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Gi’ os lyset tilbage

Tekst: Per Krøis Kjærsgaard, 2009
Melodi: Rasmus Skov Borring, 2009

VERS 1 

Kloden har mange forskellige slags.

Alle må leve og dø.

Glæd dig – du er her alligevel nu!

Meningen er vel at så sine frø,

på en overladt stjerneø.

Gi’ os tiden tilbag’,

og lad os bruge ethvert timeslag.

Dørene åbne og smilene slidt.

Sådan er landet, jeg gerne vil kalde for mit.



VERS 2

Lykken du holder i hænderne nu,

den er vist egentlig min.

Og at du lever og bærer og er,

gør at jeg også kan værne om din;

denne smukkeste disciplin.

Gi’ os glæden tilbag’,

og lad os leve af dét trylleslag:

Kroppene mange, men styrken er en.

Sådan er landet, der står på de viseste sten.

Gi’ os lyset tilbage
Tekst: Per Krøis Kjærsgaard, 2009

Melodi: Rasmus Skov Borring, 2009



VERS 3

Ser du kun mørke, hvor du vender hen?

Tomhedens sorte protest?

Skyggerne lever kun, hvor der er lys.

Husk nu at solsiden klæder dig bedst!

Og i aften, så se mod vest!

Gi os lyset tilbage.

Vi vender op på ethvert nederlag.

Lukket bli’r åbnet og støjen bli’r tyst.

Nu skal der danses og elskes, hvor mørket er lyst!

Gi’ os lyset tilbage
Tekst: Per Krøis Kjærsgaard, 2009

Melodi: Rasmus Skov Borring, 2009



VERS 4

Alt hvad vi kom for at give og få:

dele og elske og slås.

Blev på et år, det vi levede på,

fællesskab fødes når JEG bli’r til OS!

Og vi vandrer med Helios.

Gi’ os landet tilbag’.

Gi’ tolerancen et nyt folkeslag.

Hjertet er åbent og sindet er frit.

Sådan er landet, jeg gerne vil kalde for mit.

Gi’ os lyset tilbage
Tekst: Per Krøis Kjærsgaard, 2009

Melodi: Rasmus Skov Borring, 2009
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Formål med dagens 
workshop 
• Præsentere jer for, hvordan råmaterialet fra 

konferencen er blevet kondenseret 

• Præsentere jer for, hvad mission, vision og værdier 
skal ”passe ind i” på højere organisatoriske niveauer 

• Præsentation og drøftelse af vision og værdier for 
skolevæsenet

• Give inputs til kvalificering af foreløbig mission 

• Introduktion til formålsdrevet ledelse 



Dagens program

08.30 Morgensang, formål, dagens program og den videre vej frem  

08.55 Orienteringspunkter v/ Thomas, Siff og Charlotte 

Pause

09.45 Kondensering af materialet fra konferencen v/ Siff og Christian

09.35

10.20 Visionen for skolevæsenet v/ Thomas + walk and talk  

10.55 Pause

11.10 Værdierne for skolevæsenet v/ Thomas 

12.15 Frokost 

13.00 Formålsdrevet ledelse og missionen for skolevæsenet   

14.05 Pause

14.20 Formålsdrevet ledelse og missionen for skolevæsenet fortsat  



HVOR ER VI I DET SAMLEDE FORLØB?

V/ CHRISTIAN



Workshop
Afdelingsledelsen 

formulerer udkast til 
vision for 

skolevæsenet 

Møde
Trykprøvning og 

kvalificering af vision 
med FU

Ledelseskonference 
Introduktion til 

visionsledelse og 
værdibaseret 

ledelse, kvalificering 
af foreløbig vision og 

formulering af 
udkast til værdier for 

skolevæsenet

Databehandling
Bearbejdning af 

input fra 
konferencen i 

arbejdsgruppen

Workshop
FU kvalificerer 

udkast til vision, 
værdier og mission

Workshop 
Medarbejder

repræsentanter 
bliver 

præsenteret for 
mission og vision 
og nuancerer og 

kvalificerer 
værdier

Det samlede udviklingsforløb 

27. oktober 1. februar5-6. oktober

Workshop 
Afdelingsledelsen 

kvalificerer udkast til 
vision og værdier og 
udarbejder udkast til 

mission

Ledelsesseminar 
Præsentation og 

nuancering af vision 
og værdier, 

præsentation af 
foreløbig mission 

samt introduktion til 
formålsdrevet ledelse

18-19. 
november

10. januar 4. Marts April



Kommunikations
materialer

Produktion af video 
og taktile produkter 
om mission, vision 

og værdier for 
skolevæsenet  

Ledelsesseminar
Præsentation af 
kommunikations

pakke, introduktion 
til resultatbaseret 
ledelse, fastlægge 

missions- og 
visionsindikatorer, 
lokal udlevelse af 

værdier  

Databehandling 
Bearbejdning af 

inputs fra seminar til 
samlet målplan med 

missions- og 
visionsindikatorer 
der fx kan bruges i 

læringssamtaler – til 
videre kvalificering i 

FU og 
afdelingsledelse

Ledelseskonference
Præsentation af 

indikatorer, 
introduktion til 

strategisk ledelse, 
give inputs til 

strategiske indsatser 
og øvelse til at 

forebygge mislykket 
implementering 

Møde i 
afdelingsledelse
Prioritering af 

strategiske 
fokusområder for det 

kommende år + 
forebygge mislykket 

implementering 

Det samlede udviklingsforløb 

20. maj DecemberMaj
3-4. 

november

Databehandling 
Bearbejdning af 

inputs fra 
konferencen i 

arbejdsgruppen –
strategiske indsatser 
og forebyggelse af 

mislykket 
implementering af 

strategihus

Fyraftensmøde 
Præsentation af det 
samlede strategihus 
samt missions- og 
visionsindikatorer

juni - oktober 29. november Januar 2023April

Databehandling 
Bearbejdning af 

inputs fra seminar i 
arbejdsgruppen og 

formulering af endelig 
vision, mission og 

værdier i 
afdelingsledelsen



Todelt formål med hele udviklingsforløbet

Strategisk 
organisationsudvikling

Ledelsesmæssig 
kompetenceudvikling

Udvikling af strategihus for 
skolevæsenet i Silkeborg Kommune

Vision

Værdier

Mission

Strategiske fokusområder med 
tilhørende lokale indsatser 

Udvikling af indikatorer 

Missionsindikatorer 

Visionsindikatorer

Udvikling af jeres kompetencer til at 
kunne bedrive 

Visionsledelse 

Værdibaseret ledelse 

Formålsdrevet ledelse 

Strategisk ledelse 

Resultatbaseret ledelse 



ORIENTERING OM DIVERSE 

V/ THOMAS, SIFF OG CHARLOTTE 



VELKOMMEN 
til nye kolleger i skolevæsenet



Situationen ift. flygtninge fra Ukraine

• Indtil videre i landet som ”turister”

• Der arbejdes på følgende:
• Koordination i kommunen med frivillige og 

humanitære organisationer if.t mange 
ønsker om at hjælpe

• Særlov ift. adgang til skole, dagtilbud, 
beskæftigelse mv. på samme måde som 
EU-borgere, der flytter til DK. 

• Regeringens mål = Op til 20.000 ukrainere 
(måske ca. 350 i SK - måske ca. 100 børn i 
skolealderen)

• Krisestab er etableret i kommunen + NOST 
m. KL deltagelse



Udviklingssporene i ”Alle skal med”

• Status på delprojekterne

• Proces ift. overvejelser om 
fremtidens specialstruktur
• Manglende kapacitet + stigende 

elevtal
• Snitflader ift. mellemformer på 

almenskolerne
• Ændringer i elevgruppens behov
• Geografi
• Økonomi og tildelingsmodel

Gode 
lærings-

miljøer for 
alle børn

Visitations-
procedure

Inklusions-
centrenes 

praksis

Tildelings-
model for IC 
(afgrænset)

lokal almen 
praksis og 

kompetencer

Fælles 
support-

funktioner

LFSI/ 
mellemformer



Aktiviteter 2020/21 og 2021/22

Skolekurser Læringslabs Vidensdage/ kompetenceløft

Klippekortsordning med VIA Seminardage og ledelseskonferencer



Aktiviteter i næste skoleår

Læringslab  

Vidensdage/ kompetenceløft                                

(kommunale supportfunktioner og enkelte skoler)

Klippekortsordning med VIA

(de sidste klip frem til december 2022)

Seminardage og ledelseskonferencerSkoleudviklingssamtaler 

(Læringssamtaler)



Sidemandsinterview og fælles videndeling  

Pause



KONDENSERING AF MATERIALET FRA KONFERENCEN

V/ SIFF  



Øvelsen I besvarede



Metode ved kondensering af jeres inputs 
fra ledelseskonference
• 74 ledere sendte deres elektroniske støtteark efter konferencen

• I alt cirka 150 siders tekstmateriale med nutids- og fremtidspostkort 

• Fremtidspostkort er blevet kodet ud fra en læsning af ord og tematikker 
skoleledelser bruger, når de fra et børneperspektiv skal beskrive fremtidens skole

1. Koderunde 1: Åben kodning med udledning af tematikker 

2. Kodeliste: Udarbejdelse af kodeliste for at sikre konsistens og systematisk kodning af 
datamaterialet 

3. Koderunde 2: Alt materiale er blevet genlæst og kodet i henhold til kodelisten 

Netværksanalyse: 
Efterfølgende er der lavet en netværksanalyse, hvor ord og tematikker på tværs af 
datakilder er blevet udledt og forbundet med i et mindmap

Til sidst er der udarbejdet et netværk, hvor de forskellige tematikker afspejles i forskellige 
afgrænsede klynger. Netværket giver overblik over centrale forståelser af og tematikker ifht. 
fremtidens skole. 



