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Rapportens baggrund, opbygning og hovedkonklusioner 

Den følgende rapport er en opfølgning af to konferencer, der gennemførtes af 
Undervisningsministeriet i samarbejde mellem Gymnasieskolernes Lærerforening, 
Rektorforeningen og Danske Erhvervsskoler i april 2009.  

Formålet med konferencerne var at give skolerne inspiration til arbejdet med relevant 
efteruddannelse og gennem erfaringsudveksling ”at sprede god praksis mellem skolerne” 
(citat fra konferenceinvitationen). 

I forbindelse med konference blev skolerne bedt om at fremstille et notat vedrørende 
den enkelte skoles efteruddannelsesstrategi (se bilag til rapporten s. 45). Notaterne og 
referater fra de afholdte workshops på konferencerne udgør rapportens empiri. 

Rapporten består dels i en ramme for analysen af denne empiri udarbejdet på teoretisk 
baggrund, dels i nogle teoretisk funderede overvejelser om efteruddannelse og 
kompetenceudvikling i gymnasiet samt om efteruddannelsens sammenhæng med 
strategiske overvejelser. Hensigten med den teoretiske analyse er dels at frembringe en 
baggrund for forståelse af den mangeartede empiri, som notater og workshopreferater 
udgør, dels at fastholde kompleksiteten i bestemmelsen af den strategiske situation for 
det enkelte gymnasium og dermed kompleksiteten i den skoleudvikling, skolerne står 
overfor. 

Kapitel 1 sætter diskussionen om efteruddannelse og kompetenceudvikling ind i en 
bredere kontekst. Der sættes fokus på et kompetencebegreb, som stiller særlige krav til 
efteruddannelse. 

Kapitel 2 opstiller en analyseramme, der er gennemgående for rapporten – en ramme, 
der fastholder gymnasiets mangesidede mission, men som implicerer nye lærer- og 
lederroller også når det gælder efteruddannelse. 

Kapitel 3 diskuterer et begreb om strategi for gymnasier – et strategibegreb, der 
nødvendigvis må give plads til det mangesidige.  

Kapitel 4 diskuterer strategi og politik for efteruddannelse i forlængelse heraf, men også i 
forlængelse af det kompetencebegreb, der synes at blive vigtigere og vigtigere for 
organisationer i dynamiske felter. I den forbindelse peges på former for efteruddannelse, 
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der ikke står særlig centralt i den indsendte empiri, skønt det er former, der særligt burde 
facilitere efteruddannelsens kompetenceudviklende aspekt. 

Det er rapportens hovedkonklusioner på baggrund af empirien, at der på det strategiske 
område forestår et vist arbejde for hovedparten af gymnasierne, sådan så strategi for 
efteruddannelse reflekteres i sammenhæng med skolens overordnede strategi for, hvor 
man vil bevæge sig hen i den kommende periode. Der er stor forskel på, hvorvidt 
skolerne beskriver behovsidentifikation og ressourceprioritering på en måde, så 
samlende strategiske overvejelser fremgår, ligesom mange skoler også anfører, at 
samlende overvejelser først for nyligt er påbegyndt. Det er videre en hovedkonklusion, 
at kun de færreste skoler forholder sig bevidst prioriterende blandt forskellige former for 
efteruddannelse mellem faglig opdatering og strategisk kompetenceudvikling. 

Det er rapportens hovedkonklusion på baggrund af den teoretiske analyse, at snævre, præcise 
og entydige strategiske mål, som ofte fremstår som gode ’opskrifter på strategi’, næppe 
vil være mulige for institutioner som gymnasier. Alligevel anbefaler rapporten på 
baggrund af den teoretiske og empiriske analyse, at formulering af strategi prioriteres. 
Det skal imidlertid være strategi, der bevidst forholder sig til gymnasiets flersidede 
mission. En formuleret strategi vil kunne aflaste organisatoriske processer, såsom 
beslutninger, prioriteringer og kommunikationen derom, men vil også kunne styrke 
skolens forandringskapacitet ved at fungerer som et transparent udgangspunkt for den 
interne organisatoriske debat. Ikke mindst vil en formuleret strategi kunne forankre 
beslutning og kommunikation om retningslinjer for efteruddannelse, så det bliver muligt 
at diskutere efteruddannelse og kompetenceudvikling i et strategisk lys, men også at 
kunne følge evaluerende op på de efteruddannende og kompetenceudviklende 
aktiviteter, der igangsættes. 

En anbefaling om formuleret strategi, der tydeligere kan spores i mål og prioritering for 
efteruddannelse, vil være relevant for de fleste af de skoler, der har indsendt notater. 

Endvidere anbefales på baggrund af den teoretiske og empiriske analyse, at skolerne 
tydeligere overvejer former for efteruddannelse. Traditionelle former for efteruddannelse 
– den faglige og pædagogiske opdatering – har stadig sin plads, men synes at fylde 
uforholdsmæssigt. Det er tilsyneladende de færreste skoler, der har bevidste 
prioriteringer vedrørende kursusformer, som orienterer sig mere direkte mod egentlig 
kompetenceudvikling for større eller mindre grupper af lærere eller ledere. 
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1. Hvorfor er strategi for efteruddannelse og kompetence-
udvikling blevet et emne? 

Hvorfor er strategi for efteruddannelse og kompetenceudvikling blevet et aktuelt emne i 
gymnasiesammenhæng? 

Helt konkret og aktuelt - som baggrund for det konkrete initiativ, som denne 
undersøgelse indgår i - hænger det sammen med diskussionen om, hvorvidt 
efteruddannelse af gymnasielærerne som led i implementeringen af gymnasiereformen 
fra 2005 fandt sted i det omfang, det var intenderet. Således har Rambøll Management i 
2005 og 2006 gennemført spørgeskemabaserede undersøgelser for 
Undervisningsministeriet om gymnasiernes praksis vedrørende efteruddannelse af 
gymnasielærere og –ledere og i 2008 udsendt en rapport med det formål at belyse, i 
hvilket omfang efteruddannelse tilrettelægges ud fra strategiske hensyn. 

Det giver god mening også at se strategi for efteruddannelse og kompetenceudvikling i 
en bredere sammenhæng. Dels for at undgå for forenklende svar på spørgsmål om 
strategiudvikling, dels for også at forstå det mangeartede materiale, som udgøres af 
skolernes notater.  

I det følgende ses først på de to ord efteruddannelse og kompetenceudvikling, dernæst på 
sammenstillingen med ordet strategi. 

Efteruddannelse - og kompetenceudvikling  

Sammenstillingen af de to begreber efteruddannelse og kompetenceudvikling er ikke 
tilfældig, men kan anskues i lyset af det moderniseringspres, som mange offentlige 
organisationer, heriblandt andet gymnasierne, har været underlagt. Hvor efteruddannelse 
refererer bredt til mange former for uddannelse lige fra almindelig opdatering af tidligere 
uddannelse til forskellige specialiseringer inden for disse, betegner kompetenceudvikling 
et særligt syn på efteruddannelse, som gør en skelnen mellem kvalifikation og 
kompetence opportun. Det er en skelnen, som rækker ind i efteruddannelsesområdet og 
som ofte stiller særlige krav til efteruddannelsens planlægning og form.  

 

Kvalifikation og kompetence. Kort, men også relativt groft kan man sige, at kvalifikation er forbundet med 
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Der er grund til at understregne den distinktion, som kompetencebegrebet vil indføre, 
for kompetenceorienteringen er et væsentligt element den overordnet politiske diskkurs 
og i de politiske antagelser om fremtidige initiativer. 

Overordnet politisk knytter kompetenceorienteringen sig til en ny måde at se på 
uddannelse og på uddannelsens sammenhæng med velfærd. Ved kompetencebegrebet 
søger man at dagsordenssætte en interesse for uddannelsessystemets opgave angående at 
sikre den enkeltes uddannelsesmæssige ’langtidsholdbarhed’, dvs. den enkeltes potentiale 
til livslang læring og tilknytning til et arbejdsmarked, der stadig hurtigere forandrer sig. 
Med andre ord – uddannelse søges vendt fra en velfærdsudgift til en investering i fremtidig 
konkurrenceevne. Det er kernen i den nye politiske interesse for uddannelse: Uddannelse 
ses ikke som ”mere af det samme”, men som noget andet, noget, der fremmer individets 
og innovative kapacitet for derved at tillade systemets innovation.  

På politisk niveau har kompetencedagsordenen været tydelig. Den har således sat 
rammerne for en række politiske initiativer for kompetenceløft til offentlige 
organisationer, jf. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling. Og på det 
gymnasiale område har den haft en væsentlig indflydelse på gymnasiereformen fra 2005, 
hvor man ved nye strukturer søger at fremme kompetenceudviklende processer. 

Gymnasierne og nyt efteruddannelsesbehov 

 

Efteruddannelse og gymnasierne. Efteruddannelse er en etableret institution i det danske gymnasiale system. 
Men som en mere formel institution knytter efteruddannelse sig først og fremmest til det skred i 

kapaciteten til at løse en given opgave. Taler vi kompetence, sådan som begrebet forstås med afsæt i 
nyere teoridannelser om sammenhænge mellem innovation, produktion og økonomi, gælder begrebet 
mere sammensatte og komplicerede processer: Først og fremmest handler det om kapaciteten til at 
udforme komplekse situationer til opgaver (Prahl og Jensen 2000). Povl-Erik Ellström definerer begrebet 
således: 

Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation til en viss 
uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att fremgångsrikt (enligt egna eller 
andra kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, uttnyttja och, om möjligt, 
udvidga det tolknings-, handlings- og värderingsutrymme som arbetet erbjuder. (Ellström 
1992: 21. 
 

Hvorvidt man er kompetent eller ikke, afgøres af en ’handleformåen’, en formåen, der er forbundet 
med en evne til at se (identificere, udnytte, eventuelt innovativt udvikle) en situation på en sådan måde, 
at den fremstår som en håndterbar opgave.  
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gymnasieforståelsen, der sker i 1960’erne og 70’erne. Med Den røde Betænkning fra 1960 blev et 
stærkt fokus på de enkelte fags videnskabelige propædeutik for alvor tydeligt. Det fik betydning for 
efteruddannelsen. 

Formaliseringen af efteruddannelsen skete i Fagligt og Pædagogisk Samarbejdsudvalg (1962), som 
beskrives som ”den danske gymnasieskoles ganske særprægede efteruddannelseskonstruktion” (Bryld 
e.a. 1990: 161). Med det særprægede hentydes til den tætte sammenhæng mellem det overordnede 
pædagogiske tilsyn, de faglige foreninger og Gymnasielærerforeningen. Allerede i 60’erne blev den 
forstærkede indsats vedrørende efteruddannelse sat i forbindelse med den samfundsmæssige udvikling. 
Den daværende undervisningsinspektør Sigurd Højby skrev i 1964 i Gymnasieskolen: 

I et samfund, hvor videnskab og erhvervsstruktur er under bestandig forvandling, bliver 
spørgsmålet om omskoling og supplerende uddannelse for alle simpelthen af afgørende 
betydning. Et samfund uden efteruddannelse kan ikke bevare sin dynamik. (Haue e.a. 
1998: 253) 

Den traditionelt tætte sammenknytning mellem den gymnasiale efteruddannelse – specielt den 
almengymnasiale – og de faglige foreninger forstyrres af kompetencedagsordenen, nærmere bestemt af 
den ny faglighed, der indgår i reformen fra 2005. 

 
 

Gymnasier lader sig i et vist omfang beskrive som professionsorganisationer (se fx 
Mintzberg og Quinn 1991). Kendetegnende for professionsorganisationen er bl.a. de 
professionelles dobbelte tilhørsforhold. På den ene side identificerer de professionelle sig med 
deres fag og tilhørende faglige netværk. På den anden side er de professionelle samtidig 
ansat i en organisation med en målsætning, der er andet og mere end de enkelte fags. I 
professionsorganisationen fremstår det dobbelte tilhørsforhold kun som et problem i 
visse tilfælde, nemlig når den accepterede og/eller praktiserede ligevægt mellem det 
faglige netværks mere eller mindre eksplicitte mål og værdier og organisationens mål 
forskydes. Det skete fx med 2005-reformen, hvor en række såkaldt overfaglige 
kompetencer blev opstillet som krav til fagene (og det skete endvidere ved 
selvejereformen, hvilket vi vender tilbage til, se s.10). 

I efteruddannelsessammenhæng er vi her ved et kerneforhold. Så længe en organisatorisk 
arbejdsdeling baseret på fag lader sig gøre, vil faglig efteruddannelse principielt være et 
ret uforstyrret forhold. Konkret har det tilladt en for uddannelsesinstitutioner paradoksal 
opdeling mellem efteruddannelse i fag og pædagogik. Det har også konkret betydet, at 
efteruddannelse har kunnet opfattes i en slags fortyndingsmetafor: Lad specialisterne 
undervise lærerne, så lærerne kan ’oversætte’ til udgaver, det er muligt at undervise 
eleverne efter. Faglig efteruddannelse bliver en slags komplettering af lærernes viden. 

