Vi er ledere og linedansere
– nye vilkår for ledelse
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Vi er ledere og linedansere
– nye vilkår for ledelse

Forord
Vilkårene for ledelse er under hastig
forandring. Der er et udtalt krav om et
højere fagligt niveau, som vi kan synliggøre og dokumentere. Der er krav
om større effektivitet - at vi leverer
bedre service for færre penge. Der er
en forventning om en yderligere demokratisering af de offentlige institutioner. Og der er blandt de enkelte
brugere en udtalt forventning om en
individuel tilpasning af ydelserne og
leverance på det tidspunkt, der passer den enkelte.
Samtidig ser vi, at der udvikles netværk og nye samarbejdsformer, de
mere traditionelle hierarkier og magtstrukturer ændrer sig, og vi har svært
ved at rekruttere og fastholde kompetente ledere til institutionerne.
Denne publikation tager livtag med
de udfordringer, vi som børne- og kulturchefer står overfor og præsenterer
en række løsningsforslag, bl.a.:

• Vi skal sikre en kobling mellem
måden vi politisk og ledelsesmæssigt styrer på, og medarbejdernes
professionsidealer for at opnå fælles opfattelser af bl.a. kvalitetsudvikling og dokumentation
• Vi skal forstå og udvikle ledelsen og
styringen af vores institutioner med
vid grad af selvstyre. Hvordan håndterer vi paradokset med at styre såkaldte selvstyrende enheder?
• Vi skal sikre et stærkere fokus på
kompetenceudvikling, rekruttering
og fastholdelse af ledere og chefer.
Og vi skal lære at agere i det komplekse netværkssamfund
• Vi skal sikre, at ledere og medarbejdere er lydhøre og tilpasser
ydelserne i forhold til brugernes ønsker, når det giver mening for både
fællesskabet og den enkelte
• Vi må have den institutionelle integritet tilbage. Dvs. vi skal også stille
krav til brugerne/forældrene om
opbakning og respekt for institutionernes værdier og indhold

Vi har en stærk tradition for decentralt ansvar og styring gennem dialog. Det giver os et gunstigt grundlag
for at skabe liv og løsninger både i
dagligdagens møder med borgerne
og i samspillet mellem styringsniveauerne (stat, kommune, institution). De skærpede krav om dokumentation kan ses som et positivt
bidrag til denne dialog.
Børne- og Kulturchefforeningens bestyrelse håber, at vi med denne publikation kan inspirere til debat og
nye løsninger i kommunerne og hos
børne- og kulturområdets øvrige interessenter.

Per B. Christensen
Formand
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Komplekse og dobbeltrettede
vilkår for ledelse
Vilkårene for ledelse er i dag
komplekse og præget af dobbelte krav: Vi skal håndtere en
øget decentralisering samtidig med
en stærkere statslig detailstyring.
Vi skal lede i respekt for det offentlige styringshierarki samtidig med,
at politik i dag dannes i netværk
med mange magtcentre. Og vi skal
håndtere, at forandringerne accelererer i tempo samtidig med, at vi
skaber kontinuitet og tryghed som
et nødvendigt grundlag for forandringerne. Disse dobbeltheder er
ikke et beklageligt og uretfærdigt
krydspres, som den stakkels leder
udsættes for. De er den iboende
spænding og dynamik i moderne
offentlig ledelse.

Børne- og kulturchefens nye
præmisser
Inden for de seneste 15 år er der sket
en betydelig decentralisering af ansvar fra byråd og forvaltning til brugerbestyrelser og decentrale ledere.
Det har fordret nye styringsmetoder,
som kunne sikre, at budgetrammerne
blev overholdt samtidig med, at bestyrelser og ledere fik frihed til at arbejde aktivt og kreativt med institutionens ressourcer.
Mål- og rammestyring eller kontraktstyring har været tidens mantra og
har afspejlet et behov for at kunne
styre det offentlige ressourceforbrug
og måle effekten af de offentlige serviceydelser. Kontrakter og andre aftaleformer har dannet rammen for,
hvordan politiske, faglige og økonomiske hensyn er blevet drøftet og
prioriteret.
Og prioritering har der været – og må
der fortsat være. Der er et stadigt
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pres på udviklingen af velfærdsydelser, dels fordi der bliver flere ældre,
dels fordi borgerne kræver flere og
mere avancerede ydelser. De offentlige serviceydelser er blevet markedsgjort ud fra et politisk ønske om
at skabe frie valg og konkurrence og
dermed højere kvalitet eller lavere
udgifter. Men på skyggesiden indebærer markedsgørelsen, at den enkelte borger ikke i samme grad tager
ansvar eller føler sig forpligtet i forhold til fællesskabet. Den enkeltes
rettigheder er i højsædet. Og individet ser sig selv som gående forud for
fællesskabet. Der synes at mangle
politisk mod til at tage dialogen om,
hvad den enkelte borger selv skal og
bør yde til fællesskabet.
Kravene om kvalitetsudvikling og
synlig kvalitet i ydelserne til borgeren
indebærer et stort fokus på dokumentation. Dels dokumentation for
selve ydelsens indhold og levering,
dels dokumentation for kommunens