Forståelser af fremtidens skole 

- Når skoleledelserne tager et elevperspektiv



Fremtidens 
skole 

Projektarbejde 
og 

praksisfaglighed

Uderum

Medbestem
melse

Åben 
Skole

Kreativitet

Tværgående 
samarbejde

Kobling til faglighed

Tilvalgt i grupper

FabLab
Digitale programmer

Mad

Skuespil

Bygge og samle

Fotoredigering

MusikMale

At blive tilvalgt

Selvvalgt emne 

Det jeg brænder for

Meningsskabelse 

Kreativ 
Dans

Boglig 

Iderig 

Arbejdsform 

Individuelle hensyn 
Gruppestørrelse 

Værksteder 

Virksomheder
Samarbejder

Praktik

Udenlandske venskabsklasser 

Nye relationer

Flytte grænserJob 

Nye viden

Fremtid Indblik og inspiration

Årgange 

Hjælpe hinanden

samarbejder

Klasser

SFO

Udeskole

Flytte grænser

Naturdag
Mærke, sanse, undersøge

Udelokaler

Lege 
Bålmad

Finde ting

Film

Struktur og 
rammer

Gode relationer

Tydelig 
struktur og 
dagsorden

Fleksibel 
tid

Fysiske 
læringsmilj

øer

Morgenru
tine

Bevægelses
bånd

Holddeling

Kendte 
voksne 

Fordybelse

Sammenhæng 

To voksne 

Samme voksne hele dagen

Hjælp
Sammenhold

Ikke irritation

Individuel snak

Morgensang
Dans

Klar til dagen

Yoga

Bevægelse

Meditation
Fællesskab

Motiveret

Mest frisk

Træning 

Koncentration

Ikke stole til alle

Fleksible vægge

Mit favoritspot

Grupperum

Varierende miljøer

Møbler der ikke larmer

Hvad skal vi arbejde med?

Hvem skal vi arbejde sammen 
med?

Hvorfor skal vi arbejde med 
det?

Hvordan skal vi arbejde?

Individuelle hensyn

Gennemgang af skema

Kan og skal 

Motivation 

Mine opgave  

Mødetidspunkt

Pauser efter behov

Individuelle hensyn

Fokustid 

Læring

Variation

Behov

Elev/elev

Forældre-
skole/pædago

giske 
medarbejdere

Voksen/elev

Tillid

Involvering

Engagement

Tryghed

Hjælpe

Tæt dialog

Lide hinanden

Vores skole

Individuel snak

Lyttende Smil

Tilgængelig

Tid

Forstår mig

Hjælp

Sød

Interesse 

Pauser

Fremtid

Stille spørgsmål/Vejledende

Forbillede

Anerkendelse

Taget imod 

Særlige hensyn

Nye venner

Fællesskab

Nye relationer

Omsorg

Tværgående samarbejde

Fagligt samarbejde

Grin
Spille hinanden gode

Tid

Rollemodel

Interesser

Fælles opgave

Fritid

Tålmodighed

Støtte

Se hinandens styrker

Tryghed

Hjælpe

Pauser

Plejehjem

Stille spørgsmål/Vejledende

Uderum

Naturdag

Lege 

Finde ting

SFO

Udeskole

Flytte grænser

Mærke, sanse, undersøge

Udelokaler

Bålmad

Uderum

Naturdag

Lege 

Finde ting

Ledelsernes fremtidspostkort



Fremtidens skole



Struktur og 
rammer

Fysiske 
lærings-
miljøer

Kendte 
voksne 

Tydelig 
struktur og 
dagsorden

Bevægelses-
bånd

Holddeling

Fleksibel 
tid

To voksne Hjælp
Sammenhold

Fordybelse

Ikke irritation
Samme voksne hele dagen

Sammenhæng

Individuel snak

Morgen-
rutine

Morgensang

Dans

Klar til dagen

Yoga

Bevægelse

Meditation

Fællesskab

Variation

Mødetidspunkt

Pauser efter behov

Individuelle hensyn

Fokustid

Motiveret

Mest frisk

Træning 

Koncentration

Ikke stole til alle

Fleksible vægge

Mit favoritspot

Grupperum Varierende miljøer

Møbler der ikke larmer

Hvad skal vi arbejde med?

Hvem skal vi arbejde sammen med?

Hvorfor skal vi arbejde med det?

Hvordan skal vi arbejde?

Individuelle hensyn

Gennemgang af skema

Kan og skal 

Motivation 

Mine opgave  

Stille spørgsmål/Vejledende

På fremtidens skole møder alle elever ind efter eget 
ønske mellem kl. 7.45 og 8.45, hvor der er fokustid for 
den enkelte elev med tilgængelig og kendte voksne.

Når alle er mødt ind kl. 8.45 mødes voksne og elever på 
tværs af klasser og alder i et trygt fællesskab omkring 
sang, dans, bevægelse, yoga og/ eller meditation. 

Eleverne møder igennem dagen de samme to voksne, 
som i fællesskab understøtter sammenhænge, 
sammenhold og fordybelse. 

Der er altid mulighed for hjælp og en individuel snak, som 
mindsker oplevelsen af irritation hos eleverne. De to 
voksne har en tydelig struktur og dagsorden for dagen. 
Skemaet gennemgås, og det er tydeligt, hvad der skal 
arbejdes med, hvordan, hvorfor og hvem, der skal arbejde 
sammen. De voksne stiller nysgerrige spørgsmål, 
faciliterer og vejleder. 

De tilgængelige fysiske læringsmiljøer er varierende, der 
er mange grupperum med forskellige indretninger, hvor 
man kan finde det spot, som passer bedst lige i dag. 
Møblerne larmer ikke, når de flyttes rundt, hvilket er med 
til at skabe ro og plads til koncentration og fordybelse. 



Projektarbejde 
og 

praksisfaglighed

Fremtidens skole er baseret på
projektarbejde og praksisfaglighed, hvor 
faglig viden læres og forståes gennem
kreative processer (ude og inde) samt
indblik I verden omkring skolen via 
samarbejder med lokale virksomheder, 
udenlandske venskabsklasser og 
praktikophold. 

På fremtidens skole er projektarbejde
baseret på en høj grad af 
medbestemmelse fra eleverne, som
arbejder med de emner, som de brænder
for ud fra den arbejdsform, som passer til
emnet og dem selv. De kan arbejde med 
afsæt I bøger og skriftlighed, skuespil, 
dans, mad, musik, digitale programmer 
mv. 

Dette betyder, at elever med forskellige
kompetencer bliver set og tilvagt I 
gruppearbejde, hvor der samarbejdes på
tværs af klasser og årgange.

Kreativitet

Kobling til faglighed

Tilvalgt i grupper

FabLab

Digitale programmer

Mad

Bygge og samle

Fotoredigering

Male
At blive tilvalgt

Dans

Værksteder 

Medbeste
mmelse

Selvvalgt emne 

Det jeg brænder for

Meningsskabelse 

Kreativ 

Iderig 

Arbejdsform 

Individuelle hensyn 
Gruppestørrelse 

Behov

Åben 
Skole

Virksomheder

Samarbejder
Praktik

Udenlandske venskabsklasser 

Nye relationer

Flytte grænser

Job 

Nye viden

Fremtid 

Indblik og inspiration
Plejehjem

Tværgående
samarbejde

Årgange 

Hjælpe hinanden

Samarbejder

Læring

SFO

Udeskole

Flytte grænser

Mærke, sanse, 
undersøge

Udelokaler

Bålmad

Uderum

Naturdag

Lege 

Finde ting



Gode relationer

På fremtidens skole oplever eleverne at have 
gode relationer til voksne og elever på skolen. 
Relationen til de voksne er præget af 
tilgængelighed i og uden for undervisningen 
(også pauser), tid, smil,  interesse, forståelse og 
anerkendelse. De voksne er samtidig en 
rollemodel og forbillede, som kan vejlede og stille 
spørgsmål. 

Relationen til andre elever er baseret på tryghed, 
støtte, interesse, grin og omsorg både i 
skoletiden (undervisning og pauser), SFO/klub og 
fritiden. Alle hjælper hinanden i et fællesskab, 
hvor man spiller hinanden gode og ser hinandens 
styrker. Nye relationer skabes gennem fælles 
opgaver, som skal løses på tværs af klasser og 
alder. 

Fremtidens skole bærer præg af et stort 
engagement, involvering og hjælp fra forældre. 
De pædagogiske medarbejdere på skolen og 
forældre kan lide hinanden, har tillid og er 
trygge. Skolen er vores skole – børns, 
pædagogiske medarbejderes og forældres skole. 

