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Alle skal med



Morgensang – Fortabt 
er jeg stadig
Vers 1

Vi mødtes i sne
forblændet af ungdom og uden at se
et virvar af jubel og nysgerrighed
vi mødtes i sproget, et hemmeligt sted
og der går vi hen
igen og igen.



Vers 2 

Igen og igen
og tonerne blev til et langstrakt refræn
et plot, en fortælling, en popmelodi
godnatsange brudt af sirenernes skrig
vi følte os som
en luftløs ballon.



Vers  3

En luftløs ballon
en endeløs sætning, helt kæntret og tom
jeg hjemsøges tit af idéer om flugt
men latteren tegner dit ansigt så smukt
du strækker din krop
mens solen står op.



Vers  4

Mens solen står op,
så brygger vi kaffe og drikker en kop
og når vi blir fanget i hverdagens støj
så ruller vi øjne og deler en smøg
så strander vi der
hvor ømheden er.



Vers  5

Hvor ømheden er
marcherer vi tappert med velviljens hær
en kærlighed tyndslidt og helt desperat
kun båret af løfterne, stålsat og klart
et dirrende nu
mit søvnige du.



Vers  6

Mit søvnige du
mit drama er langt, min fornuft er itu
og når jeg blir bange og når jeg blir vred
så sænk mine skibe og skænk mig din fred
jeg øjner en kyst
og snart blir det lyst.



Vers  7

Og snart blir det lyst
så tag mig for givet, det virker så tyst
fortabt er jeg stadig trods årenes gang
og synger med tak denne kærlighedssang
fordi det sku’ ske
vi mødtes i sne.



Connect med mig på LinkedInConnect med mig på LinkedIn

cnq@lead.eu / 26 79 85 93

Cand.scient.pol. med speciale i ledelsesudvikling

Christian Nyvang Qvick

Ledelseskonsulent

Ledelseskonsulent i LEAD (2020 - )

Organisationskonsulent i Kronprins Frederiks Center for 
Offentlig Ledelse (2018 – 2020) 

Specialist i:
• Visionsledelse
• Værdibaseret ledelse 
• Formålsdrevet ledelse 
• Forandringsledelse 
• Adfærdsdesign
• Strategiimplementering  
• Distribueret ledelse 
• Medarbejdermotivation
• Styringsparadigmer i den offentlige sektor 
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Konferencens formål 

• I får viden om, hvordan I kan lykkes med at 
bedrive visionsledelse og værdibaseret ledelse

• I bidrager til at kvalificere første udkast til en 
vision for skolevæsenet i Silkeborg Kommune

• I giver jeres inputs til fælles værdier for 
skolevæsenet, der kan tjene som ”guidelines” 
for god adfærd blandt de ansatte 



Dagens program 

10.10 Strategisk rammesætning v/ afdelingsledelsen  

11.20 Pause 

Oplæg og diskussion: Hvorfor have en vision?

12.15 Frokost  

11.35

13.00 Oplæg og øvelse: Visionen som beskrivelsen af det vi drømmer om at opnå 

14.30 Pause

Øvelse: Jeres kvalificering af visionen 14.45

15.55 Afrunding og dagens vigtigste pointer 



Hvorfor visionsledelse?





Tiden vi er rundet af, tiden vi lever i og 
fremtiden vi spår om

Der er lige så mange år mellem 
2021 og 1980, 

som der er mellem 
1980 og 1939











De udfordringer vi står med





Hvad er 

normalt?

Og hvad 

betyder det 

for os?





46.600 15-24-årige er 

ikke i arbejde og er 

hverken i gang med 

eller har gennemført 

en uddannelse 

(7,6%)



Vores potentiale er stort



Omkring hver sjette underviser (16 %) i 
folkeskolen var uden læreruddannelse i skoleåret 
2019/2020 



? ! ? !

Fremmøde 
fremfor fravær

Læringsnetværk 
for skoleledelser



Hvor skal vi sammen 
lykkes bedre?

Elevfravær over 
5% mindskes

Udfordre de 
dygtigste 

elever mere

Bedre 
læringsmiljøer 
for alle børn

Færre elever får 
behov for at 
komme på IC

Styrket 
praksisfaglig-

hed og 21. årh. 
komp.

Styrke 
forældre-

samarbejdet



Hvad kan arbejdet med 
visionsledelse give os?



En klar og meningsfuld vision for hele skolevæsenet, der sætter retning for, hvad vi 

skal lykkes med – hvor vi vil hen

En række klare fælles værdier kan tjene som ”pejlemærker”, der kan guide vores 

adfærd på vejen mod visionen 

En række overordnede strategiske spor, der løbende adresserer, hvordan visionen 

skal realiseres, og som udfoldes og udmøntes i en række lokalt definerede indsatser



Arbejdet med visionen for 
skolevæsenet i Silkeborg Kommune



Visionens plads i det organisatoriske landskab

Byrådets vision er at…

Løse velfærdsopgaven, så alle kan leve et godt liv

Sikre borgere og virksomheder de bedste rammer og føre en ambitiøs 
vækstpolitik

Benytte Danmarks Outdoor Hovedstad som springbræt til øget bevægelse, 
sundhed og livskvalitet for alle



Visionens plads i det organisatoriske landskab

Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Sammen skaber vi det gode børne- og ungeliv. Alle Skal Med!



Visionens plads i det organisatoriske landskab

Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitik

Sammen om tidlig indsats

Sammen om lighed i sundhed

Sammen om at få alle med i fællesskaber

Sammen om sunde rammer



Visionens plads i det organisatoriske landskab

Silkeborg Kommunes strategi på kulturområdet

Visionen for børnekultursporet er, at alle børn har som borgere i Silkeborg 

Kommune lige deltagelsesmuligheder i kunst- og kulturlivet i deres 

hverdag i dagtilbud, skole samt i deres lokalområde, i fritiden med venner og 

med familien.



Visionen for skolevæsenet i Silkeborg Kommune
… Den ønskværdige, langsigtede fremtid for organisationen

Vi vil se, at alle børn og unge har lyst til at lære og mod til at handle i læringsmiljøer 

præget af høj faglighed, bæredygtige fællesskaber og naturens muligheder

Sammen med forældrene og vores øvrige samarbejdspartnere styrker vi derfor alle 

børn og unges…

…muligheder for at lære så meget de kan, 

…trivsel og sundhed, 

…naturlige lyst til leg, kreativitet og bevægelse

Vi vil dermed bidrage til, at alle børn og unge får de bedste forudsætninger for at

lykkes som menneske og samfundsborger, både nu og i fremtiden



Ønsker til arbejdet med visionen



Ejerskab og følgeskab gennem dialog og inddragelse

Kendskab gennem bred kommunikation og hyppig 
anvendelse

Central rammesætning med plads til lokal 
udmøntning og tilpasning

Delmål og indikatorer, der viser, at vi er på rette vej



Charlotte om koblingen til de øvrige 
ledelsestemaer vi har haft…



Afdelingsledelsen 
formulerer udkast til 

vision for 
skolevæsenet 

Trykprøvning og 
kvalificering af vision 

med FU

Ledelseskonference 
Introduktion til 
visionsledelse, 
kvalificering af 

foreløbig vision og 
formulering af 

udkast til værdier for 
skolevæsenet

Bearbejdning af 
input fra 

konferencen

Præsentation af vision 
og værdier

Præsentation for 
medarbejdere, 

samarbejdspartnere, 
forældre og elever 

samt offentliggørelse 
på digitale platforme 

Igangsætte arbejdet 
med lokale indsatser, 

på baggrund af 
strategiske 

fokusområder

Det samlede forløb 

27. oktober Marts 20225-6. oktober 8. december

Trykprøvning af 
vision og værdier i 

FU

Juni 2022

Formulere strategiske 
fokusområder, der 

understøtter visionen

18-19. 
november

Januar 2022 maj 2022



Kerneområder i 
ledelsesudvikling 2020-2022

• Ledelse af pædagogisk udvikling tæt på praksis ( ledelse af den 
lærende organisation)