kvalitetsprofil på udvalgte områder.
Det er en stor udfordring, når man arbejder med bløde værdier. For her er
kvaliteten af ydelsen afhængig af den
relation, der skabes mellem brugeren/barnet og den professionelle.
Det kritiske fokus på kvaliteten af de
offentlige ydelser har ført til en spiral
af regulering i form af kvalitetsstandarder og opfølgningssystemer. Det
giver anledning til at spørge:
• I hvilken udstrækning er der levnet
plads til selv at skabe udvikling og
forandringer på institutionsniveau?
• Hvordan kan de nye vilkår forenes
med kreativitet og kvalitet?
• Og hvor er meningen for de fagprofessionelle – og deres frirum?
Det er i denne kontekst og på disse
præmisser, børne- og kulturchefen
skal udfolde sin daglige ledelse.
Chef i en kompleks verden
Tidligere var det offentlige organiseret ud fra en entydig, politisk styringskæde. Byrådet traf alle væsentlige beslutninger. Forvaltningen
omsatte beslutningerne til administrative regler. Og de enkelte institutioner førte reglerne ud i livet. I dag

er denne styringskæde brudt og suppleret med et netværk af mange skiftende centre for politikdannelse.
Det traditionelle hierarki eksisterer
vel at mærke stadig. Men omkring det
optræder mere eller mindre formelle
netværk. Et formelt netværk kan være
en skolebestyrelse eller idrætsforening. Ad hoc prægede netværk kan
opstå, hvis dagtilbud skal sammenlægges, eller en skole nedlægges. Ad
hoc netværket vil i de konkrete sager
kunne lægge et betydeligt og ofte udslagsgivende pres på kommunen.
Hertil kommer en mangfoldighed af
samarbejder og partnerskaber mellem fx boligforeninger, kommunale
institutioner og idrætsforeninger.
Eller mellem frivillige sociale organisationer, private virksomheder og en
kommunal forvaltning. Alle steder
kan der formuleres politik og iværksættes handlinger af stor betydning
for lokalsamfundets udvikling. Og
ingen kan hævde at være dén, der
styrer og koordinerer de mange processer.
Magtspredningen medfører, at børne- og kulturchefen skal balancere
mellem mange legale aktører: Politikere, ledere, medarbejdere, forældre,

