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De praksisnære lederuddannelser sætter
fokus på lærerkvalificering
Ledere i den offentlige sektor har særlige behov for videreuddannelse, som kræver ny viden og specielle
kompetencer. Derfor er Bedst Praksis Ledelse – en trepartsinds til samlet 30 mio. kr. - ved at udvikle et
konsulentprogram målrettet undervisere på uddannelser for offentlige førstelinjeledere. Startskuddet er
en konference i august
VIDEREUDDANNELSE – Formålet med Bedst Praksis Ledelse er at styrke uddannelsen af de såkaldte
førstelinjeledere i stat, regioner og kommuner. En række uddannelsesinstitutioner bidrager til at løfte
denne indsats med forskellige udviklingsprojekter - blandt andet med en særlig indsats i form af et
konsulentprogram for undervisere på uddannelser for offentlige ledere.
”Formålet med konsulentprogrammet er at kvalificere underviserne på lederuddannelser i deres arbejde
med førstelinjelederne i den offentlige sektor, og etablere undervisernetværk, som kan danne grobund for
erfaringsudveksling, opbygning af viden og udvikling af samarbejdet mellem udbydere af videreuddannelse
til den offentlige sektor og den offentlige sektor,” fortæller projektleder fra Ledelsesakademiet (EAAA), Line
Schack Holtet, som koordinerer lærerkvalificeringen i Bedst Praksis Ledelse - herunder den koordinerende
funktion for det kommende konsulentprogram.
Kick-off med konference
Målgruppen for konsulentprogrammet er undervisere fra udbydere af AU i ledelse og fra AMU lederkurser.
Deltagerne skal have mindst et års erfaring med at undervise, en voksenpædagogisk uddannelse eller
tilsvarende og have opgaver med at undervise førstelinjeledere i den offentlige sektor.
”Det er vigtigt, at de kommende deltagere på konsulentprogrammet har de nødvendige grundlæggende
underviserkompetencer og en hvis erfaring i at bruge dem, da fokus vil være på de helt særlige dilemmaer,
paradokser og krydspres offentlige ledere står med i dag. Det er for eksempel et mål, at deltagerne skal
kunne anvende begreber, modeller og faglige udtryk, som anvendes i den offentlige sektor, så der kan
skabes en fælles referenceramme på offentlige lederuddannelser målrettet førstelinjelederne,” siger Line
Schack Holtet.
Konsulentprogrammet begynder med en obligatorisk konference på to dage, der afholdes i august. Derefter
kommer tre netværksdage i september, oktober og november. Konferencen indledes med en paneldebat,
som rammesætter vilkårene for den offentlige sektor. I programmet indgår også en kort fakta-præsentation
af det offentlige som sektor, så deltagerne får et fælles billede af størrelse, organisationsform og fakta om
de rammer, førstelinjelederne færdes i.
Den offentlige sektor 3.0
I konsulentprogrammet fokuseres der generelt på at give deltagerne en fælles indsigt i den politiske
kontekst, de ledelsesdiskurser, der præger den offentlige sektor, og hvordan den offentlige sektor arbejder

med innovation. Formålet er, at underviserne skal kende førstelinjeledernes kontekst og betingelser for at
navigere i en politisk styret organisation, og at underviserne for en bedre fornemmelse for, hvordan
sektoren har udviklet sig, og dybden og omfanget af de forandringer, der er blevet gennemført i de senere
år. Denne del veksler mellem gruppedrøftelser og forskellige oplægsholdere, blandt andet Betina Rennison
fra CBS og Thorkil Molly-Søholm fra AAU.
Teater, spil og fortællinger
Mens den første dag kommer til at have sit fokus på diskurser, tal og fakta, sker der et sceneskift på dag to,
som kommer til at handle om teater i undervisning, fortælling som metode i undervisningen, actionlearning-projekter, e-baseret ledertræning, og hvad spil kan tilføre læringsrummet.
”Vi ved fra egne og andres erfaringer, at eksempelvis teater er et stærkt værktøj til at trække hverdagen ind
i undervisningen. Det er et værktøj, der gør det muligt at arbejde med scenarier, at reflektere sammen over
en konkret oplevelse og gøre en specifik oplevelse til en udfordring alle kan kende,” siger Line Schack
Holtet.

Netværksdage tre temaer
Efter den fælles konference i august afholdes de tre temadage i henholdsvis september, oktober og
november. De overordnede temaer for dagene vil være sprog, krop og proces. Netværksdagene
tilrettelægges, så der er plads til tre timers fagligt indhold og to timers netværksmøde.
”Netværksdagene er designet ud fra ønsket om en høj grad af inddragelse fra deltagerne. Derfor ligger den
del af forløbet ikke fast endnu, da den skal kunne tilrettelægges efter deltagernes ønsker og behov,”
fortæller Line Schack Holtet.
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