• Ledelse gennem vejledere

• Ledelsesteamet som PLF

• Ledelse af den inkluderende skole



Ledelsesinput i 
2020/21

Det personlige lederskab i en kompleks dagligdag 
med mange krav, dilemmaer, paradokser og 
krydspres (fokus på psykologisk tryghed og 
styrkebaseret ledelse)

Fra leder til ledelse. Hvordan etablerer 
skoleledelserne sig som effektfulde ledelsesteams, 
der gennem distribueret ledelse håndterer 
ledelsesopgaven i fællesskab med hinanden og med 
medarbejderne? (DAC og distribueret ledelse)

Ledelse af udviklingsarbejde – skoleledelsen som 
professionelt læringsfællesskab 



Ledelsesinput i 
2021/22

Ledelse af en god skole for alle 
børn – “Mellemformer”

Hvordan leder vi en skole for 
alle børn med afsæt I en stærk
vision og stærke værdier?

Hvordan lægger vi strategier
med afsæt i en stærk vision?



Diskussion ved bordene 

Drøft nedenstående ved bordene 

• Hvad tænker I helt overordnet om det I lige har hørt? 

• Hvad bliver I særligt begejstret for? Hvad giver jer en ”yes-
følelse”? 

• Hvad undrer I jer over? Hvad giver jer en ”hmm-følelse?”  

• Er der noget, som er uklart, som I har brug for at få svar 
på fra afdelingsledelsen? 

Kort fælles opsamling i plenum 



Sidemandsinterview og fælles videndeling  

Pause



Visning af video med elever



HVORFOR HAVE EN VISION?

FOR AT SÆTTE RETNING FOR 
ARBEJDET I ORGANISATIONEN



Visionsledelse indebærer, at ledere… 

Formulerer en vision, 

Formidler visionen for resten af organisationen, 
og  

Fastholder visionen på langt sigt

Med henblik på at sætte en klar retning for, hvad 
organisationen særligt er optaget af at opnå  



Institut for Samfund og Ledelse 



Institut for Samfund og Ledelse 

Vi vil være frontløbere i det internationale forskningsmiljø. Derfor vil vi producere 
topforskning, som vi samtidigt anvender i vores egen undervisning, med henblik på 

at give vores studerende det bedst mulige springbræt til et globalt arbejdsmarked 



Institut for Samfund og Ledelse 

Vi vil producere dansksproget forskning, der skal bringes i spil i det danske samfund, 
ligesom vi vil sørge for, at vores uddannelse er praksisrettet, så de studerende 

oplever en glidende overgang fra studie til arbejdsmarked



Hvorfor have en vision?

• Visionen sætter retning for arbejdet 

• Visionen giver ledere et afsæt for at give 
konsistente og sammenhængende 
handlingsanvisninger 

• Medarbejdere behøver ikke forhøre sig hos 
leder, men kan selv prioritere og træffe 
beslutninger med afsæt i vision som pejlemærke



Der er behov for visioner, der kan sætte retning 
internt – ledere som ”indenrigsministre” her  

”Alle offentlige ledere skal kunne sætte en 
meningsfuld retning via en klar vision for 
deres organisation. Hvis ikke du vil og kan 
det, skal du ikke være leder.” 

49 procent af danskerne oplever slet ikke, i 
mindre grad eller kun i nogen grad at have 
retning i deres arbejde 



HVORFOR HAVE EN VISION?

FOR AT MOTIVERE TIL AT YDE EN 
EKSTRA INDSATS FOR ANDRE 



Store gevinster, når ledere 
leder med afsæt i vision
Medarbejderes motivation  

Medarbejderes engagement i arbejdet

Medarbejderes opfattelse af, hvor 
meningsfuldt arbejdet er 

Medarbejderes præstationer 

Medarbejderes fastholdelse 



Visionsledelse og public 
service motivation 
Public service motivation 

• Motiveret af at gøre en positiv forskel for 
andre mennesker eller samfundet 

• Man udfører opgaven som følge af de 
konsekvenser det har for andre –
opgaveløsningen ses som middel til et mål

Resultater fra forskningsstudier 

• Positiv sammenhæng mellem lederes 
udøvelse af visionsledelse og medarbejderes 
public service motivation  



Motivation og resultater

Undersøgelse med danske folkeskolelærere og 
elevers eksamenskarakterer 

Positiv sammenhæng mellem lærerens public 
service motivation og elevers eksamenskarakterer

Sammenhængen er stærkere, jo længere eleverne 
er blevet undervist af en lærer med høj public 
service motivation



HVORFOR HAVE EN VISION?

FOR AT BIDRAGE TIL 
ORGANISATIONENS OMDØMME 



Visionen har også en udadrettet funktion – ledere som 
”udenrigsministre”, når visionen formidles her 

Forskning i omdømmeledelse peger på, at ledere overordnet 
bør kommunikere visionen eksternt for at påvirke eksterne 
aktørers opfattelse af organisationen i en positiv retning – men 
også for at…  

• Tydeliggøre det unikke ved folkeskolerne i Silkeborg 
sammenlignet med fx friskoler og privatskoler og andre 
kommuners folkeskoler – med henblik på at kunne 
tiltrække elever

• Rekruttering og fastholdelse – tiltrække og fastholde dem, 
som har et ”visionsmatch” – dem som ”tænder” på at 
bidrage til visionen

• Friholde fra politisk og administrativ indblanding ved at 
kommunikere om de resultater man skaber under den 
gældende vision 



Diskussion ved bordene

Diskutér nedenstående spørgsmål ved sidemanden 

• Hvordan tænker I, at en fælles vision for skolevæsenet kan 
skabe værdi for skolevæsenet i Silkeborg? 

• Hvad kan en fælles vision for skolevæsenet bidrage med, 
hvis I som ledere sørger for at lede aktivt og vedholdende 
med afsæt i en fælles vision? 

• Fx… 

• Sætte retning for arbejdet på skolerne ift. hvad I særligt skal 
lykkes med

• Motivere til at yde en ekstra indsats til gavn for dem, som 
visionen handler om – børnene  

• Skabe mening i forhold til de tiltag, der igangsættes lokalt 

• Bidrage til branding og godt omdømme eksternt 

• Understøtte rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

• Andet? 