Forældre-
skole/pædago

giske 
medarbejdere

Tillid

Involvering

Engagement

Tryghed

Hjælpe

Tæt dialog

Lide hinanden
Vores skole

Elev/elevFællesskab

Nye relationer

Tværgående samarbejde

Grin
Spille hinanden godeTid

Rollemodel

Interesser

Fælles opgave

Fritid

Tålmodighed

Støtte

Se hinandens styrker

Tryghed
Pauser

Voksen/elev

Individuel 
snak

Tilgængelig

Tid

Forstår mig

Hjælp

Interesse 

Pauser

Fremtid

Stille spørgsmål/
Vejledende

Forbillede Anerkendelse

Taget imod 

Særlige hensyn

Nye venner

Smil
Sød



Forståelser af en god skoledag

- Børneinterviews



Metode ved kondensering af inputs fra 
elevinterviews

• 3 videoer med interviews af elever fra 3 skoler, der blev vist 
på ledelseskonferencen

• Kodning på samme vis som før

• Slutprodukt er et mindmap med centrale ord og forståelser 
af ”en god skoledag” set fra et elevperspektiv



Undervisning

Voksne

Projektarbej
de og 

praksisfaglig
hed

Struktur

Arbejdsmiljø

Morgenrutine

Koncentration

Udluftning

Minus fugt

SkillevæggeRo

Lytte til hinanden

Lave noget med hænderne

Musik

kreativitet

Projekt

Gåture

Plads til alle

Kortere skoledage

Faglige fag

Samme voksne hele dagen

Tydelig struktur og dagsorden

FordybelsestidLegepatrulje

Morgensang

God stemning

Motiverende

Entusiastisk

Forberedt

Minus forstyrrelse

Pauser

Relationer

Plads til alle

Nogen af lege med

Hygge

Sjovt

Minus følge sig uden for

Lege

Luft til hovedet

Elev/elev
Voksen/elev

Hjælp

Fællesskab
Minus dømme

Respekt

Man kan komme til de voksne

Fællesskab

Fælles ansvar

Alle har det godt

Nogen at snakke med

God trivsel

Minus uvenner

I klassen

Gode venner

Mellem klasser

God stemning

En god 
skoledag

Elevinterviews



En god skoledag



Undervisning

Voksne

Arbejdsmiljø

Minus fugt

Koncentration
Ro

Lytte til hinanden

Minus forstyrrelse

Forberedt

Entusiastisk

God stemning

Motiverende

Udluftning

En god skoledag begynder med morgensang
og legeaktiviteter faciliteret af legepatruljen. 
Herefter mødes eleverne I klassen, hvor de 
skal være sammen med de samme voksen
hele dagen. 

De voksne møder eleverne med god 
stemming, de er motiverende, entusiastiske
og velforberedte. Dette betyder, at de voksne
har en tydelig struktur og dagsorden for 
dagen. Der gives plads til fordybelsestid , hvor 
der arbejdes med projekter gennem kreative
aktiviteter, fx musik

En god skoledag er præget af et godt
læringsmiljø. Dette betyder, at der er plads til
alle, der bliver lyttet til hinanden, og der er ro, 
så man ikke bliver forstyrret. 

Et godt læringsmiljø handler også om det 
fysiske miljø, hvor der ikke er fugt, men et 
godt indeklima, hvilket understøtter
koncentrationen. Hertil skal der være
skillevægge, som giver mulighed for at 
arbejde uforstyrret I mindre grupper og alene. 

Plads til alle

Skillevægge

Morgenrutine

Morgensang

Legepatrulje

Voksne

Tydelig struktur og 
dagsorden

Kortere 
skoledage

Struktur

Samme voksne hele 
dagen

Fordybelsestid

Lave noget med hænderne

Kreativitet

Projektarbejde 
og praksisfaglig-

hed

Projekt

Gåture

Musik

Faglige fag



Pauser

Hygge

Lege

Plads til alle 

Sjovt

Minus følge sig uden for

Luft til hovedet

En god skoledag indebærer gode pauser, 
hvor der er plads til leg, sjov og hygge. Alle 
har nogen at lege med, og ingen følger sig 
uden for. Pauserne skal give luft til hovedet, 
så man igen bliver klar til undervisningen.

Nogen at lege med



Relationer

Elev/elev

Voksen/elev

Hjælp

FællesskabMinus dømme

Respekt

Man kan komme til de voksne

Fællesskab

Fælles ansvar

Alle har det godt

Nogen at snakke med

God trivsel

Minus uvenner

I klassen

Gode venner

Mellem klasser

God stemning

En god skoledag for eleverne betyder gode relationer til 
voksne og elever på skolen. Relationen til de voksne er 
præget af god stemning, respekt og en følelse af 
fællesskab. De voksne er nogen, man altid kan komme til –
og som aldrig dømmer dig. De er tilgængelige og altid klar 
til at hjælpe. 

Relationen til andre elever er baseret på fællesskab, god 
trivsel og fælles ansvar for, at alle har det godt. Dette 
gælder både relationer inden i og uden for klassen. Det er 
afgørende for en god skoledag, at alle har gode venner, 
som man kan snakke med.  



Forståelser af gode læringsmiljøer

- Fokusgruppeinterviews med pædagogiske medarbejdere og interne ressourcepersoner



Differentiering

holddeling

Værkstedsopdeling

Stationsopdeling
Fleksibilitet

Faglig udviklingszone 

Medbestemmelse

Gode relationer

Tydelig 
struktur og 
dagsorden

Fysiske 
læringsmilj

øer

Kendte 
voksne 

Fleksible vægge

Fagdage

To voksne 

Samme voksne hele dagen

HjælpRum i rum
Variation

Fordybelse

Fleksible vægge

Plads
Varierende miljøer

Møbler der ikke larmer

Hvad skal vi arbejde med?

Hvem skal vi arbejde sammen 
med?

Hvorfor skal vi arbejde med 
det?

Hvordan skal vi arbejde?

Dagsorden
Overgange

Tydelighed

Elev/elev

Forældre-
skole/pædago

giske 
medarbejdere

Voksen/elev

Tillid

Fælles refleksion

Samarbejde

Fællesskab

Videndeling omkring barnet

Medbestemmelse

Hjælp

Ikke skælde ud

Møde barnet hvor der er

Mindre grupper

Fællesskab

Udvikle sammen

Hjælpe

Fokusgruppeinterviews med interne 
ressourcepersoner og pædagogiske medarbejdere

Kollegaer

Gode 
lærings-

miljøer for 
alle børn



KONDENSERING AF MATERIALET FRA KONFERENCEN 
– INPUTS TIL VISION

V/ CHRISTIAN   



Øvelsen I besvarede



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



Metode ved kondensering af jeres
inputs fra ledelseskonference
• 74 ledere sendte deres elektroniske støtteark efter konferencen

• I alt cirka 100 siders tekstmateriale med inputs til kvalificering af vision

• Metode til udledning af jeres inputs

1. Gennemlæsning af materiale og opstilling af startkodelister: En startkodeliste med 
fokus på det I godt kunne lide ved udkastet til visionen og en startkodeliste med fokus 
på det I ikke kunne lide ved udkastet til visionen

2. Kopiere inputs ind under de respektive koder: Genlæsning af alt materialet, samtidigt 
med, at jeres sætninger fra støtteark er blevet kopieret ind under koderne fra de to 
startkodelister

3. Optælling af antal sætninger under hver kode: Efter endt kodning er der lavet en 
optælling af sætninger under hver kode, med henblik på at tydeliggøre, hvor mange 
der har pointeret, hvad de enten kunne lide eller ikke kunne lide ved visionen

4. Anbefalinger: Endelig er der på baggrund af ”stemmernes vægtning” lavet en række 
anbefalinger til tilpasning af den oprindelige vision I blev præsenteret for



Startkodelister

Kodeliste – det I kan lide ved visionen Kodeliste – det I ikke kan lide ved visionen

1. Visionen fokuserer på lyst til at lære og mod til at handle 

2. Visionen fokuserer på bæredygtighed og fællesskaber

3. Visionen fokuserer på helhedsorientering / samarbejde 

rundt om barnet 

4. Visionen fokuserer på elevers forudsætninger for at lykkes 

5. Visionen har en passende længde 

6. Visionen er synkroniseret med øvrige dokumenter 

7. Visionen fokuserer på naturen som læringsmiljø

8. Visionen rummer et positivt børnesyn 

9. Visionen handler om alle børn

10. Visionen har både et dannelses- og læringsperspektiv 

1. Visionen er for lang, vil for meget og har ikke 

tilstrækkelig kant 

2. Visionen rummer for meget begrebsligt og for lidt 

billedskabende sprog 

3. Koblingen mellem bæredygtighed og fællesskaber 

giver ikke mening 

4. Visionen minder mere om en mission 

5. Visionen lægger op til en entydig forståelse af 

faglighed

6. Layoutet er dårligt og forstyrrende

7. Visionen vil være uklar for folk uden for 

skoleverdenen



Hvad kan I godt lide ved visionen? 

Koder Antal sætninger 
herom i jeres 
støtteark

Eksempler på sætninger I har anvendt til at tydeliggøre, hvad I konkret kan lide 

Visionen fokuserer på lyst til 
at lære og mod til at handle

21 Det vigtigste element i formuleringen er helt klart at man har tilført ”lyst” til at lære. Det er forpligtende og for de 
medarbejdere og ledere som skal udmønte visionen, bliver hermed mindet om i vores dagligdag, at motivationen er 
afgørende for at elever får en naturlig lyst til at ville lære.  

”Mod til at handle” er vigtig, da det kalder på de indre kompetencer i barnet. Vores indadrettede kompetencer som 
sensitivitet og refleksivitet er vigtige at styrke, for at barnet kan have selvværd og selvtillid og mod på livet og dets 
udfordringer.

Visionen fokuserer på 
bæredygtighed og 
fællesskaber 

10 Jeg kan godt lide, at det at kunne deltage i fællesskaber er med.

”Bæredygtige fællesskaber” –altså hvis der menes fællesskaber, der kan bære – der er sunde for alle – at være i (meningen 
er uklar i visionen.)

Visionen fokuserer på 
helhedsorientering / 
samarbejde rundt om barnet 

10 Jeg kan godt lide andet afsnit hvor der skrives ”sammen med forældre og  vores andre samarbejdspartnere” at vi giver 
klart udtryk for at barnet indgår i andre netværk end skolen og at vi samarbejder med disse. 