børn, interesseorganisationer, pressen, etc. Alt i alt står børne- og kulturchefen i et ”styringsmæssigt
kaos”, der er kendetegnet ved forandring, uforudsigelighed og interessemodsætninger. Det betyder også, at
børne- og kulturchefens arbejdsfelt
ikke begrænser sig til den formelle
organisation. Tyngdepunktet i ledelsesarbejdet ligger i at forhandle relationer og grænser mellem de forskellige aktører.
Den traditionelle ansvarsfordeling
mellem politikere og embedsmænd
er væk. Det klare skel er afløst af
strukturer, som defineres lokalt, og
som skifter over tid og fra sag til sag.
Det betyder, at politik og ledelse
sammenblandes i en relation, som er
udefineret og svær at gennemskue.
I dag rådgiver børne- og kulturcheferne langt ind i ”det politiske rum” og
fungerer som sparringspartnere, der
kan beskrive scenarier, faglighed,
taktik, faldgruber, timing og reaktioner. Men grænsen mellem sparring
og politisering er hårfin, og det kræver mod, indsigt og ikke mindst politisk tæft at blive i sin rigtige rolle.
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Frihed og usikkerhed er tæt
forbundne
”Det eneste stabile er forandringen”,
siger nogen. Frihed og usikkerhed er
tæt forbundne. Vi har i mange år råbt
på større kommunalt selvstyre og frirum til ledelse og prioritering. Og vi
har råbt på kompetencer og ansvar
hos medarbejderne, fordi det i dagligdagen er dem, der yder den egentlige service.
Med friheden forsvinder de snærende
rammer. Men rammer giver også tryghed. Og vi ser en voksende tendens
til, at medarbejderne efterlyser en
politisk eller ledelsesmæssig afklaring af, hvad der forventes af dem i
givne situationer.
Dagligt bombarderes vi med forventninger til institutionerne om, hvad de
burde have gjort i enkeltsager. Vi
hører om kulturinstitutioner og foreningslivet, som bør tage ansvar for
sundhed, integration og socialt utilpassede unge. Om dagtilbuddene,
som ikke er lydhøre over for forældrene, og som ikke sikrer integration
af tosprogede børn. Og om skolen,
der bør opdrage børnene, sikre at de
kører med cykelhjelm, kan selvforsvar, ikke drikker alkohol og ikke får
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den seksuelle debut for tidligt. Endvidere forventer man, at institutionerne indfrier individuelle behov hos
børn og forældre. Og endelig er der
fokus på, at institutionerne fagligt set
ikke er dygtige nok.
Det er stressende at være medarbejder inden for sådanne rammer. Det er
stressende som leder konstant at
være under ”beskydning” i spørgsmålet, om kvaliteten af medarbejdernes daglige arbejde er i orden. Og
derfor ser vi et stigende pres på ledelserne om at afstemme forventningerne til, hvad personalet skal beskæftige sig med - og hvad man kan
lade ligge.
Vi er ved at lære, at fleksibilitet på én
front forudsætter kontinuitet og klarhed på andre fronter. Ingen medarbejdere kan klare at være fleksible og
forandringsparate på alle fronter på
én gang. Ønsker vi at være fleksible i
vores relationer til forældrene og børnene, ja så er det vigtigt, at der er
kontinuitet i organisering og værdier.
At vi har klare rammer og værdier at
handle ud fra. Ledelse er at træffe
valg og tage ansvar. Vi må vælge at
lade nogle strukturer være stabile for,
at andre kan være fleksible.
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Forvaltningsleder – meget mere
end en styringsteknolog
Børne- og kulturchefen har
som topleder ændret karakter. Decentraliseringen har medført, at forvaltningsledelsen til en
vis grad har trukket sig tilbage og
hævet sig op. At den er blevet mere
strategisk og overordnet.
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Der har været en tiltrængt bevægelse
fra den sektoropdelte forvaltningsstruktur, hvor børne- og kulturchefens vigtigste rolle var at dyrke og udvikle sit sektorområde uden noget
særligt blik for sammenhængen til de
øvrige sektorområder hen imod at
være strategisk leder for den samlede kommune. Mange steder er
dette blevet understøttet af en direktionsmodel, hvor kommunaldirektør
og fagdirektører i fællesskab tager
ansvar for den samlede strategiske
ledelsesopgave på tværs af traditionelle forvaltningsskel. Ledelsen af
fagområdet sker derfor i dag med
afsæt i et helhedsperspektiv baseret
på kommunens samlede udviklingsstrategi.
Helhedsperspektivet er nødvendigt
og positivt. Dog må helheden ikke
være på bekostning af engagement
og indsigt i det egentlige værdiskabende arbejde. Forvaltningsdirektøren må ikke ende som en styringsteknolog, der per automatik betjener

de forskellige forvaltningsapparater.
Og indholdet i direktionernes arbejde
må ikke begrænse sig til styring og
administration.
Børne- og kulturområdet udvikler og
fornyer sig gennem engagement og
gennem en ledelse, som ser udvikling
af kundskab, kultur og demokrati
som centrale samfundsdannende
processer. Denne form for ledelse
kan ikke begrænse sig til livet på et
rådhus eller en direktionsgang. Og
den kan aldrig kun være management. Denne form for ledelse udøves
i den netværksbaserede kommune,
blandt medarbejdere, børn, forældre
og kulturdannere.
Der skal sikres en balance mellem
faglig ledelse og ledelse som fag på
alle niveauer i den kommunale organisation. Efter BKF’s opfattelse hænger kvalitet og faglig ledelse tæt sammen. Det betyder, at særligt fagcheferne og direktøren må have fag-

lig indsigt og engagement i børne- og
kulturområdet. Fagcheferne og direktøren skal ikke nødvendigvis have en
bestemt baggrund som lærer, pædagog eller socialrådgiver. Men der skal
være en fagligt stærk ledelse på
børne- og kulturområdet, der kan stå
i spidsen for udviklingen gennem udfordring og sparring.
BKF anbefaler:
at topledelsen af børne- og kulturområdet fortsat går på to ben og dermed sikrer både den overordnede tværgående styring, prioritering og ledelse
og rum for den faglige ledelse, styring
og udvikling. De to styreformer er hinandens forudsætninger