FrokostFrokost



LAD VISIONEN BESKRIVE DE ULTIMATIVE 
DRØMME FOR, HVAD I VIL OPNÅ



Visning af video med elever



De gængse forståelser af, hvad vi forbinder med en 
vision



Hvad er en vision? 

Organisationens billede af 
en ønskværdig, langsigtet 
fremtid 

En velfungerende vision er 
dermed

• Ønskværdig 

• Fremtidsorienteret 

• Billedskabende 



Visionen skal være ønskværdig

Vi vil være en af de bedste 
arbejdspladser i landet. Derfor 

stræber vi efter at skabe et godt 
arbejdsmiljø med høj trivsel og 

gode muligheder for 
kompetenceudvikling for 

sygehusets medarbejdere, så vi 
derigennem kan rekruttere nye og 

fastholde nuværende 
medarbejdere. 

Vi vil være det sygehus i Danmark, 
der leverer den bedste 

kræftbehandling. Og vi vil sørge 
for, at vores patienter aldrig 

oplever manglende sammenhæng 
i deres behandlingsforløb, men 
derimod føler sig understøttet 
under et sammenhængende 

behandlingsforløb.  



Visionen skal være fremtidsorienteret 

Vi vil være det sygehus i Danmark, 
der leverer den bedste 

kræftbehandling. Og vi vil sørge 
for, at vores patienter aldrig 

oplever manglende sammenhæng 
i deres behandlingsforløb, men 
derimod føler sig understøttet 
under et sammenhængende 

behandlingsforløb.  

Vi skal forebygge, at danske 
borgere får kræft. Vi skal helbrede 
de kræftsyge, der kan helbredes. 
Og vi skal give den bedst mulige 

sidste tid til de kræftsyge, der ikke 
kan helbredes.



Visionen skal være billedskabende 

Vi vil være det sygehus i Danmark, 
der leverer den bedste 

kræftbehandling. Og vi vil sørge 
for, at vores patienter aldrig 

oplever manglende sammenhæng 
i deres behandlingsforløb, men 
derimod føler sig understøttet 
under et sammenhængende 

behandlingsforløb.  

Vi vil være national spydspids 

inden for behandling af kræft. Og 

vi vil, at patienterne aldrig falder 

mellem to stole, men derimod 

føler sig holdt i hånden under et 

sammenhængende 

behandlingsforløb.



En reel vision er ønskværdig, fremtidsorienteret og 
billedskabende

Vi vil være en af de bedste 
arbejdspladser i landet. Derfor 

stræber vi efter at skabe et godt 
arbejdsmiljø med høj trivsel og 

gode muligheder for 
kompetenceudvikling for 

sygehusets medarbejdere, så vi 
derigennem kan rekruttere nye 

og fastholde nuværende 
medarbejdere. 

Vi skal forebygge, at danske 
borgere får kræft. Vi skal helbrede 
de kræftsyge, der kan helbredes. 
Og vi skal give den bedst mulige 

sidste tid til de kræftsyge, der ikke 
kan helbredes.

Vi vil være det sygehus i 
Danmark, der leverer den bedste 
kræftbehandling. Og vi vil sørge 

for, at vores patienter aldrig 
oplever manglende 

sammenhæng i deres 
behandlingsforløb, men derimod 

føler sig understøttet under et 
sammenhængende 
behandlingsforløb.  

Vi vil være national spydspids inden for 
behandling af kræft. Og vi vil, at patienterne 
aldrig falder mellem to stole, men derimod 

føler sig holdt i hånden under et 
sammenhængende behandlingsforløb.



Strategi som broen, der forbinder nutidig situation og 
den ønskværdige fremtidige situation 

Status quo 
Nuværende 

situation, der 
påkræver handling

Visionen
Den fremtidige 

ønskværdige situation 
– der hvor vi vil hen

Strategien
Strategiske 

fokusområder, indsatser 
og adfærd



Hvordan adskiller en vision sig fra beslægtede 
strategiske ledelsesbegreber? 

Mission
(det vi skal) 

Den ønskværdige, 
langsigtede fremtid for 
organisationen – det vi 
særligt vil lykkes med

Den interne facitliste for, 
hvordan vi bør handle

Hvad er det 
ekstraordinære vi som 
organisation stræber 

efter at opnå i fremtiden?

Hvilke hensyn skal vi tage, 
principper skal vi følge og 

vejledende idealer skal 
guide vores adfærd?

Vision 
(det vi vil)

Værdier
(det vi efterlever) 

Organisationens 
fundamentale formål –

vores 
eksistensberettigelse

Hvorfor eksisterer vi –
hvad er vores 

grundlæggende 
kerneopgave?

Er udtryk for

Besvarer 
spørgsmålet

Strategi
(det vi igangsætter)  

Fokusområder og 
indsatser, der 

understøtter realisering 
af vision og mission

Hvilke aktiviteter skal vi 
igangsætte for at 
realisere vision og 

mission?

HVORHEN
skal vi?

HVORDAN
bør vi agere for at indfri 

mission og vision?

HVORFOR
eksisterer vi?

Har fokus på HVORDAN
når vi konkret i mål med

mission og vision?



Strategihuset samler de ledelsesstrategiske begreber

Vi skal forebygge, at danske borgere får kræft. Vi skal helbrede de kræftsyge, der kan helbredes. Og vi skal give den bedst mulige sidste tid til de 
kræftsyge, der ikke kan helbredes

SYSTEMUNDERSTØTTELSE

Vi vil være national spydspids inden for behandling af kræft. Og vi vil, at 
patienterne aldrig falder mellem to stole, men derimod føler sig holdt i hånden 

under et sammenhængende behandlingsforløb

INNOVATION

Vi er nyskabende frontløbere, der 
proaktivt søger ny og solid 

forskningsbaseret viden, der kan 
udvikle vores praksis

I modsætning til kun at forholde 
os til den viden vi allerede har

VIDENS- OG ERFARINGSUDVEKSLINGSTYRKET SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

RESULTATER

Vi er lydhøre eksperter, der med 
afsæt i patientens ønsker og stor 

faglig viden sikrer excellent 
behandling og høj tilfredshed 

I modsætning til at træffe 
beslutninger over hovedet på 

patienten

ORDENTLIGHED

Vi er troværdige aftaleholdere, 
der leverer det vi har lovet 

patienter, samarbejdspartnere og 
hinanden

I modsætning til ikke at udvise 
integritet og gøre, hvad vi siger

SAMARBEJDE

Vi er helhedsorienterede 
teamplayere, der bidrager til at 

sikre det gode tværgående 
samarbejde  

I modsætning til kun at have blik 
for det vi selv skal lykkes med

VISION

STRATEGISKE 
FOKUSOMRÅDER

VÆRDIER

MISSION



Målhierarkiet tydeliggør, hvad vi vil opnå
– fokus på resultaterne 

LOKAL AMBITION FOR AFDELING
VI VIL VIDEREUDVIKLE KVALITETEN OG SAMMENHÆNGEN I DE TVÆRGÅENDE KRÆFTFORLØB MED SÆRLIGT 

FOKUS PÅ VORES SAMARBEJDE MED HJEMMESYGEPLEJEN OM UDSKRIVNING AF PATIENTER

MILEPÆLE FOR AFDELING 
ANDELEN AF AFDELINGENS PATIENTER, DER SVARER ”I MEGET HØJ GRAD” PÅ SPØRGSMÅLET ”OPLEVEDE DU, AT 

AFDELINGEN OG HJEMMESYGEPLEJEN SAMARBEJDEDE OM DIN UDSKRIVELSE?” I DEN LANDSDÆKKENDE 
UNDERSØGELSE AF PATIENTTILFREDSHED ER STEGET TIL 80 % VED NÆSTE MÅLING