Visionen fokuserer på 
elevers forudsætninger for 
at lykkes 

10 Jeg kan lide, at Silkeborg Kommune gerne vil give børn og unge de bedste forudsætninger for at lykkes som menneske og 
samfundsborger. Er det dog ikke mere en mission?
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Hvad kan I godt lide ved visionen? 

Koder Antal sætninger 
herom i jeres 
støtteark

Eksempler på sætninger I har anvendt til at tydeliggøre, hvad I konkret kan lide 

Visionen har en passende 
længde 

9 Overordnet letlæselig. Passende længde ift at man kan huske/ gengive, hvad visionen i store træk indeholder

Visionen er synkroniseret 
med øvrige dokumenter 

7 Indholdet lægger sig superfint op ad B&U-politikken og Læringslyst og handlekraft (som aldrig er kommet ud at leve i 
organisationen)

Sammenhængen til byrådsvisionen er tydelig: ’naturens muligheder’ (outdoor hovedstad) og den nationale vision ’lære så 
meget de kan’ (alle børn skal blive så dygtige som de kan).

Visionen fokuserer på 
naturen som læringsmiljø

6 Kan godt lide ”læringsmiljø præget af naturens muligheder”. Men måske har det for lidt kant? 

Visionen rummer et positivt 
børnesyn 

6 Indholdsmæssigt – god og sympatisk. Kan godt lide at børns naturlige lyst til leg, kreativitet og bevægelse er nævnt 
ekspilicit på linje med trivsel og sundhed og mulighed for at lære så meget de kan.

Visionen handler om alle 
børn

3 En vision der viser at skolevæsenet i Silkeborg kommune ønsker det bedste for ALLE børn

Visionen har både et 
dannelses- og 
læringsperspektiv 

2 Jeg kan godt lide, at den trækker på Grundtvigsk tradition og på oplysningstidens dannelsesteorier. Det er lidt blæret
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naturen som læringsmiljø

6 Kan godt lide ”læringsmiljø præget af naturens muligheder”. Men måske har det for lidt kant? 

Visionen rummer et positivt 
børnesyn 

6 Indholdsmæssigt – god og sympatisk. Kan godt lide at børns naturlige lyst til leg, kreativitet og bevægelse er nævnt 
ekspilicit på linje med trivsel og sundhed og mulighed for at lære så meget de kan.

Visionen handler om alle 
børn

3 En vision der viser at skolevæsenet i Silkeborg kommune ønsker det bedste for ALLE børn

Visionen har både et 
dannelses- og 
læringsperspektiv 

2 Jeg kan godt lide, at den trækker på Grundtvigsk tradition og på oplysningstidens dannelsesteorier. Det er lidt blæret



Hvad kan I mindre godt lide ved visionen? 

Koder Antal sætninger 
herom i jeres 
støtteark

Eksempler på sætninger I har anvendt til at tydeliggøre, hvad I konkret ikke kan lide 

Visionen er for lang, vil for 
meget og har ikke 
tilstrækkelig kant 

46 Den er for lang. Den vil være umulig at lære udenad. Der er 9 linjer, og de bør reduceres til 1-2 linjer afhængig af længden 
af dem 

Jeg mangler en fængende og samlende overskrift

Selve visionsteksten virker lang og bliver aldrig en, som jeg kan huske.

Den her bliver nok svær at huske, hvis man skal fortælle den til en frokost med udefrakommende

Jeg mener visionen er for omfattende/lang og forsøger at ”stille alle tilfreds” i stedet for at beskrive en synlig og tydelig
retning – for en periode.

Visionen rummer for meget 
begrebsligt og for lidt 
billedskabende sprog 

38 Sproget er akademisk og fyldt af begreber og ikke nogen billeder.

Der er ikke meget svung i formuleringerne, og den kommer til at fremstå lidt kedelig i sprogbruget – manglende 
billedsprog. 

savner lidt mere billedskabende formuleringer, så det bliver lettere at huske.

Koblingen mellem 
bæredygtighed og 
fællesskaber giver ikke 
mening 

19 Jeg forstår ikke helt koblingen mellem bæredygtighed og fællesskaber. Det er ikke tydeligt. Forpligtende fællesskaber vil 
være tydeligere for mig. Så må bæredygtighed flettes ind et andet sted. Som det står nu virker det lidt tilfældigt placeret

bæredygtige fællesskaber”, hvad er der tale om? ”klimavenlige fællesskaber eller socialt bæredygtige fællesskaber eller?
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Hvad kan I mindre godt lide ved visionen? 

Koder Antal sætninger 
herom i jeres 
støtteark

Eksempler på sætninger I har anvendt til at tydeliggøre, hvad I konkret ikke kan lide 

Visionen minder mere om 
en mission 

17 Jeg er ikke uenig med det skrevne. Men det bliver lidt floskelagtigt og stiller ikke skarpt på et ønske for fremtiden udover 
det som egentlig er missionen

Lige nu mere præg af mission

Visionen lægger op til en 
entydig forståelse af 
faglighed

15 Læser ”høj faglighed” = meget boglig. Vil ønske en større tydelighed omkring et bredere didaktisk/ pædagogisk 
fundament (praksisfaglig undervisning, projektbaseret undervisning…) – ønsket om en skole der skaber 
deltagelsesmuligheder for alle

Jeg kan ikke se ambitionen for de elever, der ikke er på den gymnasiale deltagelsesbane. 

Der er intet nævnt om praktisk arbejde, som bliver en meget stor udfordring for vores samfund om kort tid. Vi kommer til 
at mangle mennesker, der arbejder inden for håndværksmæssige fag, fx SOSU og det kan ikke læses i visionen, at vi i 
skolerne skal understøtte disse fagligheder eller måder at arbejde på. 

Layoutet er dårligt og 
forstyrrende

4 Layoutet er skidt – svært at læse, når de blå ord træder så meget frem 

Layoutet forhindrer forståelse – det virker kalejdoskopisk

Visionen vil være uklar for 
folk uden for skoleverdenen

3 Mange af vendingerne vil ikke give mening for folk uden for ”skoleverdenen”. 

LIX  er for høj, hvis visionen skal kommunikeres videre end til skoleledelserne. 
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De væsentligste anbefalinger til tilpasning af vision
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• Visionen er alt for lang – den bør blive forkortet betragteligt, hvis det skal være muligt at huske den og anvende den som ledelsesredskab.  

• Visionen er for bredt favnende og risikerer derfor at fremstå som et udvandet kompromis, når fremtiden indebærer, at man vil lykkes med rigtig meget 
– og når det er tilfældet, risikerer visionen at blive ligegyldig og floskelagtig, hvis alt bliver lige gyldigt at efterstræbe og der intet er at være uenig i. 
Visionens fokus bør derfor blive indsnævret betragteligt, så den ikke beskriver en fremtid, hvor man vil lykkes med mange forskellige forhold, men hvor 
der sættes en klar retning for, hvad man i en periode frem til 2025 er særligt optaget af at lykkes med, så visionen også skaber reel mulighed for 
prioritering

• Visionen har nogle steder mere karakter af en mission og beskriver således snarere baggrunden for skolevæsenets eksistens end beskrivelse af en 
ønskværdig fremtid. I et visionsperspektiv betyder det, at visionen nogle steder kommer til at fremstå som bestående af selvfølgeligheder og forhold 
man ikke kan erklære sig uenig i. Der er behov for at give visionen ”kant” – først og fremmest via en klar prioritering af hvad man særligt er optaget af 
at lykkes med, men fx også via en samlende og fængende overskrift, punchline eller slogan der udfoldes, nogle klare elementer der emmer af 
”Silkeborg-DNA”, mere ”svung” i formuleringerne, at den kommunikeres i børnehøjde eller på en måde, der er forståelig for folk uden for 
skolevæsenet. 

• Visionen er begrebslig, akademisk, indforstået, fagtung, har for komplekse sætninger, for højt LIX og mangler i meget høj grad de billedskabende 
formuleringer, der giver modtagerne mentale knager at hænge visionen op på. Der er derfor behov for at udvikle passende metaforer, der kan give 
billeder af den ønskværdige fremtid. 

• Visionen skal bevare sit fokus på, at den ønskværdige fremtid er kendetegnet ved børn og unge med ”lyst til at lære og mod til at handle” 

• Visionen skal fremadrettet præsenteres i et mere roligt layout – og meget gerne et layout, der visuelt understøtter nogle af visionens 
indholdselementer.  



PRÆSENTATION AF VISION FOR SKOLEVÆSENET 

V/ THOMAS 



Udfordringer identificeret af afdelingsledelsen på
workshop d. 5. oktober – adresseret i visionen

Den nuværende
situation

Den fremtidige ønskværdige 
situation 

Skoletræthed
For mange elever er skoletrætte –

skolegang som pligtbetonet 
snarere end lystbetonet 

Skoleglæde
Flere elever der oplever en oprigtig lyst 
til at lære og kan se det meningsfulde i 

at tilegne sig færdigheder

Høj segregeringsgrad
For mange elever bliver segregeret til 
specialtilbud, fastholdes i specialtilbud 
og normalitetsbegrebet bliver mere og 

mere snævert 

Rummelighed i almenskolen
Færre elever henvises til specialtilbud, 
flere henviste elever vender tilbage til 
almenklassen over tid og skoler kan 

bedre rumme en mangfoldig 
elevsammensætning 

Mistrivsel 
For mange mistrives, mangler tro på 

eget værd og holder igen med at 
involvere sig i fællesskaber  

Trivsel
Flere elever trives, tror på sig selv og 

egne muligheder og tør bidrage i 
fællesskaber



Hvad skal visionen passe ind i?
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Dokument visionen skal 
spejles i 

Uddybning 

Byrådets vision for 
Silkeborg Kommune 

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 Outdoorhovedstad som springbræt til øget bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle 

Direktionens vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune

• Anerkendt betyder, at Silkeborg Kommune blandt borgere, erhvervslivet, samarbejdspartnere og medarbejdere har et 
positivt omdømme

• Synlig betyder, at handlinger ledsages af strategisk kommunikation og at resultater formidles løbende og systematisk 

• Kompetent betyder, at vedvarende kvalitetsudvikling og høj faglighed sikrer effektiv og økonomisk ansvarlig opgaveløsning 

• Innovativ betyder, at en innovativ kultur i hele organisationen i samspil med anvendelse af ny teknologi bidrager til en god 
service 

• Visionen understøtter ambitionen om Silkeborg Kommune som en attraktiv arbejdsplads. 