En konsekvens af 2005-reformen er, at tvær- og overfaglige elementer opprioriteres: For 
lærerens virke betyder det, at hans eller hendes virke sættes i spil mellem fag og (ny) 



8 

 

faglighed. I stedet for en faglighed knyttet til det enkelte fag og forstået som en særlig 
tilpasning af videnskabsfaget, giver det nu mening at tale om en særlig gymnasial 
faglighed, der tillige ser på fagets anvendelsesdimension, nemlig i forhold til udvikling af 
elevens (studie-)kompetence. 2005-reformen kommer til at udgøre et forandringspres, 
der rækker helt ind i undervisningens procesformer, i valget af arbejdsformer, lærerroller 
og de organiseringer, disse indgår i. Nu rejses det fagdidaktiske spørgsmål ikke blot som 
formidlingen af det enkelte fag, men tillige det enkelte fags bidrager til den samlede 
udvikling af elevernes kompetence. Det betyder noget for efteruddannelsen. 

Behov for kompetenceorientering af efteruddannelse? 

Principielt kunne man forestille sig, at reformen implementeres i forlængelse af 
fagprofessionelle organisationers normale måde at møde udviklingspres på, nemlig ved 
yderligere fagspecialiseringer. Specialer tillader bestemte rutiner, der sikrer ensartethed og 
dybde, bl.a. fordi rutinen kan perfektioneres. Den pågældende organisationsstruktur 
kompliceres ganske vist med nye typer arbejdsdelinger og ansvarsområder, men når 
strukturen først er udviklet, kan områderne afgrænses og stabile rutiner etableres.  

Det er muligt at se tendenser i den retning på nogle gymnasier, såsom når særlige AP-
specialister eller særlige specialister på AT- eller studieområdet opstår etc. Der er fordele 
forbundet med sådan en håndtering af udviklingspresset, for det afskærmer til en vis 
grad presset på læreren: Med klarere specialisering bliver det muligt at sige, hvad der er 
den enkeltes område og hvad ikke. Men der er også ulemper. En af intentionerne i 2005-
reformen er at skabe mere sammenhæng i elevperspektiv, og det understøtter 
specialiseringstendensen ikke. Samtidig indskrænkes det professionelle råderum i 
bredden af den ’tætte’ struktur. 

Andre gymnasier er gået en anden vej. Her søger man som svar på udviklingspresset at 
etablere mere flydende organisationsstrukturer, hvor fx distribution af ledelse til 
lærerteam-niveauer bliver afgørende. Flydende strukturer er kendte fra organisationer i 
dynamiske felter (’organiske strukturer, dvs. mere skiftende, ad hoc-agtige fx 
projektorganiserede opbygninger). Sådanne strukturer håndterer muligvis 
helhedsperspektivet bedre og kan tillige virke attraktive på grund af uddelegeret ansvar. 
En organisk struktur vil dog være sårbar af andre grunde. Arbejdsdeling og 
ansvarsområder udvikles ad hoc, hvad der ofte forårsager fejltagelser og 
informationsoverflow. Og ofte kan strukturen til rutiners forankring være svag1.  

                                           

1 Denne modsætning mellem organisationsstrukturer, der er omtalt ovenfor, hviler på en analytisk 
tilgang. I den pragmatiske virkelighedens verden vil man sjældent (nok nærmere aldrig) se en ren 
udgave af de omtalte strukturtendenser, den bureaukratiske og den flydende. I stedet vil man se 
pragmatiske konglomerater eller hybrider (for en nærmere omtale se Raae 2008). 
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Kompetenceorienteringen af efteruddannelse – dvs. efteruddannelse, der orienterer sig efter 
medarbejdernes evne til at reducere problemer til opgaver – vil især tilbyde sig som 
løsning på problemer knyttet til den sidste tendens. Det organisatoriske aspekt – 
hvordan kan organisationens problemer løses? – bliver tydeligere. Det er i den sidste 
sammenhæng, mange buzz-words er opstået: Empowering af medarbejderne, 
distribution af ledelse, organisationsprofessionalisering osv. Den kompetenceorienterede 
efteruddannelse – når ordet bruges overvejet – stiller med andre ord de krav til lærerne 
(og lederne), som det var 2005-reformens intention at stille til eleverne – nemlig krav om 
udvikling af evne til at arbejde i og styre sit arbejde i mere flydende strukturer. 

 
 

 
 

Reproduktion 
Regelstyret 
aktivitet 

Målstyret 
aktivitet 

 
Innovativ 
aktivitet 

         Opgave/mål Givet Givet Givet Ej givet 
         Metode Givet Givet Ej givet Ej givet 
         Resultat Givet Ej givet Ej givet Ej givet 

 

Fig. 1. Den svenske læringsforsker Per Erik Ellström knytter kompetence til det at 
kunne beherske relativt åbne læringsrum – dvs. rum, hvor opgave, metode og/eller 
resultat ikke er klart defineret. Ret beset er det et sådan ’åbent læringsrum’, de 
reformerede gymnasiale uddannelser afspejler i formuleringen om studiekom-
petence: Eleverne ”skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejds-
former og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, 
samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale” (Stx-bekendtgørelsen § 1 stk. 
3).  

Med udgangspunkt i Ellström (1994 og 2004) kan det stilles op som i skemaet 
ovenfor. Jo mere læringsrummet således er ’åbent’ (mod højre i figuren), så mere 
stilles der krav til den lærende kompetence – at kunne bestemme problemet i dets 
kontekst. 

 

Strategi for efteruddannelse og kompetenceudvikling 

Rambøll-rapporten Undersøgelse af efteruddannelse i forbindelse med gymnasiereformen vurderer, at 
gymnasierne ”kun i meget begrænset omfang arbejder strategisk med efteruddannelse” 
(Rambøll Management 2008 s. 19). Man finder, at strategierne har et begrænset 
detaljeringsniveau i det omfang, der findes en skriftligt formuleret strategi, ligesom det er 
begrænset, hvor meget man egentlig anvender strategien i prioriteringen af 
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efteruddannelse. Det er indtrykket, at det primært er medarbejderønsker, der er det 
enerådende hensyn. Og kun relativt få gymnasier anfører, at de har et systematisk 
begrundet overblik over medarbejderkompetencer. Til løsning af problemet foreslås et 
såkaldt strategihjul, der hviler på en rationel antagelse af organisationers virkemåde. 
Strategihjulet består af en cirkulær mål-middelkæde, hvor der opstilles mål for 
efteruddannelse, der afdækkes behov i forhold til målene og udformes en plan, der 
gennemføres og følges op på efteruddannelsens effekt. 

Det vil være vanskeligt at finde argumenter mod det fornuftige i planlægning af 
efteruddannelse, der kan minimere skævdeling og konflikter vedrørende ressourcebrug. 
Men hvad er baggrunden for, at strategi for efteruddannelse pludselig kvalificerer sig til en 
overskrift? 

Dette afsnit skal give en kort baggrund for, at strategibegrebet er blevet væsentligt. 
Derved skal også nævnes, at der bag dette begreb er en flerhed af interesser i 
efteruddannelse, der må tages i betragtning, og som vil betyde, at strategisk 
efteruddannelse er en mere kompleks sag, end det nævnte strategihjul kan antyde. 
Afsnittet skal videre antyde, at det er forståeligt, at én klar strategisk proces knap er 
mulig i den forstand, strategihjulet antyder.  

I det efterfølgende afsnit udbygges de differentierede interesser i en analyseramme om 
empirien, der udgøres af de indsendte skolenotater og referaterne fra de afholdte 
workshops. 

Interessen strategisk udvikling af skolens kerneydelse 

I 1991 overgik de erhvervsgymnasiale uddannelser til selveje og fra 2007 er det samme 
en kendsgerning for stx og hf.  

For det første betyder denne overgang et mere vågent øje med økonomien. Den 
økonomiske intensivering betyder, at behovet for en mere samlet planlægning trænger sig 
på.  

For det andet betyder selvejet for en del gymnasier øget konkurrence om eleverne. 
Konkurrencesituationen afhænger selvfølgelig af den regionale situation – af udbuddet af 
gymnasieinstitutioner i omgivelserne. Men især for gymnasier i de lidt større byer betyder 
det en øget konkurrence, og det vil sige et øget pres på, at den enkelte skole fremstår 
med et godt brand. Tidligere er omtalt en spænding mellem fag og faglighed, der er en 
følge af indholdsreformens kompetenceorientering (jf. s. 8). Denne spænding vil derved 
blive udvidet til en spænding mellem fag, faglighed og strategisk faglighed: Hvordan kan arbejdet 
med den faglige udvikling indgå i den enkelte skoles målsætning om en tydelig og 
attraktiv profil?  
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I skrivende stund synes en del gymnasier at være nået frem til en anden fase i 
implementering af studieretningsgymnasiet – at gælder det nu at få profileret gymnasiets 
studieretninger, så de fremstå som andet og mere end blot en løs samling af bestemte 
fag. Det betyder at de bærende studieretningsfag skal gennemgå en udvikling, så de 
tydeligere kan understøtte hinanden i realiseringen af visionen for den pågældende 
studieretning og dermed videre for profileringen af skolen.  

Man må antage, at profilering af det enkelte gymnasium vil være af tiltagende vigtighed i 
de kommende år. I den forbindelse vil efteruddannelsens sammenhæng med skolens 
øvrige strategi have tiltagende betydning. 

Nu er strategi på efteruddannelsesområdet ikke en entydig sag. I kapitel 2 vil den 
kompleksitet, der kendetegner strategiarbejde i gymnasierne, blive analyseret. 

Interessen attraktive arbejdspladser 

Attraktive arbejdspladser er en diskussion, der har meldt sig med større styrke de senere 
år. I det første og andet 10-år af 2000-tallet går de store gymnasielærerårgange på 
pension. En del tyder på, at konkurrencen om tiltrækning af ny arbejdskraft vil øges i de 
kommende år. Allerede nu oplever skolerne som en ny ting i forhold til 80’erne og 
90’erne en vis udskiftning i lærerkollegierne, fordi medarbejderne de senere år i øget grad 
har haft mulighed for at skifte job. I de mere tyndt befolkede områder af Danmark ses, 
at visse stillinger også uden for de traditionelle mangelfag nu er vanskelige at besætte. Og 
endelig ses på en række gymnasier en tendens til ’to toppe’, hvad den aldersmæssige 
sammensætning angår. Det karakteristiske er, at afstanden mellem de to toppe øges: Den 
ene ’tops’ aldersmæssige gennemsnit er højt og forøges år for år. Den anden tops 
gennemsnittet er derimod stort set uændret, fordi udskiftningen blandt de yngre lærere 
er stor. Det skyldes, at mange kommer i betragtning ved stillinger nærmere på 
universitetsbyerne, når de har høstet første lærererfaringer. En del gymnasier i de tyndere 
befolkede egne af Danmark oplever derfor et stigende pres i retning af at fremstå som 
særligt attraktive for at kunne tiltrække og fastholde arbejdskraft. Man kan forestille sig, 
at muligheden for en mere formaliseret karriereudvikling eller ’cv-pleje’ vil være et 
parameter.  

Nu er karriereudvikling i professionsorganisationer en flertydig ting. Også her slår den 
fagprofessionelles dobbelte tilhørsforhold igennem (jf. s. 7). I professionsorganisationen 
vil der være tale om en henholdsvis faglig og organisatorisk karriere.  

Hvad faglige karrieremuligheder angår, er den fortrinsvis foregået ud af skolerne (faglige 
foreninger, læremiddelfremstilling osv.). Hvad organisationsmæssige karrieremuligheder angår 
(karrieren op), er skoler traditionelt relativt flade strukturer, og skoleledelserne har frem 
til de seneste tyve år været relativt små.  
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Især på det organisatoriske felt sker der i øjeblikket visse forandringer. Generelt opstår 
nye ledelseslag mellem det fagprofessionelle niveau og niveauet for strategisk ledelse. 
Flere af disse er en ny hybrid mellem det faglige og det organisatoriske – det gælder 
eksempelvis teamledelse, studieretningsledelse og kursusledelse (pædagogikum). Sær-
faglige karriereveje inden for skoleorganisationen må man antage stadig vil være få.  

I det sidste tiår har vi set fusioner på det erhvervsgymnasiale område, en udvikling, der 
sikkert i et eller omfang vil brede sig til det almengymnasiale område. Store 
organisationer øger erfaringsmæssigt behovet for udbygningen af ledelseslag.  