Abstrakt mål

Konkret mål

VISION FOR KRÆFTSYGEHUS
VI VIL VÆRE NATIONAL SPYDSPIDS INDEN FOR BEHANDLING AF KRÆFT. OG VI VIL, AT PATIENTERNE ALDRIG FALDER 

MELLEM TO STOLE, MEN DERIMOD FØLER SIG HOLDT I HÅNDEN UNDER ET SAMMENHÆNGENDE 
BEHANDLINGSFORLØB

H
V

O
R

FO
R



Middelhierarkiet tydeliggør, hvad vi vil gøre 
– fokus på handlingerne  

Abstrakt middel

Konkret middel

H
V

O
R

D
A

N

LOKAL INDSATS

REKRUTTERING AF TVÆRGÅENDE KOORDINATOR

KONKRET ADFÆRD

DEN TVÆRGÅENDE KOORDINATOR UNDERSTØTTER VELFUNGERENDE PROCESSER OG SMIDIGE ARBEJDSGANGE 
VIA OVERLEVERING AF NØDVENDIG VIDEN OM DET ENKELTE PATIENTFORLØB MELLEM KRÆFTAFDELINGEN OG 

HJEMMESYGEPLEJEN

FÆLLES STRATEGISK FOKUSOMRÅDE

STYRKET SAMARBEJDE PÅ TVÆRS



ØVELSE 1: POSTKORT I NUTIDEN OG 
FREMTIDEN 



Visning af video med elever



Postkort i nutiden og fremtiden 

Øvelsens formål – og jeres rolle i øvelsen 

• Vi ved, at visionen for skolevæsenet i Silkeborg Kommune først og fremmest skal handle om 
eleverne. Derfor skal I under denne øvelse sætte jer i elevernes sted. Forestil dig, at du – med alt 
hvad det indebærer af tanker, ordvalg og følelser – er en af eleverne fra den skole du er leder på. 
Tænk gerne på en helt konkret elev og forsøg at sætte dig i denne elevs sted. 

Skriv et postkort på 5-15 linjer, hvor du forestiller dig, at du fra elevens perspektiv skal beskrive den 
nuværende hverdag, sådan som den opleves i mødet med skolevæsenet i Silkeborg. Du bestemmer 
selv, hvem du skriver kortet til (15 min.) 

• Hvordan oplever eleven mødet med skolevæsenet i Silkeborg? Hvad er godt? Hvad kunne eleven 
virkelig ønske var anderledes, for at eleven dagligt fik faglige, sociale og personlige ”YES-
oplevelser”?

Skriv et postkort på 5-15 linjer, hvor du forestiller dig, at du fra elevens perspektiv er trådt ind i en 
fremtid I 2025, hvor alle forhold i et elevperspektiv er fuldkommen ideelle (15 min.) 

• Hvordan oplever eleven mødet med skolevæsenet i Silkeborg nu? Hvad er eleven særligt 
begejstret for? Hvordan opleves hverdagen helt konkret - hvad giver eleven faglige, sociale og 
personlige ”YES-oplevelser”, der giver smil på læben og tro på fremtiden efter skolen? 



Hvordan kunne et nutids- og fremtidspostkort fra en elev 
lyde? Et bud fra Mikael Hyldgaard Svendsen 



Postkort i nutiden og fremtiden 

Præsentation af post (5 min.)

• Find sammen med sidemanden. I læser skiftevis jeres 
nutids- og fremtidspostkort højt for hinanden.

Drøftelse med sidemanden (20 min.)

• Hvad peger vores fremtidspost på – hvordan ser den 
ideelle fremtid ud for skolevæsenet i Silkeborg, set fra et 
elevperspektiv? 

• Er der overensstemmelse mellem visionen som 
afdelingsledelsen har præsenteret og den ideelle fremtid 
som jeres elevperspektiver beskriver i jeres 
fremtidspostkort? Eller skal visionen have et andet indhold, 
for at den i højere grad beskriver den ønskværdige fremtid 
for skolevæsenet i Silkeborg, set fra et elevperspektiv? I 
givet fald – hvilket andet indhold? 



Sidemandsinterview og fælles videndeling  

Pause



ØVELSE 2: JERES BIDRAG TIL KVALIFICERING 
AF VISIONEN



Tjekliste ved formulering af en vision 

1. Fremtidsorienteret: Siger visionen noget om, hvilke fremtidige 
ambitioner I vil realisere, eller siger den snarere noget om de 
opgaver, I er sat i verden for at løse her og nu?

2. Ønskværdig: Siger visionen noget om, hvem I gerne gøre en 
forskel for (børn og unge i Silkeborg), snarere end noget om de 
”midler” (fx motiverede medarbejdere, høj faglighed eller godt 
arbejdsmiljø), der kan bidrage til, at I kan gøre en forskel?

3. Billedskabende: Skaber visionen billeder på jeres nethinder af en 
ønskværdig fremtid, eller har den en mere begrebslig karakter?

4. Appellerende: Er visionen appellerende for de elever som den 
omhandler, for de medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere 
der skal udleve den og i overensstemmelse med de politiske 
målsætninger indenfor skolevæsenet?

5. Let forståelig: Er visionen let at forstå, let at sige og let at huske 
– eller er den kringlet, knudret og unødigt lang? 



Visionen for skolevæsenet i Silkeborg Kommune
… Den ønskværdige, langsigtede fremtid for organisationen

Vi vil se, at alle børn og unge har lyst til at lære og mod til at handle i læringsmiljøer 

præget af høj faglighed, bæredygtige fællesskaber og naturens muligheder

Sammen med forældrene og vores øvrige samarbejdspartnere styrker vi derfor alle 

børn og unges…

…muligheder for at lære så meget de kan, 

…trivsel og sundhed, 

…naturlige lyst til leg, kreativitet og bevægelse

Vi vil dermed bidrage til, at alle børn og unge får de bedste forudsætninger for at

lykkes som menneske og samfundsborger, både nu og i fremtiden



Øvelse 2 – kvalificering af 
visionen
Individuel refleksion – notér dine svar i støttearket (30 min.)

• Hvad kan du godt lide ved visionen? 

• Hvad kan du mindre godt lide ved visionen? 

• Hvilke gode forslag har du til alternative formuleringer, 
der kan indgå i visionen? 