Styring af selvstyrende enheder
Opgaven er at skabe helhed og sammenhæng inden for et børne- og kulturområde, som i sit væsen er præget
af mangfoldighed og selvstyring1.
Landet over skal børne- og kulturchefer:
• understøtte sammenhæng og gode
overgange mellem de pædagogiske
tilbud, som børn og unge møder
(dagtilbud, skole/SFO, klub og ungdomsuddannelser).
• sikre, at børn og unge med særlige
behov bliver imødekommet så lidt

udskillende og anderledes som muligt
• sørge for, at pædagogiske institutioner, kulturhuse og erhvervsvirksomheder spiller sammen i udviklingen af spændende og bæredygtige lokalsamfund
Hvordan leder og styrer man selvstyrende og mangfoldige enheder?
Spørgsmålet rummer i sig selv et
paradoks, men det er et spørgsmål,
alle børne- og kulturchefer må stille
sig. Så godt som alle kommuner benytter sig af en eller anden variant af
mål- og rammestyring eller kontraktstyring. Og så godt som alle børneog kulturinstitutioner har en eller
anden form for brugerbestyrelse,
som skal fastlægge principper for institutionens drift – og en ledelse, som
skal drive institutionen efter principperne.
Man kan arbejde med to grundmodeller:
• En variant af en koncernliggjort styringsmodel. Børne- og kulturydelserne leveres af selvstændige virksomheder med faglig autonomi og
med suveræn decentral ledelse.
Virksomhedernes arbejde tager udgangspunkt i en kontrakt med by-

rådet, og kontrakten udformes
af multifunktionelle, strategiske
stabsfunktioner på centralforvaltningsniveau
• En variant af en værdibaseret styringsmodel med udgangspunkt i
mål- og rammestyring eller kontraktstyring, hvor de fælles kommunale og faglige værdier kombineres med en variant af aftalestyring. Institutionen skal her ses
som en værdi- og ledelsesmæssig
del af den samlede helhed – typisk
med udspring i et fagforvaltningsområde. Personlige relationer på
det ledelsesmæssige plan spiller en
central rolle
Ud over den styring, som udøves i forholdet mellem byråd, forvaltning og
institutioner, eksisterer der ofte forpligtende samarbejder mellem institutioner i bestemte geografiske områder. I mange kommuner er der
fælles distrikter for dagtilbud, sko1/ ”Selvstyrende enheder” skal ses som et
billede på institutioner, der på trods af, at
de er underlagt kommunale mål, rammer,
værdier kontrakter, lovgivning mv. har en
udpræget selvstyring og dermed – ud fra et
politisk og administrativt synspunkt – er
”vanskelige at styre” .
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ler/ SFO, klubber samt sundhedspleje og børne- og ungerådgivning.
Helhed og sammenhæng bliver kun
konkret, når det får substans i det lokale samarbejde. Her aftales overgange mellem de pædagogiske tilbud. Der udvikles lokale tilbud til
børn og unge med særlige behov. Og
der søges samarbejder med det lokale foreningsliv. Et perspektiv kan
blive, at forvaltningerne går fra at
indgå kontrakter med enkelte institutioner til at indgå kontrakter med
hele distrikter om at levere en helhed
i ydelser.
BKF anbefaler:
at den enkelte kommune fastlægger modeller for, hvordan de selvstyrende enheder skal ledes fremover. Det
kræver:
en formel styringsrelation mellem
byråd og institutioner. Dvs. klart aftalte
mål, som sikrer et veldefineret fagligt,
økonomisk og personalemæssigt rum
en forvaltning, som er kontraktholder i forhold til institutionerne. Der sikres en styring, udvikling og ledelse af
det samlede fagområde, dels baseret
på løbende evaluering og dokumentation fra institutionerne, dels baseret på
en tæt og ligeværdig dialog mellem forvaltningsledelse og institutionerne

en flad struktur i de enkelte institutioner baseret på tværfaglighed,

blive implementeret i den virkelige
verden.