 

Empirien om attraktive arbejdspladser 

Skolenotaterne indeholder ikke meget om efteruddannelse og attraktive arbejdspladser. 
Men enkelte skoler angiver i forbindelse med prioritering af efteruddannelsesbehov 
efteruddannelse som led i karriereudvikling og anfører som begrundelse deres 
beliggenhed. Tilbud om masterforløb angives bl.a. som en mulighed.  

Også to workshops refererer hertil uden dog at gå i dybden hermed. 

Problemstillingen attraktive arbejdspladser forstået som karriereudvikling og 
efteruddannelse ser ud til at være ny for skolerne. 

 
 

Efteruddannelse som led i lærerrekruttering og -fastholdelse indeholder strategisk set det 
dilemma, at ledelse samtidig med at afsætte ressourcer forøger den pågældende 
medarbejders værdi på arbejdsmarkedet – og dermed medarbejderens attraktion for 
andre gymnasier.   
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2. En ny gymnasieomverden og dens udfordringer til strategisk tænkning 

I det følgende kapitel vil vi bevæge os nærmere selve strategiarbejdet i gymnasiet. 
Kapitlet vil opstille en ramme til analyse af den sammensatte karakter, som den ny 
gymnasieomverden udgør. 

Forandringer – og herunder reformer – fører sjældent fra én tilstand til en afgørende 
forskellig tilstand. Dels kan selve den forandrende kraft og dens intentioner være 
flertydig. Det gælder ikke mindst for gymnasiereformen, hvor en række forskellige 
uddannelsespolitiske interesser skulle finde sammen i reformens love og 
bekendtgørelser. Dels udgøres en reform ud over et nyt regelsæt af en praksis, der skal 
finde sine ben. For det første er der altid et vist fortolkningsrum i regelsættene, for det 
andet vil praksis danne sig i ’sin egen ret’, som bygger videre på en allerede udviklet 
praksiserfaring, jf. distinktionen rulemakers og ruletakers 2. Skal man danne sig et godt 
grundlag for strategisk beslutning, må man derfor anlægge et perspektiv, der kan omfatte 
den nye tilstands sammensathed. 

Institutionel lagdeling 

Modellen, der præsenteres i det følgende, er udformet med henblik på at anskue 
forandringen ikke blot som formel forandring, men også som en forandring af praksis – 
dvs. en praksis for, hvordan man driver skole og undervisning og hvilke 
betydningslogikker, der knyttes hertil3. Det skal understreges, at det er en model – dvs. et 
redskab til at etablere hensigtsmæssige distinktioner. Modellen er et forsøg på at beskrive 
institutionen gymnasiet som en institution bestående af flere lag, der ikke nødvendigvis 
er bundet tæt sammen af en enkelt logik eller fornuft, men som fungerer løstkoblet. 
Derved skal modellen gøre det muligt at iagttage det enkelte gymnasium i al sin 
kompleksitet. De fire gymnasier, som modellen opererer med, er med andre ord ikke at 
forstå som fire gymnasier, man vil kunne genfinde i ’virkeligheden’ – de er analytiske 
konstruktioner, der skal gøre det muligt at genfinde fire forskellige ’lag af mening’, som 

                                           

2 At praksis har det med at dannes ’i sin egen (tilsyneladende) ret’ er ikke nødvendigvis et problem. 
Også i forbindelse med reformimplementeringen har man set praksisfortolkninger, der har formået at 
kompensere for ikke-intenderede virkninger. 

3 For en mere udførlig beskrivelse se Raae 2008. 
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givetvis vil være at finde i hvert enkelte gymnasium – men som også alle kan bekræftes i 
styredokumenterne. Lagene har et historisk udspring. At lagene fungerer løstkoblet vil for 
det første sig, at de ofte forekommer samtidigt med side om side, sådan så adfærd og 
beslutninger snart kan forstås fortrinsvis ud fra det ene lag, snart ud fra det andet, uden 
at det tilsyneladende opleves som et problem. For det andet ligger der i det løstkoblede, 
at der dog kan forekomme sammenhæng mellem lagene – man søger at skabe 
fortolkninger, der ’trækker’ på mere end et lags logikker og vurderinger. Mere 
nuancerede strategiske overvejelser kan være et typisk eksempel 

I et traditionelt rationelt organisationsperspektiv forekommer en sådan løstkoblet 
sammenhæng uhensigtsmæssig og ulogisk. I det institutionelt-teoretiske perspektiv, der 
ligger bag denne rapport, vil man dog vende en sådan kritik. Tager man udgangspunkt i 
de vilkår, der knytter sig til skoler og uddannelse i det offentlige, kan man nemlig sige, at 
den løstkoblede struktur sikrer et systems overlevelse i en modsætningsfyldt omverden. I 
en offentlig moderniseringstid vil der ofte være modsætningsfylde forventninger til 
samme institution – forventninger fra de mange aktører og interessenter, såsom 
potentielle brugere (elever eller forældre – i sig selv måske modstridende forventninger), 
aftagere, lokale bestyrelser, politikere osv. 

Gymnasiet mellem dannelse, særfaglighed, brugerresponsivitet og nationale formål  

Den logik, som konstituerer det enkelte lag, har muligvis ikke på noget tidspunkt kunnet 
findes i en ren eller uanfægtet form – den er en analytisk konstruktion, konstrueret over 
modsætninger. Den overordnede modsætning, modellen opererer med, er gymnasiet 
som institution versus gymnasiet som instrument. Gymnasiet som institution er kendetegnet 
ved den stabilitet, der udgøres af den til enhver tid etablerede samling af praksisser og 
meningsstrukturer. Gymnasiet som institution vil i stort omfang være styret af intern 
dynamik, netop fordi regler mv. er etableret i praksisser, som giver tilstrækkelig mening 
til at opfattes som legitime. Gymnasiet som instrument er modsætningen. Her ses gymnasiet i 
det perspektiv, at organisationen skal indløse bestemte eksterne fordringer. I det 
perspektiv får gymnasiet sin berettigelse efter, hvor godt organisationen kan 
imødekomme interessenternes forventninger. Det er i dette sidste perspektiv, det giver 
mening at tale om organisationen gymnasiet – nemlig som en struktur, der konstrueres med 
det mål at realisere et givent mål. 

Modsætningen institution versus instrument giver god mening på baggrund af 2005- og 
2007-reformen. Set ud fra 2005-reformens overordnede intentioner (ny faglighed, 
kompetenceorientering, markedsorientering osv.) er der tale om en relativt radikal 
omstilling. Det samme gælder selvejekravet. Tilsammen kunne det friste til at omtale 
forandringen i en ”fra... til...”-terminologi, men går man nærmere på såvel 
styringsdokumenterne som de reelle forandringer på de lokale gymnasier, er spørgsmålet 
om ændring langt mere mudret. Her afskærmes etablerede praksisser og der tolkes på 



15 

 

kravene, så sammenbrud og ikke-intenderede virkninger afbødes. I det pragmatiske 
verden er det også tilfældet, at man forandrer for at kunne bevar, såvel som at man 
bevarer for at kunne forandre. 

Den anden modsætning, hvormed modellen opererer, tager ikke sit udgangspunkt i en 
bestemt historisk situation som den foregående. Den handler om karakteren af det 
forstyrrende pres – eller rettere om, hvorvidt presset skal ses i et centralt eller decentralt 
perspektiv. Skal gymnasiet for eksempel orientere sig efter det aktuelle politisk og dermed 
det centralt bestemte nationale formål eller skal det decentralt orientere sig efter de 
mange lokale brugerinteresser? Selvejet indeholder begge forventninger. Skal gymnasiet 
navigere efter en overordnet dannelsesidé eller efter de mange fags værdier? Ifølge 
styringsdokumenter og dem etablerede praksis giver begge dele mening. 

På baggrund af de to sæt modsætninger – institution eller instrument, centralt eller 
decentralt styringsperspektiv – kan opstilles følgende model, udfyldt med fire navngivne 
’gymnasier’ med tilhørende vurderingsbasis og dominerende forandringsprocesser (se 
fig. 2): 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 2: Fire ’gymnasier’ i gymnasiet efter den dobbelte reform. De fire 
felter skal ses som historiske lag i det konkrete gymnasium. Den enkelte 
skoles strategiarbejde kan forstås som forsøg på at skabe lokal sammen-
hæng, så legitimitet kan opretholdes og mening skabes både i forhold til 
ministerium, brugere og ansatte. 

Modellen er som tidligere nævnt inspireret af historisk institutionalismes måde at forstå 
reformer på som fænomener, der på én gang repræsenterer brud og kontinuitet. Det er 
her, lagdelingens-metaforen kommer ind – man taler om de institutionelle lag som 
resultat af historiske aflejringer, som stadig giver mening, fordi de skaffer legitimitet. I 
det følgende gennemgås modellens ’gymnasier’ (eller lag) et for et, sådan som de i en 
grov historisk fremstilling kan karakteriseres.  
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Dannelsesgymnasiet er tydeligst repræsenteret ved gymnasiet fra den første halvdel af det 
19. århundrede. De i mange henseende dominerende fag er de humanistiske 
dannelsesfag. Det betyder ikke, at matematisk-naturvidenskabelige fag er udgrænset, blot 
er de ikke særligt ’ordførende’ i gymnasiets selvbeskrivelse af dets mission. Den 
vurdering, der lægges til grund, er, hvorvidt det lykkes at repræsentere dannelsen i 
undervisningen. Forandring af dannelsesgymnasiet sker ved langsom, nærmest 
institutionsintern genfortolkning.  

Faggymnasiet repræsenteres bedst gennem udviklingen af 1960’ernes og 70’ernes 
gymnasium, der – især for det almene gymnasiums vedkommende – eksisterer relativt 
uforandret frem til 2005. Med Den røde Betænkning bliver den videnskabstilknyttede 
særfaglighed understreget. Den udbygges ved revisionerne i omring 1990, hvor de 
særfaglige krav løftes. Det betyder ikke, at det almentdannende formål forsvinder, men 
det faghierarki, der kendetegnede dannelsesgymnasiet, nedbrydes. De humanistiske fag 
indgår nu i den almindelige kamp om ressourcer og legitimitet, og forskellige faggrupper 
tilkæmper sig forskellig indflydelse på de forskellige gymnasier.  

Dannelsesgymnasiet og faggymnasiet er institutioner på det enkelte gymnasium, man 
efterhånden har lært at leve med. De modsætninger, der måtte være mellem dem – er det 
den samlede dannelse og sandhed eller de særfaglige standarder, der har forrang? – kan 
man håndtere mere eller mindre sammen- eller dekoblet i en hverdag. 
Virksomhedsgymnasiet og implementeringsgymnasiet er to nye institutionsdannelser, der 
er undervejs med dobbeltreformen. Som sådan betegner de en udfordring til den 
etablerede organisatoriske praksis og meningsdannelse. 

Virksomhedsgymnasiet kom formelt set til erhvervsskolesektoren i 1991 og til stx og hf i 
2007. Den standard, der sættes, er nu hvorvidt det enkelte gymnasium er så attraktivt, at 
det kan overleve økonomisk. Forandring sker gennem markedets konkurrence, alt efter 
om man kan udvikle en attraktiv profil. Det nye hjælpes på vej af 2005-reformens 
struktur med studieretninger, hvorved tydelige profiler kan etableres. 

Implementeringsgymnasiet er det seneste skud på stammen. Efter årtusindskiftet er den 
politiske styringsinteresse tiltaget og instrumenter taget i brug, der skal gøre effektiv 
styring mulig. Implementeringsgymnasiet styres via resultatoffentliggørelse, 
resultatkontrakter samt politisk vedtagne programmer for skolerne: I den aktuelle politik 
er uddannelse så vigtig, at man ikke kan overlade den til de fagprofessionelle. 

Igen er det vigtigt at understrege, at de fire nævnte gymnasier ikke skal ’afbilde’ reelt eksisterende 
gymnasier, men som krydspres-skabende lag i det enkelte gymnasium. Postulatet i modellen er, at 
de fire gymnasier så at sige alle skal forstås som samtidige – og i forhold til 
reformintentionerne meningsfulde – bud på gymnasiets mission. Tilsammen udgør de et 
krydspres og konstituerer et spændingsfelt i det enkelte gymnasiums strategiudvikling – 
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man kan ikke give totalt efter for et enkelt af dem uden at risikere berettigelsen. Hvordan 
og med hvilken vægt, de enkelte lag indgår, er derimod lokalt.  

Det er denne samtidige tilstedeværelse, der på en gang sikrer gymnasiets brede legitimitet 
og gøre et strategiarbejdet komplekst. Det konkrete strategiarbejde på skole kan anskues 
som forsøg på at koble de forskellige lag i en ny og tilstrækkeligt meningsgivende helhed. 
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Empirien og ’de fire gymnasier’ 

De nye omverdensvilkår viser sig som en meget stor diversitet i de indsendte notater.  