Jeres vurdering af den nuværende vision 

1. Gå til www.menti.com via din mobiltelefon, 
IPad eller computer

2. Indtast koden XX XX XX XX i feltet

3. Besvar spørgsmålet: I hvor høj grad mener du, 
at den nuværende vision har potentiale til at 
udgøre visionen for skolevæsenet frem til 
2025?

4. Fælles blik på jeres besvarelser

Formålet med denne øvelse er at få en 
”pulsmåling” på, hvor meget tilpasning visionen 

kræver efter i dag ☺

http://www.menti.com/


Speeddating 

• Find sammen med en anden på gulvet – speeddating-
runde 1 a’ 7 minutters varighed

• Hvad skal vi konkret gøre som samlet skoleledelse for at 
skabe de bedste vilkår for, at en vision for hele 
skolevæsenet kommer til at ”leve” lokalt?

• Find sammen med en ny til speeddating-runde 2 –
gentag processen ovenfor. 

• Opsamling på Mentimeter



De vigtigste handlinger for os 

1. Gå til www.menti.com via din 
mobiltelefon, IPad eller computer

2. Indtast koden XX XX XX XX i feltet

3. Besvar spørgsmålet: Hvad skal vi 
konkret gøre som samlet skoleledelse 
for at skabe de bedste vilkår for, at en 
vision for hele skolevæsenet kommer 
til at ”leve” lokalt?

4. Fælles blik på jeres besvarelser

http://www.menti.com/


De vigtigste pointer I 
skal tage med fra i dag  
1. Visionsledelse indebærer, at I formulerer, formidler og 

fastholder en vision 

2. En vision er udtryk for organisationens billede af en 
ønskværdig, langsigtet fremtid og besvarer spørgsmålet 
”hvor skal vi hen?” 

3. Visioner tjener overordnet tre formål – sætte retning, 
motivere/skabe mening og pleje organisationens omdømme

4. Inden den endelige vision fastlægges skal I kunne sætte 
flueben ved alle punkter på ”tjeklisten” – visionen skal være 
ønskværdig, fremtidsorienteret, billedskabende, 
appellerende og let forståelig 



EN KLAR, FÆLLES OG MENINGSFULD RETNING FOR 
SKOLEVÆSENET I SILKEBORG KOMMUNE  

LEDERKONFERENCE, SKOLEVÆSENET SILKEBORG KOMMUNE 
D. 19. NOVEMBER 2021



Ledelseskonference 
2021

Alle skal med



Danskerne findes i mange 
modeller
Vers 1
Danskerne findes i mange modeller
og stadig kommer der nye til.
Er vi et folk, når det virkelig gælder?
Og hvem kan bestemme, hvad folket vil?
Lad os tale om det frit,
lære hvor vi står,
blive tvivl og kulde kvit,
skabe gyldenår.



Vers 2 
Hvad er det fjerne, og hvad er det nære,
Når verden ikke er det, den var?
Hvor er det ansvar, som alle må bære,
og hvor er den uskyld, som ingen har?
Lad os tale om det frit,
lære hvor vi står,
blive tvivl og kulde kvit,
skabe gyldenår.



Vers  3

Vel kan vi strides om guder og penge
og dømme hinanden til ensomhed.
Sammen forbliver vi stadig så længe,
vi lever og bor på det samme sted.
Lad os tale om det frit,
lære hvor vi står,
blive tvivl og kulde kvit,
skabe gyldenår.



Vers  4
Hvad skal vi styrke, og hvad skal forandres,
og hvordan gøres der ret og skel?
Hvad er mit eget - og hvad er de andres?
Og hvor begynder og ender vi selv?
Lad os tale om det frit,
lære hvor vi står,
blive tvivl og kulde kvit,
skabe gyldenår



Vers  5
Hvor er den glæde, der smitter og fylder,
når dagen ellers er trist og tom?
Hvor er den frihed, vi siger, vi hylder
Og hvor er den tro, vi er fælles om?
Lad os tale om det frit,
lære hvor vi står,
blive tvivl og kulde kvit,
skabe gyldenår.



Vers  6
Danskerne findes i mange modeller,
For livet kræver mangfoldighed.
Levende er kun de ord, der fortæller
om fællesskabet, hvor alle er med.
Lad os tale om det frit,
lære hvor vi står,
blive tvivl og kulde kvit,
skabe gyldenår.



Vers  7
Langt imod vest under vældige himle
bag fjordens fejende fugletræk
skimtes i skyerne nutidens Gimle,
der rejser sig, nu da det gamle er væk
Lad os tale om det frit,
lære hvor vi står,
blive tvivl og kulde kvit,
skabe gyldenår.



Godmorgen v/ Thomas 



Konferencens formål 

• I får viden om, hvordan I kan lykkes med at 
bedrive visionsledelse og værdibaseret ledelse

• I bidrager til at kvalificere første udkast til en 
vision for skolevæsenet i Silkeborg Kommune

• I giver jeres inputs til fælles værdier for 
skolevæsenet, der kan tjene som ”guidelines” 
for god adfærd blandt de ansatte 



Dagens program 

08.30 Oplæg og diskussion: Sæt strøm til visionen ved at forbinde den med værdier 

09.45 Pause 

Oplæg og øvelse: Konsekvensen af ikke at kunne se sig selv i værdierne 

10.40 Oplæg og øvelse: Formulering af værdier 

10.00

11.25 Øvelse: Jeres bidrag til værdier for skolevæsenet i Silkeborg Kommune 

12.00 Frokost 

Øvelse: Jeres bidrag til værdier for skolevæsenet i Silkeborg Kommune – fortsat 13.00

Pause13.50

Den videre vej frem, konferencens vigtigste indsigter og tak for i dag 14.00



SÆT STRØM TIL VISIONEN VED AT 
FORBINDE DEN MED VÆRDIER



Hvad er værdier?

En kortfattet abstrakt forestilling om den ønskværdige adfærd 
(Carton m.fl. 2014) 

Hensyn som ansatte skal tage (Beck Jørgensen, 2003)

Principper som ansatte skal følge (Pedersen, 2020)

Vejledende idealer, der skal guide ansattes adfærd (Bozeman, 2007)

Fundamentale overbevisninger, der guider individuel adfærd og 
beslutningstagen (Rokeach, 1973)

Værdier er dermed udtryk for:

En overordnet intern facitliste for, hvordan ansatte i en 
organisation bør handle  



Værdier i relation til de øvrige begreber vi arbejder med 
i det strategiske ledelsesarbejde 

Mission
(det vi skal) 

Den ønskværdige, 
langsigtede fremtid for 
organisationen – det vi 
særligt vil lykkes med

Den interne facitliste for, 
hvordan vi bør handle

Hvad er det 
ekstraordinære vi som 
organisation stræber 

efter at opnå i fremtiden?

Hvilke hensyn skal vi tage, 
principper skal vi følge og 

vejledende idealer skal 
guide vores adfærd?

Vision 
(det vi vil)

Værdier
(det vi efterlever) 

Organisationens 
fundamentale formål –

vores 
eksistensberettigelse

Hvorfor eksisterer vi –
hvad er vores 

grundlæggende 
kerneopgave?