team, engagement og personligt ansvar inden for veldefinerede mål og
rammer
en brugerindflydelse baseret på
dialog, involvering og respekt for hinandens roller
et distriktssamarbejde, der giver

Der er en tendens til, at driftshensynet vinder i den fagprofessionelle
verden, og udviklingshensynet vinder
på direktionsgangen. Der er behov
for, at vi afklarer det dilemma, så problemet ikke fortsat lever i krogene.

institutionerne rum til at udvikle helhed
og sammenhænge i forhold til overgange, inklusion og partnerskab med
civilsamfundet

Fra idé på direktionsgangen
til daglig drift
ude i virkeligheden
Som ledere bør vi prioritere opgaverne og reformerne sådan, at det
også er realistisk for medarbejderne
at løse opgaverne på kvalificeret vis.
Topledelsen – og indimellem også
politikerne – er tilbøjelige til at rette
fokus mod nye og spændende udviklingsopgaver, så snart de ”gamle” er
besluttet. Men det betyder jo ikke, at
forandringerne er implementeret ude
hos medarbejderne. Det er en velkendt hemmelighed, at fordi ting besluttes på direktionsgangen, er det
ikke sikkert, de føres ud i livet hos de
fagprofessionelle. Ting tager tid. Nye
ting skal have lov at bundfælde sig og

Dokumentation skal gøre
det væsentlige målbart
– ikke det målbare væsentligt
Indholdet og kvaliteten i ydelserne på
børne- og kulturområdet vil altid
være til debat. Det er et positivt vilkår
i et demokrati. Og vi vil altid kun
kunne opbygge troværdighed og integritet ved at være åbne og transparente. Det kræver dokumentation,
som udadtil synliggør kvaliteten af
vores arbejde, indadtil stimulerer til
faglig læring.
Men dokumentation må tilrettelægges med omtanke. For dokumentationen skal gøre det væsentlige målbart – og ikke bare det målbare
væsentligt. Og den skal understøtte
de processer, som reelt skaber kvalitet – og ikke bare tilfredsstille bureaukratiske krav.
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Det er nemt at stille krav om, svært at
beskrive hvordan og endnu sværere
at gøre i praksis. Løsningen skal
søges et sted mellem det diffuse krav
fra borgere og politikere om bedre
kvalitet og så det dybe råb om hjælp
fra de fagprofessionelle.
Vi har i afmagt decentraliseret alt
det2, vi ikke ved, hvad vi skal gøre
ved, til de fagprofessionelle. Men vi
glemte at sørge for de nødvendige
rammer og værktøjer.
Forestillingen om, at vi ovenfra kan
kontrollere os ud af komplekse sociale, demokratiske og faglige mål,
holder ikke. Vi kan kontrollere, om
børn har lært at læse, skrive og
regne, og om der er effekt af sprogstimulering i børnehaven – og det
skal vi også. Vi kan kontrollere, om
børnene i vuggestuen har været på
tur i skoven, om børnehavebørnene
får tilbudt rytmik, og om børnene i
skolen har mange dansktimer. Men
det bygger alt sammen på antagelser
om, at det er godt at være i skoven, til
rytmik og at have mange dansktimer.

2/ - det komplekse fx implementeringen af
”den rummelige folkeskole”
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Det fortæller ikke noget om kvaliteten af det pædagogiske tilbud, om
den faglige, demokratiske og sociale
tilvækst. Og det siger ikke noget om
omsorgen for børnene, som er helt
central i dagtilbud og skole.

Vi skal slippe fagprofessionerne fri –
under kontrollerede rammer og med
ansvar for resultaterne. Herved bevares motivationen, det indre drev og
gnisten i arbejdet. For uden det bliver
det aldrig rigtig godt.

Det er i sandhedens øjeblik, hvor læreren, pædagogen eller kulturmedarbejderen er sammen med borgeren
eller har tilrettelagt en ramme for aktiviteten, at forskellen på god og mindre god pædagogik eller rådgivning
træder frem. Og det kan vi ikke måle
på. Men betyder det, at vi ikke kan
forholde os til det? Nej. Vi kan stadig
sikre dynamik, kvalitetsudvikling og
vækst.