Selv om mange notater formulerer sig ’kompasset rundt’, afspejler sig især det faglige 
gymnasium. Det følgende er eksempler:  

”Skolen prioriterer den enkelte lærers faglige og pædagogiske udvikling meget højt. 
Hertil kommer en styrkelse af lærersamarbejdet. I den senere tid er fokus på 
faggruppebaserede kurser et af de centrale mål. Skoleudvikling og udvikling af skolens 
profil er naturligvis også centralt…”  

”Faglig udvikling og fornyelse for den enkelte lærer har høj prioritet. Der gives fx 
mange fagkurser. Vedr. den pædagogiske udvikling er det primært op til lærerne selv at 
søge relevante kurser. De årlige pædagogiske dage ligger dog fast med tematisk indhold, 
men har også funktion af styrkelse af lærersamarbejdet. Vi har ikke haft tradition for at 
prioritere kompetenceudvikling inden for udvikling af skolens profil samt rekruttering 
af medarbejdere. Fremadrettet vurderer vi dog et behov for at prioritere en mere ligelig 
fordeling af faglige kurser og pædagogiske udviklingskurser.” 

Implementeringsgymnasiet er i enkelte, sjældne tilfælde på banen: 

”Skolen har i de sidste reform-år især været opmærksom på de krav, som stilles til 
læreren som faglærer, teamlærer og tutor… Skolen har i det hele taget givet mulighed 
for at deltage i kurser som har kunnet opdatere ud fra reformens krav.”  

Virksomhedsgymnasiet ses også. Det er dog især blandt hhx: 

”Faglig og pædagogisk udvikling samt styrkelse af lærersamarbejdet prioriteres højest. 
Det skal afspejle skolens profil – en forudsætning for, at vi kan tiltrække og fastholde 
elever og for at vi kan gøre nye tiltag, der kan differentiere os i forhold til andre tilbud.” 

Dannelsesgymnasiet viser sig ikke tydeligt i notaterne. Af et workshopreferat fremgår det, 
at efteruddannelse som middel til at understøtte fælles og vigtige værdier har været 
diskuteret, uden at disse dog særligt specificeres. 
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Det nye gymnasium, efteruddannelse og konkurrerende lærer- og lederroller 

Efteruddannelse er som nævnt ikke nogen ny foreteelse (jf. s. 6). Allerede med 
faggymnasiets fremvækst blev der sat lys på den. Men specielt i og med tilkomsten af 
virksomhedsgymnasiet og implementeringsgymnasiet er strategi for efteruddannelse og 
kompetenceudvikling blevet et påtrængende emne. Modellen af de fire gymnasier i ét kan 
udgøre en ramme om denne analyse. 

De fire gymnasier har nemlig forskellige fremstillinger af missionen eller hovedopgaven, 
at uddanne unge, men også af de implicitte lærer- og lederroller. 

I dannelsesgymnasiet handler det om dannelsen. Læreren er den autoritative 
dannelsesrepræsentant. Med dannelse og sandhed som grundværdier er det muligvis også 
forståeligt, at formaliseret efteruddannelse ikke er et påtrængende emne. Dannet – det er 
noget man er, og dannelsesidealer er ikke noget, der forandres fra dag til dag. Her 
kommer betegnelsen ’langsom genfortolkning’ til sin ret. Af samme grund er lederrollen 
også speciel set med nutidens øjne. I dannelsesgymnasiet er lederen primus inter pares, den 
første blandt ligemænd. Pædagogisk Råd er et tidstypisk organisatorisk element, hvor 
den fortsatte diskussionen angår de væsentlige tanker om dannelse og deres udmøntning 
i pædagogikken.  

I faggymnasiet gælder det den videnskabsfaglige ekspertise, og følgelig skifter lærerrollen. 
Læreren er den suveræne fagperson. Som nævnt afløses dannelsesgymnasiets uformelle 
faghierarki, og det stiller taktiske krav til lederen, når der skal træffes beslutninger i den 
flade organisation med de mange faglige grupperinger og deres forskellige interesser. I 
faggymnasiet kommer der fokus på efteruddannelse (jf. citatet s. 6) – men 
efteruddannelse forstås først og fremmest som faglig opdatering. Den leder af 
efteruddannelse, der kaldes på i denne institution, er den lyttende leder – en leder, der 
anerkender, at han ikke selv har den faglige indsigt og derfor må begrænse sin indsats til 
det administrativt prioriterende mellem ønskerne om efteruddannelse. 

I virksomhedsgymnasiet vil faggymnasiets mange standarder nærliggende vise sig som et 
problem. Her er der behov for en samlet indsats vedrørende udviklingen af gymnasiets 
profil, så gymnasiet kan virke lokalt attraktivt. Profiludvikling vil være en løbende proces, 
fordi markedet er så flygtigt. Det aspekt af lærerrollen, virksomhedsgymnasiet kalder på, 
er det organisatoriske, jf. i øvrigt omtalen af spændingen mellem fag, faglighed og 
strategisk faglighed (s. 10.) Læreren er den innovative lærer. Lederen vil være den dialogiske 
leder – dialogisk, fordi det gælder den vanskelige kunst at opretholde motivationen og 
samtidig forene de mange kreative bud i én og samme innovation af gymnasiet for at 
holde trit med markedet. 
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Implementeringsgymnasiet deler interesse med virksomhedsgymnasiet hvad det 
organisatoriske aspekt angår. Men på sæt og vis er implementeringsgymnasiets 
målopfyldelse mere enkel eller ’teknisk’, for det gælder opfyldelsen af de politisk 
bestemte nationale mål. Lærerrollen, der fremlyses, er den effektive implementator. Hvordan 
oversættes de centrale mål og kvalitetskrav til den lokale kapacitet? I 
implementeringsgymnasiet er lederens ansvar først og fremmest at fungere som et loyalt 
led i den parlamentariske styrekæde – dvs. at implementere reformer og programmer så 
tæt på intentionerne som muligt. Det har han lovgivningsmæssigt ansvar for, men er 
også bemyndiget til. Lederen kan kaldes den direktive leder. Se fig. 3. 

 

 

 

 

 

  Fig. 3: Lærer- og lederroller i gymnasiet efter den dobbelte reform 

Sammenligner man rollerne i de to søjler (henholdsvis gymnasiet som institution og 
gymnasiet som organisation eller instrument), ses nogle tydelige forskelle. I venstre søjle 
er lærerne især tydelige som fagprofessionelle. I højre søjle tydeliggøres gymnasiet som 
organisation. Måske er det også det, der afspejler sig i betegnelsen 
’organisationsprofessionelle’, som man nu kan støde på. Tilsvarende er der forskelle med 
hensyn til lederrollen. Den synlige leder – lederen, der skal samordne organisationen mod et 
samlet (eksternt) mål – hører til i venstre søjle, men i den dobbelthed, der er tydeligere 
på engelsk end på dansk: I virksomhedsgymnasiet er aspektet leadership dominerende, i 
implementeringsgymnasiet aspektet manager. 

Man bør holde sig for øje, at selvom der er en historisk linje i de forskellige 
konstellationer, skal modellen forstås som et eksempel på institutionel aflejring, dvs. at 
lagene er til stede samtidig. Man kan dårligt forestille sig et gymnasium, hvor alle fire 
’gymnasier’ ikke i en eller anden udstrækning er repræsenteret. Repræsentationen kan 
være i form af forskellige diskussioner blandt lærerne eller i form af dilemmaer, som en 
ledelse må tage i betragtning ved strategiarbejde.  
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Endog vil man kunne sige, at tilkomsten af nye lag ligefrem vil kunne aktualiserer de 
gamle. Således vil virksomhedsgymnasiet fx aktualisere en problemstilling om 
faggymnasiets didaktik (firer vi for meget på de faglige krav af hensyn til markedet?) eller 
om dannelsesgymnasiets forpligtethed på at udfordre de unges ansvarlighed som 
medborgere. Eller sågar om implementeringsgymnasiet, der jo er et redskab for 
demokratisk valgte politikere. 
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Empirien om efteruddannelse og lederrollen 

I det materiale, notaterne udgør, er det faggymnasiets suveræne lærer og lyttende leder, der er 
de mest gennemgående figurer. I denne ledelsesrelation sker identifikationen af 
efteruddannelsesbehov første og fremmest på basis af tilkendegivelser fra lærerne. 

”I dette skoleår har der vist sig et stort behov for faglige kurser – nu har lærerne igen 
overskuddet til fagligheden. Vi har derfor valgt at prioritere de faglige kurser.”  

”Vi prioriterer især den faglige udvikling og fornyelse for den enkelte lærer, [så derfor 
identificeres behov] fortrinsvis på baggrund af henvendelser fra den enkelte 
medarbejder eller grupper af medarbejdere” 

Samme tilgang refereres fra et workshop-referat, hvor der slås til lyd for 
’selvvalgsmodellen’. 

Der er dog notater, hvor identifikation af behov ses som resultatet af en dialog mellem 
lærere og ledere (jf. analysemodellens virksomhedsgymnasium). I et af notaterne står 
der: 

”Behovet identificeres 
• Ved MUS, hvor et af emnerne er efteruddannelse. Begge parter kan fremkomme 

med ønsker 
• Ved TUS. Begge parter kan fremkomme med ønsker. 

... ” 

Også implementeringsgymnasiets direktive ledelsesrolle findes, omend meget sjældent, 
og oftest knyttet til den kollektive efteruddannelse i skoleregi: 

”På skoleniveau [identificeres behov]: I forlængelse af kvalitets-strategiens 
nøgleområder:  

• Kvalificering af AT mshp sammenhæng og progression 
• Skriftlighed i undervisningen” 

Det er dog et gennemgående træk i referaterne fra flere af de forskellige workshops, at 
man har været optaget den mulige interessekonflikt mellem læreres faglige interesse og 
ledelsens overordnede, organisationsmæssige interesse. I workshopreferaterne er leder-
intervenerende holdninger tydeligere end i notaterne, skønt det ikke fremgår om det er 
den dialogiske leder (jf. virksomhedsgymnasiet) eller den mere magtforhandlende leder 
(implementeringsgymnasiet), der hentydes til. Man taler fx generelt om 
”nødvendigheden af begge siders repræsentation” eller om at undgå det 
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berøringsangste, jf. følgende (citeret fra et workshopreferat): 

”[Det er] vigtigt med ledelsesinvolvering i GRUS (Gruppeudviklingssamtaler, fx 
faggrupperne). Vigtigt at ledelserne ikke er berøringsangste over for medarbejdere, der 
har behov for kompetenceudvikling. Man kan godt stille lærerne opgaver, der viser, at 
de har et behov for kompetenceudvikling.” 

At en mere ledelsesaktiv holdning viser sig i diskussionerne i workshops tyder på, at 
strategiske overvejelser, der knytter sig til felterne for gymnasiet som instrument (fig. 2, 
høre søjle), trænger sig på i ledelsesdiskussionerne, men også, at taktiske hensyn gør sig 
gældende i forhold til lærergrupperne. 
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3. Et begreb om strategi for reform-gymnasiet 

Strategi forstås i det følgende som samlende og nogenlunde sammenhængende overvejelser angående 
organisationens berettigelse, der retter sig mod organisationen som helhed, som disponerer på længere 
snarere end på kortere sigt og som på den baggrund indebærer visse retningsgivende prioriteringer af 
aktiviteter og ressourcer.  

Denne definition stiller nogle krav. Kravene angår overvejelsernes indre sammenhæng, 
niveauet for overvejelsernes genstand, den tidsmæssige horisont, skarpheden 
(eksklusivitet) – alt sammen med henblik på meningen eller formålet. Når det er sagt, 
skal det tilføjes, at kravene, som definitionen indebærer, ikke er absolutte. I en verden, 
der er ”beriget med usikkerhed”, vil strategi først og fremmest skulle forstås som en 
platform for hverdagens beslutninger, ikke en ufravigelig eller entydig ramme. Det vil 
fremgå af det nedenstående:  

1. Den formulerede strategi skal være nogenlunde sammenhængende. Der vil imidlertid være 
mange gode grunde til, at sammenhængen ikke er fuldkommen (jf. senere, se fig. 3), men 
eventuelle flertydigheder eller ikke-sammenhæng skal være reflekteret. Umiddelbart lyder 
det kryptisk, men det skal forstås i forlængelse af, hvad før er anført om den løstkoblede 
organisation (jf. s. 14): En strategi kan indeholde konfliktende elementer med henblik på 
sikre forskellige hensyn. Kravet til strategiformuleringen er, at sådanne konfliktende 
hensyn er reflekteret (og kan omfattes af organisationens etos). 