Er udtryk for

Besvarer 
spørgsmålet

Strategi
(det vi igangsætter)  

Fokusområder og 
indsatser, der 

understøtter realisering 
af vision og mission

Hvilke aktiviteter skal vi 
igangsætte for at 
realisere vision og 

mission?

HVORHEN
skal vi?

HVORDAN
bør vi agere for at indfri 

mission og vision?

HVORFOR
eksisterer vi?

Har fokus på HVORDAN
når vi konkret i mål med

mission og vision?



Hvorfor have værdier?

It’s not hard to make decisions when you know what 
your values are (Roy E. Disney) 

I skal altså have værdier fordi det giver ansatte tydelige
guidelines, de kan lægge til grund for deres adfærd, 
prioriteringer og beslutninger



Strategihuset samler de ledelsesstrategiske begreber

Vi skal forebygge, at danske borgere får kræft. Vi skal helbrede de kræftsyge, der kan helbredes. Og vi skal give den bedst mulige sidste tid til de 
kræftsyge, der ikke kan helbredes

SYSTEMUNDERSTØTTELSE

Vi vil være national spydspids inden for behandling af kræft. Og vi vil, at 
patienterne aldrig falder mellem to stole, men derimod føler sig holdt i hånden 

under et sammenhængende behandlingsforløb

INNOVATION

Vi er nyskabende frontløbere, der 
proaktivt søger ny og solid 

forskningsbaseret viden, der kan 
udvikle vores praksis

I modsætning til kun at forholde 
os til den viden vi allerede har

VIDENS- OG ERFARINGSUDVEKSLINGSTYRKET SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

RESULTATER

Vi er lydhøre eksperter, der med 
afsæt i patientens ønsker og stor 

faglig viden sikrer excellent 
behandling og høj tilfredshed 

I modsætning til at træffe 
beslutninger over hovedet på 

patienten

ORDENTLIGHED

Vi er troværdige aftaleholdere, 
der leverer det vi har lovet 

patienter, samarbejdspartnere og 
hinanden

I modsætning til ikke at udvise 
integritet og gøre, hvad vi siger

SAMARBEJDE

Vi er helhedsorienterede 
teamplayere, der bidrager til at 

sikre det gode tværgående 
samarbejde  

I modsætning til kun at have blik 
for det vi selv skal lykkes med

VISION

STRATEGISKE 
FOKUSOMRÅDER

VÆRDIER

MISSION



Øvelse 3 – værdier nu og 
i fremtiden  
Individuel refleksion – notér i støttearket (30 min.)  

• Nuværende værdier: Reflektér over, hvilke 4 værdier du mener er særligt 
fremherskende på nuværende tidspunkt – nogle værdier, som du mener, 
der bredt set afspejler sig i adfærden hos de ansatte indenfor 
Skoleområdet i Silkeborg. Hvilke værdier kommer du til at tænke på? 

• Fremtidens idealværdier: Reflektér over, hvilke 4 værdier der i din optik 
bør være styrende fremover for de ansattes adfærd, hvis I skal lykkes 
bedst muligt som et samlet skoleområde i Silkeborg. Hvilke værdier 
kommer du til at tænke på?

• Fremtidens kontraværdier: Reflektér tilsvarende over, hvilke 4 værdier der i 

din optik IKKE bør være styrende for de ansattes adfærd – de værdier, der 

ville skabe meget dårlige betingelser for at I kan lykkes som samlet 

skoleområde i Silkeborg. Hvilke værdier kommer du til at tænke på?

Sidemandspræsentationer (15 min.) 

• I præsenterer skiftevis jeres besvarelse for sidemanden – hav særligt fokus 
på at begrunde jeres valg af idealværdier og kontraværdier. 



Sidemandsinterview og fælles videndeling  

Pause



VÆR OPMÆRKSOM PÅ MULIGE 
VÆRDIKONFLIKTER 



Uenighed om værdierne kan påvirke motivationen  
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Medarbejderopfattet udøvelse af værdibaseret ledelse, topledelse

Gul: Stor uenighed

Grøn: Lav uenighed

Blå: Middel uenighed



Motivation og resultater

Undersøgelse med danske folkeskolelærere og 
elevers eksamenskarakterer 

Positiv sammenhæng mellem lærerens public 
service motivation og elevers eksamenskarakterer

Sammenhængen er stærkere, jo længere eleverne 
er blevet undervist af en lærer med høj public 
service motivation



Hvordan viser værdier sig i 
hverdagen, når de ”lever”?

Values are like fingerprints - you leave them all over 
everything you do (Elvis Presley) 

Værdier der “lever” er altså kendetegnet ved at ansatte
efterlever værdierne – at værdierne sætter deres aftryk
på den adfærd ansatte udviser



Husk på 
værdikonflikterne

Jo mere I begynder at forholde jer til, hvad værdierne
betyder i praksis, desto mere vil de også blive direkte
adfærdspåvirkende for jeres ansatte

… og det er ikke alle, der nødvendigvis er glade for det 



Hvorfor kan I komme til at 
”overse” uenigheden?
Projektionsbias 

• Tendensen til ubevidst at antage, at andre deler de 
samme værdier og overbevisninger som os selv 

• ”de værdier vi har formuleret er jo geniale – det må 
andre også synes…” 

Falsk konsensus effekt  

• Tendensen til at overvurdere i hvor høj grad andre er 
enige med os 

• ”hvis de endelig er uenige med os, så er det formentlig 
i ret begrænset omfang…” 

Sørg derfor for at ”trykteste” det udkast til værdier I 
producerer, så I kender til og kan håndtere eventuelle 
uenigheder 



Hvorfor har nogle modstand 
mod et sæt nye værdier?
Status quo bias 

• Den irrationelle præference for at fastholde tingene som 
de er og ikke ændre på noget

• ”jeg vil bare gerne blive ved med at gøre som vi plejer…”  

Ejerskabseffekten 

• Tendensen til at holde fast i de ting vi ejer, har ansvar for 
eller på anden vis føler tilknytning til

• ”jeg har det virkelig svært med at give afkald på det 
her…”

Reaktivitet 
• Behovet for at reagere modsat af, hvad andre ønsker vi 

skal gøre, baseret på vores ønske om ikke at opleve en 
indskrænkning af frihed

• ”jeg har det grundlæggende ikke godt med at andre 
forsøger at detailstyre mig…” 



Walk and talk

Find sammen med en leder fra et andet bord – tag en 
walk-and-talk indenfor eller udenfor (25 min.)  

• Hvilke værdier tror I særligt kunne skabe modstand –
hos fx lærere, pædagoger, forældre, skolebestyrelser, 
politikere, fagforeninger og andre relevante 
interessenter? 



FORMULERING AF VÆRDIER 



Hvad skal I have blik for, når I formulerer værdier?