BKF anbefaler:

Vi skal arbejde med metastyring. Dvs.
vi skal sætte rammer, mål og vilkår op
for selvstyrende institutioner og team
af medarbejdere båret af et professionsideal inden for det traditionelle
politiske og ledelsesmæssige hierarki. Samtidig skal vi sikre hjælp,
støtte og rådgivning til de fagprofessionelle i forhold til proces og opgaveløsning. Hermed kombineres det
politiske styrings- og dokumentationskrav med professionsidealet, så
vi sammen arbejder mod det fælles
mål.

at der sikres fælles værdier og strategier for kvalitetsudvikling og dokumentation mellem dels politikere og ledere, dels medarbejdere
at der i den enkelte kommune sikres en balance mellem udvikling og
drift – og tid til at implementere udviklingstiltag

Om det, der skal til, for at
være chef
Det kræver mod, gennemslagskraft
og politisk tæft at være chef på
børne- og kulturområdet. Derudover
er faglig indsigt og engagement i området en forudsætning.
Cheferne må have en lederuddannelse på diplom- eller masterniveau.
Men teorien gør det ikke alene.
Mindst lige så vigtig er den faktiske
ledererfaring, evnen til at reflektere
over sin lederrolle, de personlige
kompetencer, evnen til at indgå i relationer med andre og til at skabe

faglig og personlig respekt omkring
sin person. Det er også vigtigt at
turde sætte dagsordenen og følge
den i respekt for omgivelsernes gode
ideer og forslag. Og at turde træffe
valg og beslutninger. Det er det, der
gør forskellen.
Så ud over at mestre personaleledelse samt administrativ, faglig og
strategisk ledelse skal chefen være
nærværende og til stede. Chefen skal
også kunne skabe de attraktive arbejdspladser. Det forudsætter, at
man tør gå ind i den tætte dialog om
sygefravær, psykisk arbejdsmiljø og
alt det svære. Nærvær, positive konfrontationer og åben kommunikation
er afgørende.
Men også evnen til argumentation og
konstruktiv dialog er central. Det
samme er evnen til at kunne agere i
det politiske spil og varetage rollen
som rådgiver og som den, der sætter
grænser – også for politikerne. Endelig er det vigtigt at kunne sige stop for
nye initiativer og samtidig være den,
der kan markedsføre og sælge nye
opgaver og nye metoder.

Chefen skal have sit klare afsæt i organisationens værdier og udviklingsplaner. Men forudsætningen for, at
chefen udvikler sig, er, at der bliver
fulgt op på og vurderet valg, adfærd
osv. Det kan ske gennem refleksionssamtaler mellem direktør og kommunaldirektør eller mellem direktør og
fagchefer. Det kan også ske gennem
supervision fra eksterne samarbejdspartnere, gennem deltagelse i ledernetværk m.v. BKF finder det afgørende, at der er adgang til
supervision og netværksdannelse
uden for kommunens eget regi.

BKF anbefaler:
at både direktøren og fagchefen
giver sig selv et rum til refleksion uden
for kommunen fx i et ledernetværk,
gennem supervision eller andet
at kommunens topledelse arbejder
systematisk med egen kompetenceudvikling. Dvs. at der ligger en kompetenceudviklingsplan for alle ledere, og
at der er adgang til et sammenhængende lederuddannelsesforløb i kommunen
at der arbejdes med ledervurdering i den løbende kompetenceudvikling
at der er mulighed for forløb, der

Cheferne har en særlig opgave i at
fastholde politikerne i at tage ansvaret for det valgte serviceniveau, så
det ikke bliver den enkelte institutionsleder, som alene skal forsvare
serviceniveauet. Omvendt har forvaltningsledelsen også en særlig forpligtelse til at informere om de rammer og vilkår, som byrådet har i
forhold til valg af serviceniveauer, således at de decentrale ledere er klædt
på til at repræsentere byrådet ”i marken”.

matcher den enkeltes behov
at kommunens topledelse – også
på børne- og kulturområdet – udvikler
nye styre- og ledelsesformer, der fordrer og fremmer samarbejdet
at kommunens topledelse udvikler
mentorordninger for chefer in spe
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Institutionslederen
– linedanser og orkesterleder i ét
Det er i institutionerne, det
sker! Det er i institutionerne,
børn, forældre og andre brugere
møder vores tilbud. Det er her, kvaliteten bliver til i mødet mellem borgerne og medarbejderne. Institu-

Derfor skal lederen have plads til at
lede. Handlerummet skal være klart
og aftalt i forhold til forvaltning og
bestyrelse. Det er måske forvaltningschefens allervigtigste opgave at
sikre, at institutionslederen har gode
rammer og stærke kompetencer.

tionslederen er den, der orkestrerer
det hele - og skaber rammerne og
miljøet, der befordrer, at disse
møder bliver gode og værdiskabende.