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
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Det I ser med hvid skrift på de kommende slides med samme baggrund som dette 
slide er selve missionen, visionen og værdierne

Det I ser med sort skrift er uddybningen af mission, vision og værdier, der 
tydeliggør og præciserer, hvad vi konkret forstår ved alle tre dele  

OBS
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Vision

Lyst til at lære, rum til at være og mod til at handle – for ALLE

Lyst til at lære 
betyder, at eleverne udstråler lyst til 
at dygtiggøre sig, og at de dagligt 
oplever,, at deres faglige og sociale 

nysgerrighed bliver næret 

Rum til at være
betyder, at eleverne oplever en 

skole med plads til alle, og hvor 
krøllede hjerner og kloge hænder 

kan gå hånd i hånd

Mod til at handle
betyder, at eleverne oplever, at de 

med smil på læben bidrager i 
fællesskaber med tro på sig selv og 

respekt for andre



Walk and talk i 3-mandsgrupper

Find sammen i grupper af 3 personer på tværs af ledelsesteams (35 min.)

Medbring dette slide som handout samt det udleverede handout med visionen til en 
walk-and-talk. 

Diskutér de tre nedenstående spørgsmål. 

• Hvad kan jeg særligt godt lide ved visionen og de tre uddybende sætninger?

• Hvad bliver jeg særligt optaget af, når jeg læser visionen og de tre uddybende 
sætninger?

• Hvordan tror jeg, at mine medarbejdere vil tage imod visionen og de tre 
uddybende sætninger?

Sørg for samtidigt at bruge walk-and-talk til også at holde en kort pause. Vi mødes 
herinde igen til opstart kl. 11.10. 



Sidemandsinterview og fælles videndeling  

Pause



KONDENSERING AF MATERIALET FRA KONFERENCEN 
– INPUTS TIL VÆRDIER 

V/ CHRISTIAN   



Øvelsen I besvarede



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? 



Eksempel: 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 



Jeres foretrukne værdier 
Resultatorienteret 

værdi 
Antal 
gange 

værdien 
er nævnt 

Professionalisme 16

Faglighed 10

Ambition  9

Kvalitet 8

Livsduelighed 5

Nærvær 2

Frihed 2

Empowerment 1

Selvsikkerhed 1

Engagement 1

Ekspertise 1

Resultater 1

Dygtighed 1

Passion 1

Glæde 1

Relationsorienteret 
værdi 

Antal 
gange 

værdien 
er nævnt 

Samarbejde 30

Fællesskab 13

Dialog 6

Teamplay 4

Mangfoldighed 1

Differentiering 1

Samskabelse 1

Eventyrlyst 1

Favnende 1

Villighed 1

Nærhed 1

Tryghed 1

Respekt 1

Glæde 1

Trivsel 1

Udviklingsorienteret 
værdi 

Antal 
gange 

værdien 
er nævnt 

Innovation 13

Nysgerrighed 11

Mod 6

Læring 4

Entreprenørskab 3

Kreativitet 3

Anerkendelse 2

Nyskabelse 2

Omstillingsparathed 1

Sammenhæng 1

Evidensbasering 1

Fremsynethed 1

Pragmatisme 1

Åbenhed  1

Udvikling  1

Bidragsorienteret 
værdi 

Antal 
gange 

værdien 
er nævnt 

Ansvarlighed 8

Engagement 8

Ordentlighed 6

Ressourcefokus 3

Glæde 3

Tillid 3

Nytænkende 2

Generøsitet 2

Fællesskab 2

Loyalitet 2

Mod 2

Imødekommenhed 1

Pligtopfyldenhed 1

Bæredygtighed 1

Mangfoldighed 1



Jeres tre foretrukne værdier indenfor hver af 
værdityperne

Innovation

Nysgerrighed 

Mod

Ansvarlighed

Engagement 

Ordentlighed 

Professionalisme

Faglighed 

Ambition

Samarbejde

Fællesskab 

Dialog



PRÆSENTATION AF VÆRDIER FOR SKOLEVÆSENET 

V/ THOMAS 



Hvad skal værdierne passe ind i? Værdierne for 
Silkeborg Kommune

Dynamik Sammenhæng

KvalitetDialog



Hvad skal værdierne passe ind i? Værdisætningerne i 
den sammenhængende børn- og ungepolitik

o Der er højere forventninger til din læring og trivsel 

o Du er nysgerrig på verden 

o Du bliver klædt på til nutiden og fremtiden 

o Du er vigtig, fordi du er dig 

o Du bliver hjulpet på vej 

o Du har gode venner 

o Du har mulighed for at udfolde dit fulde potentiale 

o Familien er et vigtigt fundament for dig 

o Din familie og de professionelle samarbejder om din udvikling 
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Værdier

Samarbejde

Vi er 
relationsorienterede medspillere 

der samarbejder med hinanden, 
forældre og andre interessenter om 

elevernes udvikling og læring.

I modsætning til at være 
privatpraktiserende, undgå dialogen 

og lukke os om selv.

Innovation 

Vi er
nysgerrige frontløbere

der konstant forbedrer måden vi 
driver skole på ved at eksperimentere 

og lære af verden omkring os.

I modsætning til ureflekteret at blive 
ved med at gøre som vi plejer.

Professionalisme

Vi er 
passionerede skolepraktikere
der via tværfaglighed, kreative 

processer og samspil med 
omverdenen motiverer alle elever til 

at lære.

I modsætning til at agere usagligt, 
uambitiøst og ukvalificeret i 

samarbejdet om børnenes læring.

Ansvarlighed

Vi er 
ansvarsbevidste voksne

der dedikeret og i samspil med 
eleverne skaber læringsmiljøer 

præget af tryghed, fordybelse og 
sammenhæng. 

I modsætning til at møde eleverne 
uden omsorg, inddragelse og struktur.



Udviklingsorienteret værdi – INNOVATION  
INNOVATION

Vi er nysgerrige frontløbere, der konstant forbedrer måden vi driver skole på ved at eksperimentere og lære af verden omkring os. I modsætning til ureflekteret 
at blive ved med at gøre som vi plejer. 

Vi er… 

Nysgerrige / innovative / nyskabende / modige / vidende / kreative / vitaliserende / ivrige / opklarende / afsøgende /

Voksne / firstmovers / fagprofessionelle / iværksættere / videnspersoner / nyskabere / nytænkere / igangsættere / frontløbere / detektiver / medskabere

Der… 

Gør vores ypperste for at skabe proaktive løsninger for alle børn / konstant søger at udvikle og optimere vores måde at være skole / stiler mod at udvikle os 
selv og vores praksis / udvikle innovative løsninger / afsøger nye og smartere tilgange til opgaveløsningen / udnytte vores faglige kompetencer til at skabe en 

skole hvor alle er med / stræber efter at skabe motiverende, involverende og undersøgende læringsmiljøer / sigter efter at være i front i forhold til at 
understøtte elevernes nutidige og fremtidige behov / Er nysgerrige på hvad det enkelte barn fortæller os med sin adfærd / er nysgerrige på hvordan vi bliver 
ved med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn / er nysgerrige på hvordan ny viden kan udvikle vores praksis / er parate til at lære og skabe nyt / altid 

er parate til at udforske og afprøve nye tiltag til udvikling af vores praksis / tør leve med risikoen for at fejle i søgen efter det optimale / medvirker til 
differentierede, kreative og nytænkende tiltag

I modsætning til… 

At fokusere på at børnene til at passe ind i eksisterende løsninger / at forfalde til vaner / at fastholde en tilstand af stilstand / at fastholde en tilstand hvor vi 
bliver med at gøre som vi plejer / at arbejde som digitalt platformsforankrede undervisere / ikke at lære af verdenen omkring os / være uinteresserede i 

udvikling / modvilligt at fastholde at intet nyt skal afprøves / stilstand og handlingsangst / at vælge den nemme og velkendte løsning / at hvile i det trygge og 
kendte 



Relationsorienteret værdi – SAMARBEJDE  

SAMARBEJDE

Vi er relationsorienterede medspillere, der samarbejder med hinanden, forældre og andre interessenter om elevernes udvikling og læring. I modsætning til at 
være privatpraktiserende, undgå dialogen og lukke os om os selv. 