1. De ansatte skal kunne se sig i værdierne 

2. Der skal være ikke for mange værdier 

3. Værdierne skal være balancerede 

4. Værdiordene skal suppleres af uddybende sætninger, der tydeliggør 
ønsket adfærd 

5. Idealværdier skal tydeliggøres ved at beskrive kontraværdier 

6. Værdierne skal påvirke de ansattes selvopfattelse 



Der skal ikke være for mange værdier 



For mange værdier kan 
tilsløre visionen
Blurry vision bias: For mange værdier risikerer at medføre, 
at visionen fortolkes forskelligt, alt efter hvilken værdi den 
bliver knyttet an til 

Få tydelige værdier øger sandsynligheden for, at ansatte 
har samme fortolkning af, hvordan de kan bidrage til 
visionen 

Mange værdier risikerer at medføre, at ansatte ender 
med forskellige fortolkninger af, hvordan de kan bidrage 
til visionen 

Forskningen peger på ideelt set 4 værdier – plus/minus 1  



Værdierne skal være balancerede 
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Dialog 
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Værdiordene skal suppleres af 
uddybende sætninger, der tydeliggør 
ønsket adfærd 



Lad ikke værdiordene stå alene – supplér dem med 
udsagnsord, der signalerer adfærd  

”For at gøre det endnu sværere for os selv minder vi gerne os 
selv om vores værdier ved at skrive dem op som navneord. 
Integritet. Ærlighed. Innovation. Kommunikation. Og så videre. 
Men navneord kan ikke omsættes til praksis. De er ting (…) det 
er stort set umuligt at drage folk til ansvar for navneord (…) 

Hvis værdier skal blive effektive for alvor, er de nødt til at blive 
formuleret som udsagnsord. Det er ikke ”integritet” – det er 
”altid at gøre det rigtige”. Det er ikke ”innovation” – det er ”at 
se problemet fra en anden vinkel”. 

At sætte ord for på vores værdier som udsagnsord giver os en 
tydelig idé om, hvordan vi skal agere i enhver situation. Vi kan 
stille hinanden til ansvar for dem og måle dem eller endda 
opbygge incitamenter omkring dem”. 

(Sinek, 2011). 



Oversættelsesopgaven 
er ikke altid lige let… 
Undersøgelse fra LH (2004) 

Lederes oplevelse af, i hvilken grad organisationens 
værdier bliver diskuteret: 

• I høj grad: 51 % 

• I nogen grad: 24 % 

• I ringe grad: 25 %



Kært barn har mange 
navne 
• Oversættelse  

• Omsættelse  

• Nedbrydning 

• ….af værdier 

Men handler om det samme: 

Hvordan der bliver skabt en sammenhæng mellem 
værdierne og den konkrete adfærd i dagligdagen 



Forbandelsen ved viden

Det du tror andre ved 
om emnet

Det andre reelt ved 
om emnet

Forbandelsen ved viden 

Når noget virker intuitivt for os selv, har vi svært ved 
at forestille os, hvordan det må være ikke at besidde 
denne viden

Det får os til at antage, at modtageren ”selvfølgelig” 
forstår vores budskab

Konsekvensen er kraftig overvurdering af modtagerens 
evne til at afkode vores budskab



Multivers

Systemisk position 

• Systemer forstår virkeligheden forskelligt –
derfor vil der altid være mange fortolkninger i 
spil af det, der bliver kommunikeret 

Multivers 

• Et fænomen er ikke noget vi kan betragte som 
en neutral objektiv beskrivelse – beskrivelsen 
afhænger af ”øjnene der ser” 



Idealværdierne skal tydeliggøres ved 
at beskrive kontraværdier 



Tydeliggør idealværdiens betydning, ved også at 
adressere kontraværdien

”I praksis er nogle organisationer begyndt at udvikle nogle 
mere utraditionelle værdiguidelines, der også tydeliggør, hvilken 
adfærd organisationerne søger at undgå (…) 

Sammen med værdisætninger, der fokuserer på ønskværdige 
værdier, så kan disse kontraværdier hjælpe ansatte med at 
udvikle en mere komplet og forfinet forståelse for, hvad deres 
organisation står for (…) 

Litteraturen om værdier har stort set ignoreret en væsentlig 
motivationskilde – nemlig ”undgåelsen”. Det er overraskende, 
eftersom det er bredt anerkendt, at menneskers adfærd ikke 
kun styres af guidelines der ”trækker” dem mod en bestemt 
adfærd, men også af guidelines, der ”skubber” dem væk fra en 
bestemt adfærd.

(Schuh et.al. 2018). 



Undgå at værdierne bliver opfattet som 
selvfølgeligheder ved at adressere kontraværdien  

”Alle ledelsesgrundlag oplister og omtaler en række almene 
værdiudsagn, som fx respekt, dialog, åbenhed, tillid, 
anerkendelse, mangfoldighed, samarbejde, ordentlighed etc. 
Der er en vis variation i valget af værdiudsagn, men alle 
værdibegreber tilhører en familie af alment accepterede 
moralske normer (…) 

Ingen kunne ved deres fulde fem finde på at tage afstand fra de 
oplistede værdiudsagn, og de fremstår derfor som det, der i 
stilistikkens sprogbrug hedder ”platheder”. Det vil sige udsagn, 
der ikke kan negeres, uden at udsagnet bliver absurd, og som 
derfor er så selvindlysende, at modtageren tvinges til at erklære 
sig enig.”

(Krause-Jensen, 2012) 



Værdierne skal påvirke de ansattes 
selvopfattelse 



Påvirk adfærden igennem identiteten

Identitet er udtryk for menneskers grundlæggende 
selvopfattelse: ”Hvem er jeg?” 

”Forskning har vist, at der er større sandsynlighed for at kunne 
påvirke menneskers handlinger, hvis vi appellerer til deres 
adfærd igennem deres identitet snarere end ved at udtrykke 
ønsker til deres adfærd (…) 

Det betyder, at hvis vi gerne vil fremme samarbejde i vores 
organisation, skal vi hellere sige ”vær en teamplayer” end ”kom 
ud af siloerne” eller ”samarbejd mere”. 

(Markides, 2021) 



Påvirk identiteten snarere end adfærden 

Et identitetspåvirkende navneord (fx vær en teamplayer) har stærkere 
indflydelse på menneskers selvopfattelse og adfærd end et 
udsagnsord (fx samarbejd mere)

Mennesker ønsker at opretholde en positiv selvopfattelse - derfor 
forfølger de identitetsbeskrivelser, der betragtes som socialt 
ønskværdige - og distancerer sig fra det modsatte

Fx studie af menneskers stemmeadfærd ved valg – større 
stemmeprocent ved navneord end udsagnsord (Bryan et.al. 2011) 

• ”Hvor vigtigt er det for dig at være vælger ved valget i morgen?” 

• ”Hvor vigtigt er det for dig at stemme ved valget i morgen?” 

Fx studie af menneskers tilbøjelighed til at snyde – mindre uetisk 
adfærd ved navneord end udsagnsord (Bryan et.al. 2013) 

• ”I dette studie undersøger vi forekomsten af snydere” 

• ”I dette studie undersøger vi tilbøjeligheden til at snyde”



Tjekliste ved formulering af 
værdier 
1. 4 værdier i alt: Har I fundet frem til fire værdier i alt? 