Når institutioner blomstrer, hænger
det ofte sammen med:
• God ledelse
• Opbygning af en stærk faglighed og
stolthed hos medarbejderne
• Tydelige og trygge rammer
• Åbenhed over for at møde brugerne
og andre interessenter
• Stærke fælles værdier
Børne- og kulturinstitutionerne skal
være åbne og fleksible i forhold til
brugerne. Det enkelte menneske skal
mødes anerkendende med forståelse
for lige netop dette menneskes ressourcer og potentialer. Institutionerne skal være lydhøre over for for-

ældrene. Og kulturinstitutionerne
skal inddrage brugerne i styringen af
de kulturelle tilbud.
En sådan fleksibilitet over for brugerne kræver som tidligere nævnt
meget klare rammer. Det er ledernes
ansvar at opbygge en ramme, som
giver kontinuitet og tydelighed i organisering, faglighed og værdier. Det
tager tid. Og derfor har institutionslederen brug for at kunne aftale langsigtede pejlemærker med bestyrelsen og forvaltningen.
Brugerne skal nok sige til,
hvis tingene ikke er i orden
For 20 år siden var der et markant
behov for at få sikret forældre og brugere indflydelse i de kommunale institutioner. Der er sket rigtig meget
siden da. Institutionslederen som
den ubestridte magtfaktor er forsvundet. Der er etableret skolebestyrelser, forældrebestyrelser, forældreråd og brugerorganer på fritids- og
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kulturområdet. Og ikke mindst har de
generelle normer i samfundet ændret
sig.
Den negative respekt for autoriterne
er forsvundet. Individualismen blomstrer. Og brugerne siger til, hvis de
ikke synes, at tingene er i orden. Det
er afgørende, at vi som ansvarlige ledere handler, hvis tingene ikke er i
orden. Og handler vi ikke prompte,
tager pressen ofte fat i sagen.
Vi har ledelsesmæssigt sat fokus på
dialog, involvering, medbestemmelse og indflydelse i forhold til alle
de kommunale interessenter. Respekt, demokratisk ydmyghed og
loyalitet over for brugerindflydelsen
– den formelle og den uformelle – er
helt afgørende.
Integriteten tilbage til
institutionerne!
Men der er behov for, at vi stopper op
og reflekterer over sideeffekterne af
fleksibiliteten og lydhørheden. For
nok skal vi være lyttende, involverende og demokratiske, men vi skal
også drive institutioner, som tilgodeser det fælles bedste. Vi skal ikke
bare imødekomme individuelle hensyn fra enkeltbrugere, som mener, at
18

de har ret til at definere værdier og
regler for sig selv – uafhængig af konsekvenserne for andre, fællesskabet
eller personalet. Og vi skylder brugerne, personalet og samfundet, at
institutionerne også signalerer stabilitet, tryghed og forudsigelighed samt
tagen hånd om alle børn/brugere.
Mange steder kæmpes der på den
fælles arena om magten til at bestemme linjen i institutionen. Ofte
med den konsekvens, at personalet
oplever utidig og selvcentreret indblanding fra forældre/brugere. Og
forældre/brugere oplever at tale for
døve øren i forhold til personalet.
Der er brug for at genskabe den institutionelle integritet. Det skal ske
på nye præmisser. Ingen ønsker at
vende tilbage til de autoritære institutioner og ledere, som kunne afskrække fra at stille spørgsmål og
rejse kritik. Vi leder på demokratiske
vilkår, og vi driver institutioner i et lokalsamfund af myndige medborgere,
som har et legitimt krav på indsigt,
fornuftige begrundelser og medindflydelse. Vi kan kun opbygge og
styrke vores integritet ved at være
åbne og stå til regnskab for vores resultater.