2. Strategiovervejelserne skal være orienteret mod organisationens helhed. I det omfang, de 
ikke er det, skal det – som det er tilfældet ovenfor – indgå i overvejelserne. Man kan se 
eksempler på, at den bedste strategi er udtryk for et internt-politisk kompromis. I dette 
tilfælde må det være et krav, at strategiens karakter af kompromis indgår i det mindste i 
den interne diskussion. Forties det, mistes den aflastende og støttende funktion, en god 
strategi har. 

3. Strategi må tænkes i et paradoks: ganske vist er strategi formuleret med henblik på en 
videre tidshorisont, fordi den skal tilstræbe en vis kontinuitet i beslutningerne. Men det sker 
i erkendelse af en omverden, der forandrer sig stadigt hastigere. Det betyder, at 
strategien må anskues som et stillads eller en platform, hvorfra intelligente 
improvisationer kan foretages. Dette er et kildent punkt – situationer, der kalder på 
improvisation vil være (mikro-)politisk sårbare, fordi der opstår risici for interne kampe, 
hvis ikke improvisationernes baggrund i strategien er indlysende. Og det kan være en 
akilleshæl udadtil, fordi det kan skabe utydelighed. Igen gælder det: Improvisationerne 
må reflekteres som improvisationer, ”det i øjeblikket bedst mulige bud”.   
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4. På baggrund af den formulerede strategi skal det først og fremmest være muligt at 
foretage prioriteringer. Sagt med andre ord, strategiformuleringer bør være konkrete og 
dermed ekskluderende – det skal være muligt at sige, hvad der for tiden ikke er vigtigt, 
sådan så feltet for opmærksomhed kan indsnævres. Ellers mister strategien sin 
støttefunktion. Strategien er med andre ord en besluttet blindhed. At strategi er en 
’besluttet, midlertidig blindhed’ er også vigtig at kommunikere indadtil. 

5. I et traditionelt rationelt perspektiv angår strategi en organisations overlevelse. 
Overlevelse er her ofte forstået i hard core-betydning, dvs. som økonomisk eller anden 
funktionel overlevelse. I overensstemmelse med et institutionelt-teoreretisk blik kan man 
se opretholdelse af berettigelse som det overordnede formål for strategiarbejde. Som offentlig 
organisation gælder det om andet og mere end økonomisk eller anden funktionel 
overlevelse – også selv om økonomi og resultat på det sidste er kommet langt højere på 
dagsordenen for uddannelsesinstitutioner. Offentlige organisationer er imidlertid 
afhængige af, at de opleves som legitime eller ’noget man kan have tillid til’ også i 
forhold til, hvordan opgaveløsning gribes an. Det sidste – blikket for ikke blot hvad 
(resultat) men også hvordan (processen) er vigtigt, når det eksempelvis gælder 
uddannelsernes svært målelige kvalitet. Strategien må kunne knytte an til meningen med 
at drive skole. 

I relation til strategiformålet opretholdelse af skoleinstitutionens berettigelse kommer ’de fire 
gymnasier i et’ igen til sin ret med hver sit bud på, hvad der gør gymnasiet berettiget, jf. 
fig. 4. 

 

 

   Fig. 4. Gymnasiets berettigelse 

Figur 4 viser med al tydelighed, at strategiarbejde i gymnasiet ikke er en ukompliceret sag 
– endog til trods for, at figuren kun på en grov måde antyder kompleksiteten. Taler vi fx 
dannelse i formale eller materiale udgaver, dannelse som almendannelse, demokratisk 
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dannelse eller blot almen etiske forholden sig? Taler vi faggymnasiet som faglig-
indholdsmæssig kanon eller faglig-metodisk kunnen? Hvem er aftageren af den 
servicebaserede ydelse – eleven, forældrene, regionens videreuddannelsesinstitutioner? 

Især figurens højre søjle trænger sig på som nye ledelsesmæssige udfordringer. Det gør 
den af to grunde:  

For det første er højresøjlen relativt ny i den gymnasiale udannelsessammenhæng. De 
erhvervsgymnasiale uddannelser har fungeret efter (kvasi-)markedsmekanismer siden 
1991, men den ligestilling mellem de gymnasiale uddannelser, som 2005- og 2007-
reformen indebærer, samt den recentralisering, der er påbegyndt med den ny 
resultatstyring, gør situationen ny for samtlige gymnasiale uddannelser.  

For den andet tilfører den eksterne dynamik fagprofessionelle organisationer særlige 
komplikationer. Den fagprofessionelle organisation er kendetegnet ved en særlig 
dobbelthed – nemlig på den ene side den logik, der knytter sig til kerneaktiviteterne 
dannelse og faglighed, og på den anden side den logik, der knytter sig til ledelsen, og som 
er af styringsmæssig art. Den sidste logik er blevet yderligere styrket, fordi marked og 
politisk interesse er blevet nærværende. Denne dobbelte organisationslogik har ført til, at 
man har betegnet den fagprofessionelle organisation som en forhandlet orden – en 
balance, der ikke vil kunne tages for givet og som vil være kilde til latente 
organisationspolitiske modsætninger (Kragh-Jespersen 1996).  

Det stiller krav til det strategisk formulerede fokus. Fordi det er et fokus blandt mange 
mulige – jf. figur 4 – vil det altid have en karakter at noget besluttet, der kun til en vis 
grad kan påkalde sig nødvendighed. Denne ’karakter af kontingens’ betyder, at ledelsen 
på den ene side altid må kunne argumentere for sit valg, på den anden side aldrig vil 
kunne påstå, at det er den eneste mulige argumentation. 

Det strategiske fokus, der indgår i målet, formuleres fra organisationens grænse – dvs. 
det kommunikeres på én gang mod omverden og mod organisationen selv, idet det både 
skal 

• sikre tilstrækkelig berettigelse i forhold til de væsentligste interessenter (dvs. 
kommunikation udadtil) – og det skal 

• give tilstrækkelig mening i forhold til den eksisterende praksis, dens værdier og 
den eksisterende kapacitet (kommunikation indadtil). 

Det er i forhold til det sidste punkt, en strategi for efteruddannelse og måske i særlig 
grad kompetenceudvikling bliver interessant. Denne problemstilling tages op i det 
følgende kapitel. 
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4. Ressourcer, strategi og efteruddannelse  

For den type arbejde, der knytter sig til human agency – organisationer, der ’arbejder med 
mennesker’ – vil processer ofte i højere grad stå i fokus end produkter eller resultater. 
Skønt man i tiden efter årtusindskiftet i stigende grad centralt anvender såkaldt 
resultatstyring, er det dog alene indikatorer, man måler på, i erkendelse af, at resultatet 
ofte er meget vanskeligt målbart. 

Fordi processen således er vigtig, vil den ’bløde teknologi’, dvs. medarbejdernes 
kvalifikationer og kompetencer, ligge lige for, når det gælder udvikling. 

Et ressourcebaseret blik på strategi vil derfor være væsentligt. 

Den ressourcebaserede strategitradition er karakteriseret ved at se ’indad’ i organisationen. 
Hvor strategitraditioner, der hviler på markedsmagt, oftest er mest optagne af SWOT-
analysens OT-side (muligheder og trusler), vil det ressourcebaserede perspektiv se 
konkurrencefordele som noget, der udspringer af den enkelte organisations kunnen. 
Derfor koncentrerer traditionen sig især om SW-siden (styrker, henholdsvis svagheder)4. 
Ifølge den ressourcebaserede strategitradition opstår de konkurrencemæssige fordele, når 
den enkelte organisations ressourcer er værdifulde, sjældne, ikke uden videre til at 
kopiere og endelig i den grad, organisationen er i stand til at udnytte dem5. Et begreb fra 
den pædagogiske verden melder sig her som en slags analogi, nemlig begrebet om 
nærmeste udviklingszone: Hvor skal man taktisk sætte ind med strategisk efteruddannelse og 
kompetenceudvikling? 

Det ressourcebaserede perspektiv og det mere traditionelt markedsbaserede 
strategiperspektiv er i den pragmatiske verden ikke gensidigt udelukkende perspektiver. 
Nærmere vil man praktisk anskue dem som gensidigt modificerende.  

Det er dog kendt fra traditionens teoretiske baggrund, at det ofte er vanskeligt for den 
enkelte organisation selv at få øje på sin særlige kapabilitet. Det er også et kendt 
problem, at det sjældent er ligetil at analysere og forklare disse særlige kompetencer for 

                                           

4 SWOT er en strategisk analysemodel, der arbejder ud fra en vurdering af organisationens styrker (Strengths), svagheder 
(Weaknesses), muligheder (Opportunities) og trusler (Threatens). Hvor de to første ført og fremmest omhandler den enkelte 
virksomheds kapabiliteter, gælder de sidste i højere grad markedet (hvordan forhindre indtrængen af konkurrenter etc) 

5 VRIO – Valuable, Rare, (costly to) Imitate, (exploited by the) Organization. VRIO er en analysemodel, der er udviklet i 
forbindelse med resourcebasered strategisk teori. 
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derigennem at kunne kontrollere dem, for ofte opstår en organisations særlig kapabilitet i 
genuine sociale samspil. Alligevel er det et nødvendigt udgangspunkt at danne sig en vist 
overblik over organisationens styrkesider og svagheder, hvad kapabilitet angår. Det 
forudsætter en vis systematik. 

Der baggrunden for spørgsmålet til skolerne om, hvordan behov for efteruddannelse og 
kompetenceudvikling identificeres og hvordan der prioriteres. 
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Empirien om mål og strategi 

Skolerne spørges om, hvordan behov for efteruddannelse og kompetenceudvikling identificeres og 
hvordan der prioriteres. 

Gennemgående står systematikken i behovsundersøgelserne svagt. Mange af notaterne 
påpeger, at egentlig systematiske undersøgelser ikke er foretaget, men også, at 
henvendelser fra lærerne ikke har været mange, hvorfor man ikke har oplevet, at 
prioritering har været nødvendig.  

Systematik 

Som også tidligere nævnt anfører en del, at behov identificeres ved medarbejder-
henvendelser, eventuelt faggruppehenvendelser. Et typisk eksempel lyder: 

”Identifikation sker gennem henvendelse fra faggrupper, der 2 gange årligt har mulighed 
for at indgive ønsker for hele faggruppen, dele deraf og for enkeltpersoner. 
Koordinatoren for hver faggruppe samler og videreformidler disse ansøgninger til den 
ledelsesperson, der bestyrer kontoen. Disse ansøgninger får så en forhåndsgodkendelse. 
De resterende midler kan søges løbende over året, og også her kan der søges af både 
(fag)grupper og enkeltpersoner. 

Desuden er kompetenceudvikling af medarbejderne en tilbagevendende del af 
medarbejdersamtalerne. Det er således i høj grad den enkelte lærer, der har initiativet.” 

Et andet eksempel anfører kort og godt, at identifikation af behov sker ”på baggrund af 
generelle indtryk.” 

Langt dominerende er, at vurderingen foretages på baggrund af 
medarbejderudviklingssamtaler og faggruppesamtaler, men hvori systematikken ind for 
samtalerne består, forbliver uklart: Er det den systematisk lyttende leder, der kortlægger 
interesser? Er det den dialogiske leder, der sparrer og coacher i forhold til det strategiske 
fokus? Er det den direktive leder, der forhandler sit reformimplementeringsansvar blandt 
de forskellige lærere og faggrupper? Nedenstående er et eksempel på ’lidt af det hele’-
tilgangen, der ganske vist sikrer et godt datagrundlag og en vis diskussion i 
organisationen på baggrund af informationerne, men hvor selve det strategiske fokus er 
utydeligt: 

”Alle lærere indkaldes systematisk til MUS ifm deres fødselsdato. Under MUS spørges 
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der til ønsker/behov for efteruddannelse. Derudover har vi (ledelsen og pædagogisk 
udvalg) i efteråret 08 lavet en intern spørgeskemaundersøgelse for at finde ud af, hvilke 
behov lærerværelset havde for efteruddannelse. Resultatet af denne har været diskuteret 
på sidste PU-møde og vil blive gennemgået på næste HH-møde. Her vil vi diskutere 
med lærerværelset, hvilke konsekvenser denne undersøgelse får for brug af 
efteruddannelsesmidlerne næste skoleår.” 

En skole angiver, at den supplerer almindelige lærerhenvendelser med 
fokusgruppeinterview med udvalgte lærergrupper. På det sidste har 
implementeringshensynet vejet tungt, idet interviewtemaet været bestemt af 
reformnydannelser og de behov for efteruddannelse, dette kunne afføde. Her er det 
implementeringsgymnasiet, der sætter den strategiske dagsorden: 

Nogle få skoler gennemfører dog en klar systematik, baseret på klare valg. Her er det 
behovsundersøgelser hos lærerne via gentagne spørgeskemaer eller trivselsundersøgelser 
(fx i forbindelse med APV), der udgør udgangspunktet for systematikken.  