2. Balancerede værdier: Har I fundet frem til en resultatorienteret værdi, en 
relationsorienteret værdi, en udviklingsorienteret værdi og en 
bidragsorienteret værdi? 

3. Supplerende udsagnsord: Er hver af de fire værdiord ledsaget af en sætning, 
der uddyber, hvilken adfærd der er forbundet med udlevelse af værdien?

4. Kontraværdier: Har I formuleret kontraværdier for hver af de fire 
idealværdier? 

5. Identitetsmarkører: Har I formuleret passende ”typebeskrivelser” af 
”typen” der efterlever idealværdierne? 

6. Fravær af værdikonflikt: Kan ansatte ”se sig selv” i værdierne?



Et eksempel på et sæt af værdier, der 
tager højde for disse forhold 



Eksempel 1: Værdierne på et kræftsygehus 

INNOVATION

Vi er nyskabende frontløbere, der proaktivt 
søger ny og solid forskningsbaseret viden, 

der kan udvikle vores praksis

I modsætning til kun at forholde os til den 
viden vi allerede har

SAMARBEJDE

Vi er helhedsorienterede teamplayere, der 
bidrager til at sikre det gode tværgående 

samarbejde

I modsætning til kun at have blik for det vi 
selv skal lykkes med

ORDENTLIGHED

Vi er troværdige aftaleholdere, der leverer 
det vi har lovet patienter, 

samarbejdspartnere og hinanden 

I modsætning til ikke at udvise integritet og 
gøre, hvad vi siger

RESULTATER

Vi er lydhøre eksperter, der med afsæt i 
patientens ønsker og stor faglig viden sikrer 

excellent behandling og høj tilfredshed 

I modsætning til at træffe beslutninger over 
hovedet på patienten



Eksempel 2: Værdier for en sundhedsvidenskabelig 
forskningsinstitution 

KREATIVITET

Vi er eksperimenterende videnspersoner, 
der gør vores yderste for at skabe løsninger 

på komplekse udfordringer

I modsætning til at fastholde en tilstand, 
hvor vi bliver med at gøre som vi plejer

SAMARBEJDE

Vi er inkluderende samarbejdspartnere på 
tværs af fagligheder, sektorer og 

organisationer

I modsætning til at være
sig selv nok

GENERØSITET

Vi er imødekommende eksperter, der yder 
det ekstraordinære for at hjælpe andre 

I modsætning til at praktisere en 
noget-for-noget tilgang

AMBITION

Vi er passionerede forskere, der stræber 
efter at udføre excellent forskning, der 

skaber gennembrud til gavn for patient og 
samfund 

I modsætning til at være
tilfreds med det jævne 



ØVELSE 4: JERES UDKAST TIL VÆRDIER 
FOR SKOLEOMRÅDET I SILKEBORG 



Øvelse 4 

Individuel refleksion – notér i støttearket (35 min.)  

Tag et kig på din individuelle besvarelse af øvelse 3 og 
tænk over, hvilke værdier du drøftede med din 
lederkollega i walk-and-talk-øvelsen. 

Forsøg nu at lave dit første udkast til 4 værdier, der lever 
op til tjeklisten ved formulering af værdier. Lad dig 
eventuelt inspirere af måden værdierne er opbygget i 
de to eksempler. 

Hvilke fire værdier ser du som de vigtigste for 
skoleområdet i Silkeborg?



FrokostFrokost



Øvelse 4 – fortsat  

Præsentationer i 3-mandsgrupper (30 min.) 

Find sammen i 3-mandsgrupper. Skiftevis præsenterer I hver især 
de fire værdier I mener bør guide adfærden for ansatte i 
skolevæsenet i Silkeborg Kommune – herunder baggrunden for, 
at det er netop de værdier I har lagt vægt på. 

Efter hver præsentationsrunde giver de to andre feedback med 
afsæt i følgende spørgsmål: 

• Hvad kan vi godt lide ved værdierne vi er blevet præsenteret 
for? 

• Hvad kan vi ikke lide / hvad undrer os ved værdierne?

• Hvad ville vi ændre ved værdierne, hvis det stod til os – hvad 
ville vi tilføje, slette, justere…? 

Genbesøg egen besvarelse – lav tilpasninger i støttearket (20 min.)

Overvej den feedback du har fået. Hvilke ændringer giver det 
anledning til i din egen besvarelse? 



Sidemandsinterview og fælles videndeling  

Pause



DEN VIDERE VEJ HERFRA V/ THOMAS 



Den videre vej herfra 

Thomas beskriver den videre vej herfra – hvad skal der ske efter konferencen i forhold til fx..

- Trykprøvning af vision og værdier?

- Udarbejdelse af overordnede strategiske fokusområder?

- Fastlæggelse af indikatorer for visionsrealisering?

- Tidsplan for hvornår alt materiale er færdigudviklet, så skoleledelserne kan præsentere det hele decentralt

- Hvilket kommunikationsmateriale der bliver udarbejdet til skoleledelserne

- Osv. ☺

- Eventuelt vises tidslinje-slidet fra indledningen på dag 1 igen her…



Jeres sidste opgave i 
dag 

I sender jeres støtteark til følgende mail: tf@lead.eu

Herefter bliver jeres inputs indarbejdet og 
efterfølgende kvalificeret d. 8. december ved FU 

mailto:tf@lead.eu


Den vigtigste indsigt fra konferencen set fra jeres 
perspektiv 

1. Gå til www.menti.com via din 
mobiltelefon, IPad eller computer

2. Indtast koden XX XX XX XX i feltet

3. Besvar spørgsmålet: Hvad tager du 
med fra hele konferencen som 
den vigtigste indsigt? 

4. Fælles blik på jeres besvarelser 

http://www.menti.com/


De vigtigste pointer I 
skal tage med fra i dag  
1. Værdier er udtryk for den interne facitliste for, hvordan 

ansatte i en organisation bør handle 

2. Hvis værdier for alvor skal være adfærdspåvirkende skal 
de uddybes, påvirke identitet, have kontraværdier m.v. 

3. Vær opmærksom på mulige værdikonflikter, da det kan få 
betydning for opbakningen til værdierne  

1. Oversættelsen fra værdier til konkret adfærd kan blive 
udfordret af forbandelsen ved viden og multivers – husk 
derfor ”mellemregningerne” 

2. Arbejd med strategihusets fire elementer – og sikr 
herved, at I kommer omkring alle aspekter, der skal 
bidrage til at sætte en klar strategisk retning 



Vil du vide mere om 
visionsledelse?
• Besøg vidensuniverset ”visionsledelse” på 

www.lead.eu – her finder du artikler, videoer 
og podcasts om visionsledelse 

• Bestil bogen ”visionsledelse” på 
www.hansreitzel.dk

• Connect med mig på LinkedIn for den nyeste 
viden om visionsledelse 

• Kontakt mig gerne på cnq@lead.eu ved 
kommentarer, spørgsmål eller forespørgsler 

http://www.lead.eu/
http://www.hansreitzel.dk/
mailto:cnq@lead.eu

