordan sikrer vi, at alle 
kommer til orde?) 
 
 

2. Hvilke visioner? (Har vi en fælles forståelse af, hvad det er for en opgave, vi skal løfte 
som team? Hvad vil vi have ud af samarbejdet? Hvilke ændringer kunne vi ønske os 
som følge af samarbejdet? Er der særlige områder vi vil fokusere på i teamet?) 
 

3. Aftaler- konkrete aftaler: Hvornår mødes vi med dette fokus? Hvem er mødeleder? 
Hvem udarbejder dagsorden? Vil vi bruge en bestemt systematik/model for vores 
dialoger? Osv… 
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Overvej følgende når I laver 
teamkontrakt for PLF 

Aftaler 

Tid 

• Hvornår mødes vi? 
• Fastsætter vi start og sluttidspunkt? 
• Overholder vi tiden? 

 

 

 

 

 

Lytte 

• Hvordan opmuntrer vi til at lytte? 
• Hvordan reagerer vi på afbrydelser? 

 

 

 

 

 

Fortrolighed 

• Er møderne åbne for ikke-
teammedlemmer? 

• Er mødeindholdet fortroligt? 
• Hvad kan siges efter mødet? 

 

 

 

 

 

Beslutningstagning 

• Hvordan tager vi beslutninger?  
• Kræver beslutninger fuld enighed eller 

flertalsafgørelse? 
• Hvordan håndterer vi uenighed og 

konflikter? 
 

 

Deltagelse 

• Hvordan opmuntrer vi til, at alle 
deltager aktivt? 

• Skal vi have en fremmødepolitik? 

 

 

 

 

 

Forventninger 

• Hvilke forventninger har vi til 
hinanden? 

• Hvilke krav har vi til hinanden? 
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