Vi er…
Lyttende / inkluderende / anerkendende / tværfaglige / samarbejdende / forpligtende / konstruktive / solidariske / relationsorienterede / konstruktive / 

samskabende / tryghedsskabende / involverende

kollegaer / teamplayere / samarbejdspartnere / undervisere / holdspillere / medspillere / rollemodeller / forbilleder

Der…
samarbejder på tværs af fagligheder / kompetencer / organisatoriske grænser / skoleafdelingen / professioner / teams / afdelinger / insisterer på den fælles 
opgave i samspil med forældre og andre samarbejdspartnere / i fællesskab udvikler god undervisning og sikrer deltagelsesmuligheder for alle / samarbejder 

ligeværdigt med alle interessenter der kan bidrage til kerneopgaven / i fællesskab sikrer de bedste udvikling og kvalificering af gode læringsmiljøer / 
samarbejder i solidariske fællesskaber om børnenes bedste / bidrager med hver vores del i forpligtende samarbejder / der indbyder til og byder sig til i 

samarbejder / insisterer på at stå sammen / agerer som et fællesskab / er dialogbaserede og altid inviterer perspektiver ind der gør vi kan lykkes sammen / 
oparbejder og vedligeholder gode relationer til forældre og samarbejdspartnere for børnenes bedste / sikrer involvering og engagering af forældre

I modsætning til…
kun at have blik for egne opgaver og antagelser / ensidigt forme for den ramme som eleverne skal indgå i / grænsedannelser hvor den ene hånd ikke ved, 

hvad den anden laver / en privatpraktiserende tilgang / at den enkelte skole er sig selv nok / at vi lukker os om selv og egenrådigt finder løsninger / at være 
privatpraktiserende, dømmende og efterlade nogen på perronen / ikke at dele succeser og fiaskoer og lære heraf / kun at have blik for det vi selv skal lykkes 

med uden at se det store billede / undgå dialogen og være lukket omkring egne forståelser / ikke at tage imod råd og vejledning fra andre 



Bidragsorienteret værdi – ANSVARLIGHED  
ANSVARLIGHED 

Vi er ansvarsbevidste voksne, der dedikeret og i samspil med eleverne skaber læringsmiljøer præget af tryghed, fordybelse og sammenhæng. I modsætning til at møde 
eleverne uden omsorg, inddragelse og struktur.

Vi er… 

Strukturerede / ordentlige / ansvarstagende / overbliksskabende / tilgængelige / betydningsfulde / ansvarlige / ansvarsbevidste / engagerede / dedikerede / fleksible / 
kravbevidste / loyale 

Voksne / verdensborgere / fagpersoner / professionelle 

Der… 

Sikrer at eleverne mødes i rolige og trygge fællesskaber der understøtter læring og trivsel / understøtter sammenhænge, sammenhold og fordybelse / er tilgængelige for 
hjælp og snak når eleverne har brug for det / har en tydelig struktur og dagsorden for dagen / giver børnene medbestemmelse i forhold til ønsker om arbejdsform, 

gruppestørrelser og arbejdsrelationer / rettidigt og med kvalitet løser opgaver for og med eleverne / tager os af alle i skolen / forstår at vores handlinger påvirker eleverne 
og den verden de lever i / står på tæer for at styrke trivsel og læring / med god energi søger efter konstruktive løsninger og positiv fremdrift / gennem vores eget 

engagement inspirerer og motiverer børnene til læring / engagerer os helhjertet i vores elevers trivsel og læring / med glæde, begejstring og stor energi bidrager til gode 
læringsmiljøer for og i samarbejde med eleverne 

I modsætning til… 

At agere uforberedt og ustruktureret / at være ligeglade med vores børns nutid og fremtid / praktisere automatiseret problemløsning / møde børnene med autopiloten 
slået til / at undlade at give noget af os selv i relationen til børnene / udvise ligegyldighed og fordømmelse over for børnene / lade stå til i egne isolerede løsninger og 

tilgange 



Resultatorienteret værdi – PROFESSIONALISME 
PROFESSIONALISME

Vi er passionerede skolepraktikere der via tværfaglighed, kreative processer og samspil med omverdenen motiverer alle elever til at lære. I modsætning til at agere usagligt, uambitiøst og 
ukvalificeret i samarbejdet om børnenes læring. 

Vi er… 

Reflekterede / professionelle / fagligt velfunderede / empatiske / ambitiøse / passionerede / engagerede / dygtige / lydhøre / anerkendende / foretagsomme / entusiastiske / betydende 
/ målrettede / fagligt kvalificerede / nysgerrige

Professionelle / fagprofessionelle / læringseksperter / fagpersoner / undervisere / lærde / aktører / voksne  / skoleeksperter / skolepraktikere 

Der… 

Altid sigter mod den bedste udgave af praksis til eleverne / baserer vores praksis på viden, erfaring og professionel dømmekraft / konstant søger efter veje så vi lykkes didaktisk og 
pædagogisk med eleverne / stræber efter at alle børn lærer så meget de kan / bruger vores faglighed til at skabe gode resultater / bruger data og faglig viden / skaber unikke muligheder 

for børnenes læring og udvikling / motiverer og udfordrer eleverne fagligt / er nysgerrige og opsøgende i forhold til forskning på undervisningsområdet / gennem vores forskellige 
fagligheder understøtter den enkelte elevs læring / forstår læring og trivsel som hinandens forudsætninger / igennem tværfaglighed og praksisfaglighed understøtter børnene i at 
udleve deres potentiale / stræber efter at give alle børn faglige succesoplevelser / yder vores ypperste for at vores elever får det bedst mulige afsæt for et godt liv nu og senere / 

prioriterer solid faglighed og en legende tilgang / der understøtter velfungerende fællesskaber og gode læringsresultater / sikrer gode forudsætninger for et højt fagligt udbytte / altid 
interesserer os for, hvordan vi kan blive endnu bedre / baserer undervisningen på projektarbejde og praksisfaglighed, hvor faglig viden læres og forstås gennem kreative processer og via 

samspil med verden omkring skolen / sikrer at eleverne arbejder med emner de brænder for ud fra den arbejdsform de finder mest passende  for dem selv

I modsætning til… 

At lade følelser begrænse vores forventninger og indsatser / at basere vores praksis på mavefornemmelser og personlige præferencer / at agere ureflekteret, uambitiøst og ukvalificeret 
i samarbejdet om børnenes læring / at agere uden didaktiske eller pædagogiske overvejelser / at agere uden begrundelse for praksis / at lade synsninger og amatørisme styre / at skabe 
undervisningssituationer primært præget af lærerens initiativer og repetitive øvelser / at have ensidigt fokus på egen faglighed / møde børnene uden forventninger og med et ensidigt 
blik på læring / til at blive selvtilfredse / at acceptere at der er børn som ikke lykkes i vores skolevæsen / at stille os tilfreds med ”godt nok” / at være tilfreds med det jævne / at være 

ligegyldige og ubetydelige voksne i elevernes liv / at acceptere middelmådige og jævne indsatser 



Paneldebat v/ afdelingsledelsen, Kristian og Tine  

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

2. Indtast koden XX XX XX XX i 
feltet

3. Stil et spørgsmål til panelet 
om værdierne som du gerne 
vil have dem til at diskutere 

4. Giv et ”like” til de spørgsmål I 
helst vil have panelet til at 
diskutere 

Indledende drøftelser i panelet 

Hvilke værdiformuleringer har været ”nemme” at 
nå frem til? Hvilke har I omvendt været mere i 
tvivl om? 

Hvilke styrker tænker I der er ved 
værdiformuleringerne? 

Hvordan tænker I, at I helt konkret selv kommer 
til at bruge værdierne i jeres ledelse i 
dagligdagen? 



FrokostFrokost



HVAD ER EN MISSION? OG HVORFOR HAVE EN?



Kært barn har mange navne… 

Organisationens 
eksistensberettigelse, funderet i 
den værdi som organisationen 
skal skabe

Mission

Formål 

(purpose)

kerneopgave

WhyRaison d´être

Hovedopgave



Missionen giver svar på… 

Hvorfor eksisterer vi?

Hvilken værdi skal vi skabe? 

Hvem skal vi skabe værdi for? 



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, tiltag og 
indsatser, der 

understøtter realisering 
af visionen

Hvilke aktiviteter skal vi 
igangsætte for at 

realisere visionen?

HVORHEN
skal vi?

HVORDAN
bør vi agere?

HVORFOR
eksisterer vi?

Har fokus på HVORDAN
når vi i mål med visionen?



Forskellen på mission og vision 

Organisationens 
eksistensberettigelse, 
funderet i den værdi 

organisationen skal skabe 

Organisationens billede af 
en ønskværdig, langsigtet 

fremtid 

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

At blive national spydspids 
inden for kræftbehandling 

og sikre, at patienterne 
bliver holdt i hånden og 
fulgt tæt, snarere end at 

falde mellem to stole



HVORFOR FORMULERE EN MISSION?



Missionen som prioriteringsværktøj

Danner udgangspunkt for:

• Allokering af ressourcer 

• Formulering af målsætninger

• Fastlæggelse af strategiske indsatser 



Missionen for en skole  

”At understøtte elever i at udvikle faglige, menneskelige og 
demokratiske kundskaber og færdigheder”

Hvilken kompetenceudvikling skal der allokeres 
ressourcer til – personligt udviklende 

kompetenceudvikling uden direkte relevans for 
funktionen (fx coach) eller kun 

kompetenceudvikling med direkte relevans (fx 
AKT-vejleder eller linjefag i tysk?) 



Missionen for en fertilitetsklinik 

”At hjælpe ufrivilligt barnløse med at blive gravide”

Skal der allokeres ressourcer til at hjælpe en 
enlig, rask kvinde med at blive gravid, eller skal 
det være forbeholdt kvinder, der af biologiske 

årsager er barnløse?



Missionen som prioriteringsværktøj

”At sikre lokale borgeres tryghed og sikkerhed, hvor end de færdes”

Skal muligheden for styrketræning i arbejdstiden 
være et gode for alle medarbejdere, eller skal det 

være forbeholdt beredskabspatruljer?