Et alment gymnasium udbygger systematisk den lyttende leder ved at gennemføre 
spørgeskemaundersøgelse hos lærerne hvert andet år om tilfredshed med udbud og 
behov for efteruddannelse, kombinerer den med MUS og med årlige faggruppesamtaler 
(hvad disse går ud på er ikke nærmere specificeret). Endelig anføres, at der igangsættes 
kurser på baggrund af analyser af ”den almindelige udvikling og de nye krav, der stilles 
til gymnasiet i dag”.  

Især handelsskoler gennemfører systematiske undersøgelser ud fra elevtrivsel. Her 
prioriteres den brugerorienterede ydelse (virksomhedsgymnasiet): 

”Omdrejningspunktet [er] uddannelsesbenchmark.dk, hvor vi årligt undersøger 
elevernes trivsel gennem elektronisk spørgeskema med godt 100 spørgsmål. [...] 
opfølgningen sker på klasseniveau, teamniveau og skoleniveau.” 

Prioritering 

Som nævnt indledningsvis til dette afsnit anfører ganske mange, at efterspørgslen af 
efteruddannelse har været lav – så lav, at man ikke har følt sig foranlediget til at 
prioritere. Men det er også en genkommende bemærkning, at efterspørgslen nu stiger, 
efterhånden som det største pres i forbindelse med reformimplementeringen aftager. 
Det kalder på en strategi for efteruddannelse, der kan støtte prioriteringer og gøre 
afgørelserne transparente. 

En ret stor del af notaterne indeholder prioriteringsovervejelser, men gennemgående er 
det ikke den store klarhed, der præger notaterne, hvad angår sammenhængen med 
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strategimål. Uklarheden kan selvfølgelig skyldes notaternes kortfattethed, men kan også 
forstås som, at overvejelserne er på et relativt indledende stade.  

En skole nævner, at udgangspunktet for prioritering er elevtrivselsundersøgelser og 
APV. Først derefter bevilges kurser på baggrund af lærerhenvendelser. Det er et klart 
valg, der giver transparens, men er noget snævert set i forhold til  gymnasiets 
mangesidige mission. 

Gennemgående og relativt dominerende foregår prioriteringen inden for to kategorier, 
hvor den ene benævnes pædagogik og organisationsudvikling og den anden faglige 
kurser. Disse kategorier er ikke analytisk stringente, men forekommer pragmatisk 
velfungerende og synes at afspejle et interntpolitisk kompromis, sådan at forstå, at 
kategorien vedrørende pædagogik og skoleudvikling først og fremmest er ledelsens 
initiativområde i relation til strategiske indsatsområder, de faglige kurser er lærernes. 

Kun enkelte skoler knytter prioriteringen tæt til en formuleret strategi. Et citat – et 
eksempel på implementeringsgymnasiet – kan belyse dette: 

”Skolens kompetenceudviklingsplan [...] indeholder en beskrivelse af hvilke områder, 
der skal prioriteres i en treårig periode. I perioden 2006-9 lå fokus på de nye elementer i 
HF-reformen. Det var ledelsen generelle indtryk, at det var her behovet lå – og det har 
da også vist sig, at de fleste ressourcer er gået til intern og ekstern efteruddannelse i 
forbindelse med nat- og kulfaggruppesamarbejderne, eksamensprojekt, tutorfunktion 
samt etablering af en evalueringskultur.[...] 

Skolen prioriterer pædagogisk udvikling som et fælles projekt for alle lærere. Herudover 
imødekommes individuelle ønsker om faglig og pædagogisk udvikling – for nogles 
vedkommende som en del af en personlig karriereudvikling. Det er almindelig praksis at 
efterkomme alle individuelle ønsker om efteruddannelse.” 

Et par gymnasier anfører, at kurser knyttet til en særlig profiludvikling, fx science, 
prioriteres. 

En prioritering, der kort skal nævnes, gælder især udkantsgymnasierne. Her rykker 
lærerrekrutterings- og fastholdelseshensyn op på prioriteringsdagsorden. 

Det nævnes i et workshopreferat, at det vil være uhensigtsmæssigt at gøre 
efteruddannelse til en kampplads. Man vil kunne hævde, at det forhold, at ytringen har 
fundet vej til referatet, tyder på, at efteruddannelse og kompetenceudvikling faktisk 
allerede er et felt, hvor interesseforskelle i øget grad har indfundet sig parallelt med, at 
det strategiske pres på skolerne er tiltaget. Det gør det interntpolitisk omtåleligt at 
formulere klare mål. 
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At identificerer behov for efteruddannelse og kompetenceudvikling indgår i en 
dobbelthed: Identifikationen af et efteruddannelsesbehov vil samtidig indeholde en 
antagelse om et strategisk mål. Det er imidlertid meget forskelligt, hvorvidt målene lader 
sig læse i de indsendte notater. Normalt man slå til lyd for, at den overordnede strategi 
for skolen kan følges i mål for efteruddannelse og kompetenceudvikling. I et rationelt 
strategiperspektiv, fordi det er det mest ressourceeffektive. I det perspektiv, der er valgt 
for denne rapport, lige så meget for at aflaste de mange organisatoriske processer 
forbundet med beslutning, sådan så man bredt i organisationen bliver klar over, hvad 
man egentlig er undervejs med. Et ressource-baseret strategiperspektiv er ikke mindst 
optaget af strategiformulering for at give mulighed for at iagttage organisatorisk læring 
og erfaringsopsamling. 

 

Strategi for efteruddannelse som kompetenceudvikling 

Det forekommer naturligt, at en reform kalder på efteruddannelse. Hvordan 
efteruddannelsen imidlertid er organiseret, er i dag ikke så entydigt et spørgsmål som 
tidligere. 

Det er givetvis i det lys, man skal forstå, at ”det kan være svært at kommunikere tydelige 
mål og strategier ud for kompetenceudvikling”, som det siges i et workshopreferat. 
Præcis det kommer et andet workshopreferat til at demonstrere i en opsamling af 
diskussionen:  

”Formålet med efteruddannelse: 
- Arbejdspladsens kompetencebehov bør være styrende for det udbud der 

efterspørges. 
- Efteruddannede kan understøtte/formidle bestemte værdier (f.eks. faglige eller 

religiøse). 
- Efteruddannelse skal afhjælpe individuelle behov, eller kan være et individuelt 

personalegode. 
- Det er legitimt at der er prioriterede indsatsområder suppleret med individuelt 

valgte muligheder.” 
 
Citatet demonstrerer i al sin sammensathed en ganske realistisk, men på den anden side 
ikke særlig præcis formålsovervejelse, når det gælder en samlet strategi! 
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Efteruddannelse set via den gennemgående analysemodel kan bibringe nogle grove 
sondringer, der kan være behjælpelige i den videre diskussion. 

Faggymnasiet vil kalde på efteruddannelse som opdateret faglig viden. I den traditionelle 
udgave af faggymnasiet vil den videnskabspropædeutiske didaktik være den 
fremherskende: Hvordan formidles det givne fag mest hensigtsmæssigt? Didaktik 
forstået som fagformidling har en lang og veludviklet tradition særligt i det danske 
almene gymnasium og har været tæt tilknyttet til de faglige netværk. 

Dannelsesgymnasiet har derimod ingen særlig klar efteruddannelsestradition. 
Dannelsesgymnasiet knytter sig ikke på samme direkte måde til de enkelte fag, der jo har 
været grundelementer i gymnasieorganisationen, jf. den fagprofessionelle organisation (se 
s. 8 og s. 11). Når man tænker på den vigtige dannelsesmæssige mission, gymnasiet har, 
kan den spinkle tradition undre. 

Den aktuelle udfordring i forbindelse med den dobbelte reform gælder imidlertid ikke 
mindst modellens højresøjle – virksomhedsgymnasiet og implementeringsgymnasiet. Det 
er som før nævnt specielt i relation til denne udfordring, at kompetenceudvikling som 
særligt efteruddannelsesbehov trænger sig på. Det skal uddybes i det følgende: 

Virksomhedsgymnasiet og implementeringsgymnasiet må begge ses som et udtryk for 
dynamisering af gymnasiets omgivelser. Gymnasiet som system ’åbnes’ så at sige mod 
den eksterne dynamik – virksomhedsgymnasiet i og med den større 
konkurrencesensibilitet, implementeringsgymnasiet ved de nye styringsinstrumenter 
(kvalitet- og resultatstyring samt programstyring6). 

For virksomhedsgymnasiet er det idéudvikling med henblik på den brugerorienterede 
ydelsesudvikling, det gælder: hvordan gør man profil og produkt attraktivt i 
konkurrenceøjemed? Det er en never-ending proces, og man kunne betegne den tilhørende 
didaktik strategisk didaktik – en didaktik, der er tæt forbundet med det strategiske mål. 
Specielt virksomhedsgymnasiet leder opmærksomheden hen på det ressourcebasserede 
strategiperspektiv. Det vil stille krav til efteruddannelse, som – principielt – sætter 
lærerne i stand til at håndtere stadig udvikling. 

Umiddelbart vil implementeringsgymnasiet kunne ses som en organisation, der så at sige blot 
parerer ordrer som led i den parlamentariske styringskæde. Det er imidlertid ikke en 
dækkende beskrivelse, jf. ovenfor om programstyring: Ved programstyring stilles krav til 

                                           

6 Man må forestille sig, at styring ved egentlige reformer er for tung og kompliceret en styringsform, men at styring ved 
forskellige udviklingsprogrammer vil være mere håndterligt – jf. Regeringens udviklingsprogram for ungdomsuddannelserne, 
1996-99. Se Raae og Abrahamsen (2004), kap. 2. 
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den enkelte organisation om at kunne fange og oversætte de løbende programmers 
intentioner, så de giver lokal mening. I strategisproget vil det sige, at der vil stille krav om 
en taktisk didaktik – en evne til at tolke og afgrænse krav til faglig udvikling og skoleorganisation 
med henblik på at opfylde den nationale politiske målsætning. 

Det betyder, at organisationen i stadig stigende grad skal kunne håndtere ikke allerede 
typificerede situationer, som er indlejret i den eksisterende kvalifikationsstruktur. I stedet 
stilles krav om evne til at beslutte sig om, hvad man ønsker at opnå, hvordan det kan 
opnås og hvordan man kan koordinere med henblik på tilstrækkelig effektivitet. Det er 
her, behovet for kompetence opstår, jf. den tidligere bestemmelse af begrebet (se s. 6) – 
kapaciteten til at løse en opgave, men vel at mærke i en betydning, der knytter sig til åbne 
kontekster: Afklaringen af opgaven er en integreret del af arbejdet.  

Det er derfor ikke tilfældigt, at man i efteruddannelsessammenhæng i stigende grad taler 
om kompetenceudvikling. Hvor efteruddannelse som faglig opdatering nærmest knytter 
sig til kvalificering – bedre eller mere effektiv håndtering af allerede typificerede 
situationer – vil efteruddannelse som kompetenceudvikling involvere et mere ambitiøst 
læringsbegreb. Selve begrebet om kompetenceudvikling forsøger at fastholde 
dobbeltheden af opmærksomhed på problemniveauet og på metaniveauet – feltet for 
fortolkning etc. Selve problemløsningen søges kombineret med refleksion over måden, 
hvorpå løsningen frembringes – jf. de udbredte diskussioner om double loop learning fra 
1990’erne. 

 Det er imidlertid læring, der gør udveksling mellem forskellige former for viden (tavs, 
skjult eller implicit versus eksplicit viden) til genstand for interesse: Er det muligt at finde 
arbejdsformer, hvor samspillet mellem den tavse viden, som det fx gemmer sig i de 
professionelles rutiner, og den eksplicitte kan bringes bedre i stand? Et eksempel på 
denne interesse skal nævnes (se fig. 5): 

 

 

 

 Eksplicit viden Skjult viden 

Eksplicit viden Kombinering Internalisering 
 

Skjult viden Eksternalisering  
 

Socialisering 
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Fokus på kompetenceudvikling vil med andre ord stille krav til de former, hvorunder 
efteruddannelse finder sted. I det omfang, det gælder ikke-typificerede situationer, må der 
satses på mere ’bredbåndet læring’, hvor fx eksternalisering (såsom refleksion) og 
internalisering (øvelse) indgår. Her slår deling af den eksplicitte viden ikke til. Meget 
peger på, at de arbejdsformer, som det nye gymnasium kræver af eleverne, skal også 
lærerne i virksomhedsgymnasiet og implementeringsgymnasiet kunne beherske. 

Overvejelser af denne art var baggrund for spørgsmålet til skolerne om, hvilke typer af 
efteruddannelse/kompetenceudvikling, medarbejderne deltager i. 