Missionen som prioriteringsværktøj

”At sikre vores beboere en værdig alderdom i hjemlige omgivelser, 
hvor de ikke kun skal være i live, men være i livet”

Skal medarbejdere bruge tid på at ledsage 
beboere til frisører udenfor plejehjemmet, eller 

påhviler det frivillige eller pårørende?



Missionen som meningsskabende 
værktøj
Adskillige studier viser en sammenhæng mellem en tydelig mission og 

medarbejderes oplevelse af meningsfuldt arbejde 



Missionen som meningsskabende 
værktøj
”… hvis missionen er velkommunikeret til medarbejderne, kan det give 

substantielt indhold til følelsen af meningsfuldhed. Det giver retning og 

energi i arbejdet, når man forstår, hvilken forskel man med sit arbejde er 

med til at gøre. En forskel, som rækker ud over det funktionelle indhold 

af ens gøren og laden…” 

”… som leder bør man stille sig selv spørgsmålene: Hvad er vi til for? 

Hvorfor eksisterer vi? Og hvem gør vi en forskel for?”  



Hvad forstås ved meningsfuldt arbejde?

Arbejdet opleves meningsfuldt, når den enkelte oplever, at… 

• Føle sig nyttig og betydningsfuld 

• Bruge sig selv til at skabe værdi for andre, der har brug for det 

Arbejdet er meningsfuldt, når man har oplevelsen af at gøre en forskel 



Bidrag til missionen fremmer oplevelsen 
af meningsfuldt arbejde på to måder 

Den synlige positive forskel

Bidraget til en mission, hvor den enkelte oplever, at vedkommende via 

sin opgaveløsning har en positiv påvirkning på andre menneskers liv  

”Når jeg bidrager til missionen kan jeg se den konkrete forskel jeg gør, 

når eleverne viser taknemmelighed for min indsats”



Bidrag til missionen fremmer oplevelsen 
af meningsfuldt arbejde på to måder 

Bekræftelsen af foretrukket selvbillede

Bidraget til en mission, hvor den enkelte oplever, at vedkommende får 

bekræftet sin identitet og dermed bliver bragt endnu tættere på sit eget 

foretrukne selvbillede

”Når jeg bidrager til missionen giver det mig en rar fornemmelse indeni, 

som bekræfter mig i, at jeg er sådan en person, der altid er optaget af at 

gøre en positiv forskel for børn og unge”



PRÆSENTATION AF MISSION FOR SKOLEVÆSENET 

V/ THOMAS 



Hvad skal missionen passe ind i?

103

For at sikre, at missionen for skolevæsenet er i overensstemmelse med øvrige lovmæssige, politiske og organisatoriske dokumenter fremgår nedenfor en oversigt over de 
dokumenter, som missionen for skolevæsenet i Silkeborg skal ”passe ind i”. 

Dokument missionen skal spejles i Uddybning 

Folkeskolelovens formålsparagraf § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at 
lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil 
med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til 
egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være 
præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

§ 2. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, jf. dog § 20, stk. 3, § 44 og § 45, stk. 2, 2. pkt. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i 
kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen

Stk. 2. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens 
kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse.

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

Byrådets mission for Silkeborg 
Kommune

Silkeborg kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort 
område. 

Direktionens mission At skabe overordnet sammenhæng mellem det politiske og det udførende niveau samt at udstikke og formidle tværgående strategier. 

Målene i den sammenhængende 
børn- og ungepolitik

Vi vil styrke børn og unges muligheder for at lære så meget de kan 
Vi vil styrke trivsel og sundhed for børn og unge 
Vi vil styrke børn og unges naturlige lyst til leg, kreativitet og bevægelse 



Flere af jer pointerede, at første visionsudkast 
mindede mere om en mission 
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Afdelingsledelsens udkast til vision Eksempler på citater fra jeres støtteark, der signalerer, at første udkast mindede mere om en mission

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

• Ligner mere en mission end en vision 
• Det virker som om vision, mission og værdier er blandet sammen.
• Måske er der tænkt på at den skal være i overensstemmelse med de 

politiske målsætninger 
• Jeg er ikke uenig med det skrevne. Men det bliver lidt floskel-agtigt og 

stiller ikke skarpt på et ønske udover det som egentlig er missionen
• Tænker at det fortæller en historie, hvor nogen vil tænke ”at det er vel 

en selvfølgelighed når man går i en skole”. 
• Jeg undrer mig også over at der er afskrift fra både Folkeskolelov og 

Børn og unge politikken. Det skulle vel ikke være nødvendigt at gentage.
• Det er mere mission end vision
• Den nuværende visionsformulering er måske mere missionen
• Jeg ved ikke, om det er mindre godt, men den kræver et stykke 

missionsarbejde, så der kommer retning på, hvor man vil hen
• Lige nu mere præg af mission
• Den dækker hele formålsparagraffen



Udfordringer identificeret af afdelingsledelsen på
workshop d. 5. oktober – adresseret i missionen

Den nuværende
situation

Den fremtidige ønskværdige 
situation 

Manglende kundskaber og færdigheder
For mange elever forlader folkeskolen 

uden de fornødne kundskaber og 
færdigheder

Kundskaber og færdigheder 
Flere elever tilegner sig de nødvendige 

faglige, menneske og demokratiske 
kundskaber og færdigheder, inden de 

forlader skolen

Besværede overgange 
For mange elever oplever, at overgangen 

fra folkeskolen til ungdomsuddannelse 
er udfordrende 

Glidende overgange
Flere elever oplever, bedre 

sammenhæng og sikkerhed i 
bevægelsen mellem forskellige livsfaser

Udfordret forældresamarbejde 
I nogle tilfælde er samarbejdet med 

forældrene præget af manglende 
helhedsforståelse og usikkerhed på 

rollen som forælder, der skal understøtte 
elevens skolegang

Velfungerende forældresamarbejde
Velfungerende relationer mellem 

forældre og fagprofessionelle, hvor der 
samarbejdes om eleven med blik for, at 
læring og dannelse også sker uden for 

skolens fysiske og tidsmæssige rammer 
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Sammen med forældrene skal skolerne sørge for, at eleverne opnår faglige, menneskelige 
og demokratiske kundskaber og færdigheder, så de både nu og i fremtiden har de bedste 
forudsætninger for at lykkes som menneske og borger, og sammen med andre kan tage 

aktiv del i samfundet og livet

Mission for Silkeborg Kommunes skolevæsen

Faglige 
kundskaber og færdigheder

betyder, at eleverne tilegner sig den 
nødvendige viden indenfor 

grundvidenskaberne, som de kan 
anvende i praksis nu og i fremtiden

Menneskelige 
kundskaber og færdigheder

betyder, at eleverne udvikler 
virkelyst, livsmod, robusthed og 

livsduelighed

Demokratiske
kundskaber og færdigheder

betyder, at eleverne bliver klædt på 
til at tage medansvar for og deltage 

aktivt i et demokratisk samfund



Det foreløbige strategihus

Sammen med forældrene skal skolerne sørge for, at eleverne opnår faglige, menneskelige og demokratiske 
kundskaber og færdigheder, så de både nu og i fremtiden har de bedste forudsætninger for at lykkes som 

menneske og borger, og sammen med andre kan tage aktiv del i samfundet og livet

?

Lyst til at lære, rum til at være og mod til at handle – for ALLE

Innovation

Vi er
nysgerrige frontløbere

der konstant forbedrer måden vi 
driver skole på ved at 

eksperimentere og lære af 
verden omkring os.

I modsætning til ureflekteret at 
blive ved med at gøre som vi 

plejer.

??

Samarbejde

Vi er 
relationsorienterede medspillere 
der samarbejder med hinanden, 
forældre og andre interessenter 

om elevernes udvikling og læring. 

I modsætning til at være 
privatpraktiserende, undgå 

dialogen og lukke os om selv.

Ansvarlighed

Vi er 
ansvarsbevidste voksne

der dedikeret og i samspil med 
eleverne skaber læringsmiljøer 

præget af tryghed, fordybelse og 
sammenhæng. 

I modsætning til at møde 
eleverne uden omsorg, 
inddragelse og struktur.

Professionalisme

Vi er 
passionerede skolepraktikere

der via tværfaglighed, kreative 
processer og samspil med 

omverdenen motiverer alle 
elever til at lære.

I modsætning til at agere 
usagligt, uambitiøst og 

ukvalificeret i samarbejdet om 
børnenes læring. 

VISION

STRATEGISKE 
FOKUSOMRÅDER

VÆRDIER

MISSION



Øvelse: Jeres holdning til missionen

Tal sammen rundt om bordet og udvælg en referent, der noterer i 
støttearket (20 min.)

• Hvad kan I godt lide ved den nuværende mission og de tre uddybende 
sætninger?

• Er der noget I ”slår jer på” ved den nuværende missionsformulering 
eller de tre uddybende sætninger? I så fald, hvad?



Jeres vurdering af udkast til mission  

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 mission har potentiale til at 
udgøre missionen for skolevæsenet?

4. Fælles blik på jeres besvarelser

Formålet med denne øvelse er at få en 
”pulsmåling” på, hvad I tænker om den nuværende 

mission ☺

http://www.menti.com/


Sidemandsinterview og fælles videndeling  

Pause



FLERE PERSPEKTIVER PÅ EN ORGANISATIONS MISSION



“Missionen er jo givet – så lad os nu 
ikke spilde tid på at diskutere det…” 



Guldet ligger i sammenligningen af tre 
perspektiver på missionen

Den 
foreskrevne 

mission

Den 
faktiske 
mission

Den 
foretrukne 

mission



Den foreskrevne mission 

Den foreskrevne mission

Den mission vi kan udlede fra formelle juridiske, politiske 

og organisatoriske dokumenter 

Beskriver den værdi organisationen formelt bør skabe

Afdækkes ved at analysere formålsparagraf, vedtægter, 

stiftelsesdokumenter m.v. 



Den foretrukne mission 

Den mission vi kan udlede ud fra medarbejderes 

personlige overbevisninger

Beskriver den værdi som medarbejderne vil skabe

Afdækkes via dialog med medarbejdere 

Den foretrukne mission



Den faktiske mission 

Den mission vi kan udlede ud fra den værdi 

organisationen reelt skaber 

Beskriver den værdi som den faktiske opgaveløsning reelt

fører til

Afdækkes via observationer af opgaveløsning, 

brugertilfredshedsundersøgelser, feedback fra 

samarbejdspartnere og lignende 

Den faktiske mission



Tre perspektiver på missionen 

Foreskrevet 
mission

(”bør”)

Faktisk 
mission
(”gør”)

Foretrukket 
mission
(”vil”)

Desto større overlap der er mellem, hvad organisationen 

bør, vil og gør, jo større sandsynlighed er der for, at 

missionen bliver et fælles samlingspunkt 

Desto mindre overlappet er, jo større er risikoen for 

misforståelser, konflikter og samarbejdsvanskeligheder



Et eksempel fra en daginstitution

Foreskrevet 
mission –
dagtilbudsloven

Fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring

Foretrukket 
mission –
pædagoger uden 
børn

Skabe læringsmuligheder for børnene og sekundært 
skabe oplevelsen af familiære, varme relationer 

Foretrukket 
mission –
pædagoger med 
børn

Skabe oplevelsen af familiære, varme relationer og 
sekundært skabe læringsmuligheder for børnene 

Faktisk mission 
– feedback fra 
lokal indskoling

Eleverne fra institutionen trives og klarer sig godt 
socialt, men gennemsnitligt har de større 
læringsvanskeligheder end børn fra andre lokale 
daginstitutioner 



Sammenligning 1: Den foreskrevne og 
den foretrukne mission

Foreskrevet 
mission

Foretrukket 
mission

Sammenligningen siger noget om, i hvilken grad 

organisationens formelle mission er internaliseret hos 

medarbejderne 

Forskning viser, at når medarbejdere internaliserer 

organisationens mission er de mere produktive og 

oplever arbejdet som mere meningsfuldt 

Ledelsesopgaven består i at tiltrække medarbejdere, der 

”tænder” på organisationens mission 



Sammenligning 2: Medarbejderes 
forskellige foretrukne mission

Sammenligningen siger noget om, i hvilken grad 

medarbejderne er enige om, hvilken værdi 

organisationen skal skabe 

Forskning viser, at uenigheder kan føre til 

samarbejdsvanskeligheder 

Ledelsesopgaven består i at facilitere dialogen, så 

forskellige opfattelser kommer frem i lyset og kan 

diskuteres 

Foretrukket 
mission 1

Foretrukket 
mission 2



Sammenligning 3: Foretrukket og faktisk 
mission 

Foretrukket 
mission

Faktisk 
mission

Sammenligningen siger noget om, i hvilken grad 

organisationen reelt skaber den værdi som medarbejdere 

ønsker at skabe 

Forskning viser, at medarbejdere kan opleve lav 

jobtilfredshed og risiko for udbrændthed, når de ikke har 

mulighed for at gøre den forskel de ønsker 

Ledelsesopgaven består i at tydeliggøre 

rammebetingelserne for opgaveløsningen –

”80 procent er også af og til godt nok” 



Sammenligning 4: Foreskrevet og faktisk 
mission 

Sammenligningen siger noget om, i hvilken grad 

organisationen reelt skaber den værdi som den officielt 

melder ud at den bør skabe 

Når missionen ikke blot skal virke som et PR-stunt, består 

ledelsesopgaven enten i at…

• tilføre de ressourcer, der skal til for at indfri den 

foreskrevne mission 

• Tilpasse den foreskrevne mission til den værdi 

organisationen reelt formår at skabe 

Foreskrevet 
mission

Faktisk 
mission



Sidemandsinterview 

Interview din sidemand – efter 7 minutter skifter I roller som interviewer og 

interviewperson (15 min.) 

• I hvilken grad oplever du, at det nuværende foreskrevne udkast til mission 

for skolevæsenet stemmer overens med din egen foretrukne mission? I 

hvilket omfang kan du med andre ord ”se dig selv” i missionen? 

• I hvilket omfang mener du, at det nuværende foreskrevne udkast til en 

mission for skolevæsenet stemmer overens med den faktiske mission? I 

hvilket omfang tror du fx, at forældre og aftagere (gymnasier, 

erhvervsskoler m.v.) vil sige, at eleverne har tilegnet sig de faglige, 

menneskelige og demokratiske færdigheder vi beskriver i den foreskrevne 

mission, når de ”modtager” dem?

Fælles opsamling i plenum (10 min.) 
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Sammen med forældrene skal skolerne sørge for, at eleverne opnår faglige, menneskelige 
og demokratiske kundskaber og færdigheder, så de både nu og i fremtiden har de bedste 
forudsætninger for at lykkes som menneske og borger, og sammen med andre kan tage 

aktiv del i samfundet og livet

Mission for Silkeborg Kommunes skolevæsen

Faglige 
kundskaber og færdigheder

betyder, at eleverne tilegner sig den 
nødvendige viden indenfor 

grundvidenskaberne, som de kan 
anvende i praksis nu og i fremtiden

Menneskelige 
kundskaber og færdigheder

betyder, at eleverne udvikler 
virkelyst, livsmod, robusthed og 

livsduelighed

Demokratiske
kundskaber og færdigheder

betyder, at eleverne bliver klædt på 
til at tage medansvar for og deltage 

aktivt i et demokratisk samfund



HVOR ER VI I DET SAMLEDE FORLØB?

V/ CHRISTIAN



Workshop
Afdelingsledelsen 

formulerer udkast til 
vision for 

skolevæsenet 

Møde
Trykprøvning og 

kvalificering af vision 
med FU

Ledelseskonference 
Introduktion til 

visionsledelse og 
værdibaseret 

ledelse, kvalificering 
af foreløbig vision og 

formulering af 
udkast til værdier for 

skolevæsenet

Databehandling
Bearbejdning af 

input fra 
konferencen i 

arbejdsgruppen

Workshop
FU kvalificerer udkast 
til vision, værdier og 

mission

Workshop 
Medarbejder

repræsentanter 
bliver præsenteret 

for mission og 
vision og 

nuancerer og 
kvalificerer værdier

Det samlede udviklingsforløb 

27. oktober 1. februar5-6. oktober

Workshop 
Afdelingsledelsen 

kvalificerer udkast til 
vision og værdier og 
udarbejder udkast til 

mission

Ledelsesseminar 
Præsentation og 

nuancering af vision 
og værdier, 

præsentation af 
foreløbig mission 

samt introduktion til 
formålsdrevet ledelse

18-19. 
november

10. januar 4. Marts April



Kommunikations
materialer

Produktion af video 
og taktile produkter 
om mission, vision 

og værdier for 
skolevæsenet  

Ledelsesseminar
Præsentation af 
kommunikations

pakke, introduktion 
til resultatbaseret 
ledelse, fastlægge 

missions- og 
visionsindikatorer, 
lokal udlevelse af 

værdier  

Databehandling 
Bearbejdning af 

inputs fra seminar til 
samlet målplan med 

missions- og 
visionsindikatorer 
der fx kan bruges i 

læringssamtaler – til 
videre kvalificering i 

FU og 
afdelingsledelse

Ledelseskonference
Præsentation af 

indikatorer, 
introduktion til 

strategisk ledelse, 
give inputs til 

strategiske indsatser 
og øvelse til at 

forebygge mislykket 
implementering 

Møde i 
afdelingsledelse
Prioritering af 

strategiske 
fokusområder for det 

kommende år + 
forebygge mislykket 

implementering 

Det samlede udviklingsforløb 

20. maj DecemberMaj
3-4. 

november

Databehandling 
Bearbejdning af 

inputs fra 
konferencen i 

arbejdsgruppen –
strategiske indsatser 
og forebyggelse af 

mislykket 
implementering af 

strategihus

Fyraftensmøde 
Præsentation af det 
samlede strategihus 
samt missions- og 
visionsindikatorer

juni - oktober 29. november Januar 2023April

Databehandling 
Bearbejdning af 

inputs fra seminar i 
arbejdsgruppen og 

formulering af endelig 
vision, mission og 

værdier i 
afdelingsledelsen



Jeres sidste opgave i 
dag 

Referenter sender gruppens støtteark til Mathilde på 
følgende mail: mhvc@lead.eu

Herefter bliver jeres inputs læst af arbejdsgruppen, 
hvorefter endelig vision, mission og værdier bliver 
formuleret i afdelingsledelsen – med henblik på at 
producere kommunikationsmaterialer i maj

mailto:tf@lead.eu


De vigtigste pointer I 
skal tage med fra i dag  
1. En mission beskriver organisations eksistensberettigelse 

funderet i den værdi organisationen skal skabe 

2. Mission kaldes også for purpose, formål, kerneopgave, 

raison d´être, why og hovedopgave 

3. En mission kan fungere som prioriterings- og 

meningsskabelsesværktøj 

4. Der findes tre forskellige perspektiver på missionen – der 

kan være udviklende dialoger i at sammenligne 

perspektiverne 



Tak for i dag v/ Thomas 