 

 

Fig. 5. En efterhånden velkendt model, der fremstiller forskellige procesformer i 
udvekslingen af tavs eller skjult og eksplicit viden er fra Nonaka og Taeuchi: The 
knowledge-creating company (1995). Modellen kan anskueliggøre, at traditionel, 
dialogbaseret efteruddannelse (hvor fx forskere underviser lærere) normalt kun involverer 
en begrænset del af de mulige udvekslinger. Når det fx gælder udvikling af erfarne læreres 
rutiner peger forskning på, at der skal mere til end blot kombinering af eksplicit viden. 
Rutiner, siger denne forskning, er tæt knyttet til mening og identitet. Olsson (1992) hævder 
således, at praksisrutinen på én gang viser lærerens erfaring af, hvad der er gennemførligt, 
hvem læreren selv er og hvad han eller hun opfatter som vigtigt. Rutiner er meget andet og 
mere en blot bevidste og kognitivt, individuelt forankrede. Det kan argumentere for, at når 
det gælder læring og forandring i organisationer – og det vil sige ændring af rutiner – 
omhandler det en flerhed af læringsprocesser som kalder på et bevidst valg af 
undervisnings- og arbejdsformer.  
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Empirien om former for efteruddannelse 

Det altdominerende træk i skolenotaterne vedrørende spørgsmålet om, hvilke typer af 
efteruddannelse/kompetenceudvikling, medarbejderne deltager i, er den brede palet – 
skolebaseret efteruddannelse, faglige foreningskurser, konferencer mv. Det er vanskeligt 
at identificere særlige tendenser eller mønstre. 

En del skoler angiver, at man i de først år efter 2005-reformen har afholdt mange 
skolebaserede, evt. interne efteruddannelseskurser, og man anfører, at interessen for 
faglige kurser nu melder sig med fornyet kraft. For mange af disse skoler ser det ud til, 
at man forudser en slags tilbagevenden til den faglige opdateringstradition fra før 
reformen. Man vil, skriver mange, gå fra interne, skolebaserede kurser, til eksterne. I 
denne rapports analyse synes en simpel tilbagevending uhensigtsmæssig. 

En del skoler vurderer dog på en anden side, at der er sket en glidning mellem 
individuelle og gruppebaserede kurser. Et relativt stort islæt af interne, men 
gruppebaserede kurser synes ifølge disse skoler at være kommet for at blive i en 
overskuelig fremtid (faggrupper, grupper af lærere omkring studieretninger etc.). 

Nogle få skoler angiver, at de deltager i særlige netværk, som de anser for vigtige for den 
samlede efteruddannelse. 

Enkelte erhvervsgymnasier ønsker at bibeholde en tradition for mindre forsøgs- og 
udviklingsprojekter. Men kun et par skoler nævner samlende strategiske satsninger i 
form af egentlige udviklingsprojekter. Det er et gennemgående indtryk fra empirien, at 
efteruddannelse først og fremmest forbindes med kursusmodeller, hvor viden tænkes overført. 

Mange skoler nævner, at man fra skolens side stiller krav til deltagerne på 
efteruddannelseskurser om vidensdeling i form af referater eller oplæg for ikke-
deltagere. 

Mange af kommentarerne vedrørende efteruddannelsesformer er beskrivende – de 
angiver i mindre grad, hvad skolen agter at gøre mere af. 

 
 

Kompetenceudvikling og efteruddannelsesform: At lære i – i stedet for om 

Når det gælder kursustyper peger empirien mange steder hen. Det fremgår af temmelig 
mange skolers beskrivelse, at man forestiller sig en slags tilbagevenden til modeller for 
efteruddannelse, der knytter sig til faggymnasiet. Ligeså synes den gennemgående 
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forståelse af efteruddannelse at knytte sig til den ’videnstransmitterende kursusform’. En 
del tyder på, at alternative modeller for strategisk kompetenceudvikling er underbelyst i 
empirien. 

Nye efteruddannelsesforløb 

Man bør ikke underkende behovet for efteruddannelse forstået som opdatering eller 
anden ’transmission af viden. Men empirien viser, at alternativer til disse former kun er 
sparsomt repræsenteret. Det skal sammenholdes med, at den teoretiske analyse peger på, 
at ikke mindst virksomhedsgymnasiet og implementeringsgymnasiet synes at stille krav 
til efteruddannelse, der er mere direkte kompetenceorienteret, jf. s. 34f.  

Det er vigtigt at holde sig for øje, at man næppe kan tale om, at bestemte former for 
tilrettelæggelse er kompetenceudviklende per se. Højst kan man tale om, at bestemte 
tilrettelæggelser søger at facilitere for kompetenceudvikling. Lidt slagordsagtigt kan man 
pege på et øget behov for tilrettelæggelser, der fremmer ’at lære i frem for at lære om’. Det vil sige 
problemorienterede forløb, hvor en gruppe arbejder med aktuelle problemer på en skole, defineret af nye 
udfordringer til fag eller til skole, eventuelt støttet af eksterne konsulenter.  

Der er grund til at fastholde konsulentstøtten. Som nævnt i forbindelse med det 
ressourcebaserede strategibegreb, er det ofte vanskeligt for en organisation selv at få øje 
på egne særlige kapabilitet. Det taler for et eksternt, ’forstyrrende’ element. Når man 
taler om konsulentstøtter, kan man skelne mellem proces- og indholdsstøtte.  

Processtøtten skal tilgodese, at der kan ’læres i’, det vil sige i forløb tæt forbundet med den 
kendte kontekst. Forløbene er med andre ord orienteret mod væsentlige opgaver i 
forbindelse med den fortsatte implementering eller med profiludviklingen. Konsulenten 
skal understøtte fastholdelsen af projektets dagsorden. 

Den indholdsmæssige konsulentstøtte skal ikke først og fremmest ske med henblik på 
overtagelse af ’best practice’. Det er en forestilling, der har en vis ønskestatus også i 
professionelle organisationer. Forskning kan pege på, at overtagelser af erfaringer kan 
have nogen, men ofte begrænset effekt, når det gælder organisationer med komplekse 
kerneydelser. Den indholdsmæssige konsulentvirksomhed angår derfor ikke så meget 
overleveringen af konsulentens egne eller forskningsmæssigt generaliserede erfaringer, 
men skal først og fremmest virke som udfordring af de antagelser og 
beslutningsbegrundelser, der umiddelbart anvendes i den enkelte skoles kultur. 

Derved taber den opdeling mellem interne og eksterne kurser, man gennemgående 
opererer inden for i notaterne, relevans. Om forløbet afholdes internt eller i et 
skolenetværk er ikke væsentligt – væsentligt er at bringe ekstern erfaring ind i det lokale, 
igangværende arbejde på skolen eller i netværket 
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Formmæssigt er der en del – også forskningsmæssigt underbygget – erfaring med 
projektstrukturering af indsatsområder, der kan støtte sådanne forløb.  

Nye efteruddannelsesforløb og pædagogisk ledelse 

I afsnittet Empirien vedrørende mål og prioritering kunne læses, at ledelsen beskrev sig selv 
som mere på banen i den seneste tid sammenlignet med tidligere. Af enkelte, ganske få 
notater fremgik en klar top-down-retning hvad sammenhæng mellem strategi og 
efteruddannelse angik. I de fleste notater indgik dog en række perspektiv- og 
interessemedierende fora, såsom pædagogiske udvalg, mio-udvalg eller 
medarbejderudviklingssamtaler og faggruppesamtaler. Det er fora, hvor den 
pædagogiske ledelse dialogisk eller forhandlingsmæssigt har mulighed for at etablere 
tilstrækkelig konsensus om meningsfulde mål. Sådanne fora virker hensigtsmæssige 
specielt med henblik på professionsorganisationer, hvor den dobbelte organisationslogik 
(jf. s. 26) kan true med dekobling mellem lærer- og ledelseslag. 

Efteruddannelse, der er orienteret om strategiske kompetenceudvikling, stiller en række 
krav til pædagogisk ledelse, der overskrider ’den lyttende ledelse’. De ledelseskrav, der 
tydeligst trænger sig på, vil være krav om 

1. pædagogisk-didaktisk indsigt, der kan formulere overordnede bud på 
efteruddannelsesbehov i spændingen mellem den formulerede strategi for skolen 
og den lokale balance mellem forskellige aspekter af gymnasiets mission, jf. 
modellen ’de fire gymnasier’. 

2. at kunne indgå i tæt-på-ledelse i de tilrettelagte forløb for kompetenceudvikling 
3. organisatorisk indsigt, dvs. indsigt i løst koblede systemers virkemåde ved 

forandring 

1.  Hvad angår det første punkt – at formulere bud på behov for efteruddannelse – har denne 
rapport forsøgt at udstikke en analyseramme, der fastholder kompleksiteten i gymnasiets 
formålsbestemte virke. Empirien – de indsendte skolenotater – udgør en særdeles 
sammensat empiri, men til trods for dens mangeartethed, er det muligt at se de enkelte 
bud i et større mønster. Det vil være en ledelsesopgave at formulere et bud, der 
reflekterer en overordnet betragtning af gymnasiets opgave. Det er holdningen bag 
denne rapport, at det er ledelsens opgave at være initiativtagende og –vedligeholdende, 
men at dette ikke er en opgave begrænset til det strategiske ledelsesniveau. Man vil 
kunne argumentere for, at pædagogisk ledelse fungerer bedst i distribueret form på tværs 
af de formelle ledelseslag, se også pkt. 3 nedenfor. 

2. At kunne indgå i tæt-på-ledelse vil sige at kunne indgå i en sparrende funktion undervejs i 
forløbet. I modsætning til projekter med præcise mål og med kendte mål-
middelrelationer er projekter på det pædagogiske felt karakteristiske ved, at mål 
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vanskeligt kan stilles præcist og samtidig være meningsfulde. Samtidig er sikre midler til 
at realisere målet kun kendt i begrænset omfang. Det betyder, at projekter nok kan 
struktureres og tilrettelægges klart, men sjældent vil udvikle sig som planlagt! I den 
henseende vil den pædagogiske ledelse have en funktion som sparringspartner, der skal 
tage højde for, at projektet bevarer sin tilknytning til de overordnede strategiske 
hensigter. 

3. Indsigt i løstkoblede systemer: Skoler er kendetegnede ved at være organisationer, hvor de 
forskellige organisationselementer kun sjældent er koblet så tæt, som megen teori om 
organisationer ellers anser for at være idealet. Det gælder fx koblingen mellem 
organisationens lag, mellem ideer og deres realisering og mellem forskellige 
beslutningsprocesser. Man kan anskue det som et problem, men det kan også ses som en 
styrke, fordi det giver organisationen en evne til at virke også i modsætningsfyldte 
omgivelser (jf. beskrivelsen at de institutionelle lag s. 13). Men løstkoblede systemer 
stiller særlige krav til ledelse. Ledelsen kan kun i begrænset omfang regne med en direkte 
omsætning af beslutninger til ændringer på det udførende niveau. Fordi forandring ofte 
er så tæt forbundet med mening og identitet, stiller det krav om øget diskussion og 
forhandling. Mål og strategier må gøres tydelige som en del af denne samlede diskussion 
i organisationen. Ledelsens praktiske strategiarbejde kan ifølge en del forskning i 
løstkoblede systemer med fordel satse på at styrke, understøtte og skabe diskussion om – 
og derved regulere – de aktiviteter, der i forvejen peger i retning af den besluttede strategi, 
frem for at initiere ganske nye og afgørende anderledes projekter.  

Indsigt i løstkoblede systemer betyder en særlig holdning til organisationsforandring – et 
afkald på den rationelle organisationsteoris antagelser om, at organisationer uden videre 
kan ændres som følge af besluttede strategier. Snarere betyder organisationsforanding en 
konstant ’fiflen’ med de koblinger, der allerede forefindes. Det betyder ikke, at man giver 
afkald på en konsistent (og fx teoretisk argumenteret) holdning til forandringsarbejdet – 
blot, at man accepterer, at man arbejder i et paradoksalt felt: På den ene side anvender 
man sin evne til rationel analyse af situationer og planlægninger af forløb – på den anden 
sider nedtoner man forventninger til, at man kan få organisationen til at opføre sig 
ganske i forlængelse af disse analyser og planer. I perioder kan der således arbejdes med 
tættere koblinger mellem strategi og strategi for efteruddannelser i form af systematisk 
stillede spørgsmål ved faggruppesamtaler, ved krav om faggruppers 
efteruddannelsesplaner, ved sparring på disse i relation til strategi osv., vel vidende, at 
denne stramning af koblingerne sikkert kun varer, så længe der er opmærksomhed på 
den. Eller der kan initieres udviklingsprojekter som bygger på kendte styrker, hvor 
ledelsen indgåelse i sparring (se ovf. pkt. 2) – men alt sammen i forventningen om, at 
intet uden videre vil forløbe som planlagt. I teori om organisationsforandring, der særligt 
synes at sigte på organisationer forstået som løstkoblede systemer, taler man derfor om 
en stadig vekslen mellem analyse og improvisation, se fig. 6.  
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Fig. 6. Finn Borum har opstillet ovenstående figur for organisationsændringer i 
organisationer anskuet som løstkoblede systemer (Borum 2002). Modellen angiver den 
bestandige vekslen mellem på den ene side diagnose, hvor teoretisk indsigt anvendes som 
støtte for analyse af forandringspres, for afgørelse af vigtige organisatoriske aktiviteter og 
for fortolkning af de aktuelle processer – og så på den anden side improvisation, hvor 
data fra diagnose anvendes så godt som det nu er muligt som udgangspunkt for nye, 
kalibrerende beslutninger. I modsætning til rationel teori om organisationsforandring 
anerkendes karakteren af improvisation: Alt kunne altid have været besluttet og gjort 
anderledes, ligesom udfaldet af det besluttede kunne have været anderledes. Og endelig er 
det karakteristisk for organisationer i dynamiserede omgivelser, at planer i sig selv er 
sårbare. Den situation, der bliver resultatet af et initiativ, må derfor indgå i en ny 
diagnose. Plan for organisationsændring får derved en anden status – den bliver så at sige 
udgangspunkt for tænksom improvisation i højre grad end en plan, der kan følges tæt. 
Modellen angiver den holdning til organisatoriske forandringsinitiativer, der er bærende i 
denne rapport. 
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Appendiks: Rammer for deltagelse i efteruddannelse 

Skolerne blev i notaterne bedt om at knytte kommentarer til spørgsmålet om, hvordan 
man organiserede rammerne for skolernes deltagelse i efteruddannelse. Besvarelserne vil 
ikke på samme måde som det foregående kunne indgå i en analyse af skolernes arbejde 
med strategi og strategi for efteruddannelse og kompetenceudvikling, men udgør dog en 
ikke uvigtig del af de strukturelle forudsætninger for efteruddannelsesaktiviteter. 
Hovedpunkter fra notater og workshop-diskussioner skal refereres i det efterfølgende 
som et appendiks til den egentlige undersøgelse. 

 

Empirien om organisering af rammerne for efteruddannelse 

De fleste skoler angiver, at man opstiller et samlet budget med underposter, som 
fordeler aktiviteten mellem fx individuelle kurser og kurser for det samlede kollegium. 
Antallet af kategorier eller poster varierer, og det er indtrykket, at selve opdelingen er en 
del af ledelsens strategiudmøntning (fx en særlig post forbeholdt indsatsområdet 
’frafald’). 

Mange skoler lægger timer til efteruddannelsesdeltagelse forlods ind i den individuelle 
årsnorm – notaterne tyder på, at 3 – 5 kursusdage er det normale. De nærmere 
principper for udnyttelse heraf varierer dog betydeligt. Oftest er timerne at forstå som 
en skønnet pulje, hvorfra der kan søges, og hvor ledelsen, eventuelt delegeret til et 
efteruddannelsesudvalg, efterfølgende prioriterer. 

Men en tendens – så vidt kan skønnes ud fra workshopdiskussionerne – er, at denne 
tildeling ses som en individuel konto. Der kan således være afsat 30 eller 37 timer a 
conto til den enkelte, suppleret med et beløb til kursusafgifter, der svinger mellem godt 
et par tusinde kroner til mere end syv tusinde kroner.  

Enkelte skoler har den fremgangsmåde, at anvendes kontoen ikke fuldt ud af den 
enkelte lærer, falder de overskydende ressourcer tilbage til den centrale pulje. Andre 
skoler giver muligheder for at ’spare op’ til dyrere eller længerevarende kurser. 

Dette system tilskynder den enkelte til at søge efteruddannelse, men indebærer, at den 
styringsmulighed, der kan ligge i selve budgetstrukturen, kun vanskeligt kan bringes til at 
understøtte en strategi for samlet skoleudvikling. 

Som nævnt overvejer en del skoler at gøre faggrupperne til et tydeligere 
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omdrejningspunkt for skoleudvikling. På enkelte skoler prioriteres således 
udviklingsinitiativer og henvendelser om efteruddannelseskurser fra faggrupper. I den 
forbindelse blev i et par workshops diskuteret muligheden for at delegere 
efteruddannelsesressourcer til grupperne for at understøtte faggruppernes nøgleposition. 

Det fleste af de deltagende skoler angiver, at skemamæssige forhold ikke udgør 
afgørende forhindringer. En udvidet skemateknologi og flydende skemaer giver øgede 
muligheder ud over almindelig timebytning, ligesom muligheden for at omlægge til 
virtuel undervisning letter. Det sidste indebærer dog en øget belastning for den lærer, 
der både skal forberede kurset og den omlagte undervisning. Nogle skoler nævner dog 
som en hindring lærermangel og overarbejde for bestemte fag, og VUC’erne nævner 
vanskeligheden ved at omlægge undervisning. 

Gennemgående er større fælles pædagogiske arrangementer en del af årsplanlægningen, 
men en del skoler planlægger nu også med særlige dage, der er åbne for ad hoc-
besluttede møder og efteruddannelse. 
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Bilag: Invitation til konference om efteruddannelse og 
kompetenceudvikling 

Invitation til konferencer om  
Efteruddannelse og kompetenceudvikling 

Konferencerne følger op på ”Undersøgelse af efteruddannelse i forbindelse med gymnasiereformen” 
fra juni 2008, hvor det blandt andet fremgår, at der er overskydende ressourcer til 
efteruddannelse, og at der fortsat er behov for et udviklingsarbejde med at sikre en 
klarere målsætning, kompetenceafklaring, planlægning, gennemførelse og opfølgende 
evaluering af efteruddannelse og kompetenceudvikling på skolerne. 
Formålet med konferencerne er, at 

1) give skolerne mulighed for at få inspiration til at styrke arbejdet med at sikre relevant 
efteruddannelse og kompetenceløft og  

2) gennem workshop at drøfte og sprede god praksis mellem skolerne. 

Konferencerne gennemføres af Undervisningsministeriet i samarbejde mellem 
Gymnasieskolernes Lærerforening, Rektorforeningen og Danske Erhvervsskoler.  
 
Der afholdes to parallelle konferencer: 
ØST:  
15. april 09 Uddannelsescentret i Roskilde – Slagteriskolen, 
 Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde 
VEST: 
21. april 09 Rødkilde Gymnasium 
 Rødkildevej 42, 7100 Vejle 
Programmet for de to konferencer findes i bilag 1. 
 
Korte notater fra skolerne 
Til brug for skolernes forberedelse af deltagelsen på konferencerne og af hensyn til den 
samlede erfaringsopsamling fra konferencerne skal den enkelte skole udarbejde et kort 
notat (1-2 sider) om følgende temaer: 
 

1. Hvordan identificerer skolen behov for efteruddannelse/kompetenceudvikling hos 
medarbejderne ? 

2. Hvilke typer efteruddannelse/kompetenceudvikling deltager skolens medarbejdere i? 
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3. Hvordan organiserer skolen rammerne for medarbejdernes deltagelse i 
efteruddannelse/kompetenceudvikling ? 

 
I bilag 2 er der vedlagt en guide til udarbejdelsen af det korte notat. 
 
Skolerne bedes senest 23. april sende notatet på elektronisk form til Lektor Peter Henrik Raae, 
IFPR, SDU, peter.henrik.raae@ifpr.sdu.dk. 
 
Desuden bedes skolerne medbringe nogle eksemplarer af notatet til brug for workshop. 
 
Lektor Peter Henrik Raae udarbejder efter konferencerne en kort rapport til brug for 
skolernes videre arbejde med efteruddannelse/kompetenceudvikling ud fra 
 

• skolernes korte notater 

• oplæggene på konferencerne og 

• drøftelserne i workshops 
 
Rapporten udsendes af Undervisningsministeriet.  
 
 
Workshop 
På konferencen organiseres workshop om hvert af de 3 temaer. Skolerne får her 
lejlighed til kort at præsentere og drøfte pointer fra de korte notater.  
 
Ved tilmeldingen bedes man oplyse, hvilket tema man prioriterer at deltage i. I den 
enkelte workshop udpeges der en mødeleder og en referent, der sammenfatter 
diskussionens pointer og afleverer dem (helst elektronisk) til Peter Henrik Raae. 
 
 
Tilmelding 
Tilmelding skal ske senest 27. marts ved mail til LMFK-sekretariatet lmfk@skolekom.dk.  
 
For at lette administrationen anmodes skolerne om at tilmelde sig således:  
 
EFTUDD – skolenummer – skolenavn – konferencedato – deltagernavn – mailadresse – 
workshopønske helst – workshopønske alternativt 
 
Eksempel: EFTUDD – 202 – Horsens Statsskole– XX-aug – inspektor Pia Petersen – 
workshop 2 – workshop 1. 
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Programmet ved de to konferencer fremgår af bilag 1. Der er ca. 150 pladser ved hver af 
de to konferencer.  
 
Pris pr. deltager: 250 kr., der opkræves ved elektronisk faktura fra LMFK. Faktura 
udsendes efter tilmelding, og betaling skal ske før konferencerne. Deltagerne betaler selv 
transport. 
 
Hver institution kan tilmelde to deltagere. Det anbefales, at skolerne prioriterer en 
ledelsesrepræsentant og en lærerrepræsentant.  
 
Spørgsmål kan rettes til undervisningskonsulent Claus Christensen, 
Claus.Christensen@uvm.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jarl Damgaard 
Afdelingschef 
Direkte tlf. 3392 5321 
Jarl.Damgaard@uvm.dk 
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Program for de to konferencer 

 

  9,30 – 10,00 Ankomst og kaffe 

10,00 – 10,20 Baggrund og hensigt med konferencerne.  

  Claus Christensen og Steen Lassen, Afdelingen for Gymnasiale 
uddannelser,  UVM 

10,20 – 12,00  Tre skolers eksempler på strategisk efteruddannelse og 
kompetenceudvikling, spørgsmål og kommentarer. 

  Nørre Gymnasium, Langkær Gymnasium, Tech College Aalborg. 

12,00 – 12,30 Hvordan kan man styrke skolernes strategiske kompetence-
udvikling?   

  v) David Karstensen, Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 

12,30 – 13,30 Frokost 

13,30 – 14,45 Erfaringsudveksling i workshops 

14,45 – 15,00 Kaffe 

15,00 – 16,00 Opsamling af lektor Peter Henrik Raae, IFPR  
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Guide til udarbejdelse af korte notater 

 

1. Hvordan identificerer skolen behov for efteruddannelse/kompetenceudvikling hos 
medarbejderne ? 
 

Herunder beskrives, hvordan skolen har identificeret behov for efteruddannelse. Er 
det sket  

- ved systematiske undersøgelser (fx spørgeskemaer, gennemgående spørgsmål 
ved faggruppe- eller teamsamtaler),  

- på baggrund af henvendelser fra de enkelte medarbejdere eller grupper af 
medarbejdere  

- på baggrund at generelle indtryk 
 

Endvidere beskrives, hvilke overvejelser skolen gør sig i forbindelse med 
prioriteringen blandt følgende kategorier af kurser: 

- faglig udvikling og fornyelse for den enkelte lærer 
- pædagogisk udvikling for den enkelte lærer 
- styrkelse af lærersamarbejdet 
- skoleudvikling, udvikling af skolens profil 
- rekruttering af nye medarbejdere 
- karriereudvikling 
- andet, såsom_________________ 

 

Hvilke efteruddannelseskurser er der fremadrettet mest behov for bliver udbudt? 

 

2. Hvilke typer efteruddannelse/kompetenceudvikling deltager skolens medarbejdere i? 
 

Herunder beskrives, hvordan man prioriterer anvendelsen af: 

- skolebaseret efteruddannelse (hele skolen) 
- skolebaseret efteruddannelse (faggrupper, team o. l.) 
- deltagelse i de faglige foreningers kurser mv. 
- deltagelse i konferencer (fx om SRP mv.) 
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- deltagelse i udviklingsprojekter og netværk med andre skoler 
 

3. Hvordan organiserer skolen rammerne for medarbejdernes deltagelse i 
efteruddannelse/kompetenceudvikling ? 

 

Herunder beskrives,  

- om man anvender en skemastruktur, som giver plads til deltagelse i 
efteruddannelse/kompetenceudvikling 

- hvordan man allokerer og fordeler resurser til medarbejdernes deltagelse i 
efteruddannelse/kompetenceudvikling. 

- hvordan man prioriterer mellem forskellige behov for 
efteruddannelse/kompetenceudvikling. 

 

 