Demokrati er ikke det samme som
formløshed, hvor der ikke er forskel
på roller, og hvor alle kan tale med
om alt og i øvrigt gøre deres egne
behov til det allervæsentligste. I
mødet mellem institution og borger
er rollerne forskellige. De fagprofessionelle skal kunne forklare og begrunde deres faglige strategier og
metoder. Men de faglige strategier
bringes ikke til forhandling, blot fordi
en borger har fundet et interessant
argument på nettet. Og den demokratiske dialog fordrer, at deltagerne
forpligter sig til et helhedssyn, også
når det betyder, at ens egne behov tilsidesættes.
Den institutionelle integritet handler
også om, at det ikke bare er legitimt
at stille krav til brugerne. Det er en
forudsætning! Børnene/brugerne
skal være parate og motiverede for at
modtage tilbuddene. Børn skal være
udhvilede, mætte, stimulerede og ordentlig klædt på, når de møder i skole
eller institution. Det er forældrenes
ansvar. Og det er forældrenes ansvar
loyalt at bakke op om institutionen,
indholdet, personalet og ledelsen. At
være bruger er ikke bare at stille krav.
Det er også at yde noget.
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Vi ser mange steder, hvor den demokratiske dialog lykkes, og hvor borgere og institutioner spiller positivt
sammen om udvikling af tilbud og
rammer til gavn for lokalsamfundet.
Vi er optimistiske med hensyn til en
genopblussen af medborgerskab og
lokaldemokrati. Og dette kan kun lykkes, hvis vi er klare i udmeldingen af
roller og gensidige forpligtelser.
BKF anbefaler:
at brugerne/forældrene bl.a. via

En god leder skal have mere
i bagagen end en pædagogisk
uddannelse
Ikke kun forvaltningscheferne møder
nye krav og forventninger. Det gælder
i særdeleshed også institutionslederen, som skal kunne mestre det ledelses- og styringsmæssige krydspres via solide lederkompetencer.
God ledelse sikrer faglighed, omkostningsbevidsthed og resultater i
overensstemmelse med de politiske
mål og brugernes ønsker.

forældreråd og bestyrelser forholder
sig aktivt til institutionens normer, værdier, traditioner og regler via principper
og sigtepunkter
at personale og ledelse er lydhøre
og på den ene side tilpasser ydelserne
i overensstemmelse med elevernes/
brugernes ønsker, og på den anden
side hæger om institutionens integritet

De fleste institutionsledere på børneog kulturområdet har en faglig baggrund som lærer eller pædagog. Som
hovedregel besidder lederen de faglige/pædagogiske kompetencer, der
kræves for at kunne mestre lederrollen. Også de administrative kompetencer er hos de fleste i orden.

og helhedssyn
at ledelsen griber hurtigt og konsekvent ind, hvis lydhørheden eller integriteten svigtes
at forvaltningen bakker institutionen op, når der er brug for at stå fast på
den institutionelle integritet
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Men der er behov for, at de strategiske og personlige kompetencer styrkes markant hos mange institutionsledere. Den pædagogiske bagage er
således ikke nok, for at sikre den mestring af den samlede ledelsesfunktion.

Den nye leder skal kunne danse
på line
Lederen skal i dag kunne fungere
som strategiudvikler og kommunikator i forhold til brugere/forældre, personale, forvaltning, politikere mv. Lederen skal i strategiudviklingen
kunne inddrage både medarbejdere,
brugere og ledere i hele organisationen. Lederen skal kunne tale med alle
interessenter. Og når retningen er sat:
sælge budskabet klart og effektivt.
Lederne bliver en slags linedansere,
der hele tiden skal balancere i det
felt, hvor de bringer sig selv fuldt og
helt i spil uden at tabe sig selv eller
målet af sigte. Lederne skal således
kunne favne, at medarbejderne vil
have plads og rum. Og samtidig skal
de være der for dem, når de har brug
for det og kunne yde sparring, være
coach etc. Tilsvarende skal de kunne
rumme og tilfredsstille brugernes/
forældrenes behov og ønsker, så de
oplever at blive tage alvorligt. Men
også de traditionelle dyder skal lederen mestre:
• Agere respektfuldt i forhold til politikerne
• Agere som effektive beslutningstagere
• Være ”bufferen, bissen og blødhe-

den selv” i sager, hvor borgere i
større målestok bliver berørt af
mere gennemgribende beslutninger (fx skolelukninger):
• Buffer til politikerne og egne forvaltningsfolk, så ansvar og skyld
ikke automatisk sendes op i systemet
• Bisse når der nogle gange er
nødt til at være en, der siger det
rigtigt ubehagelige, så brugeren
bliver vred på embedsmanden i
stedet for politikeren
• Blødheden selv i form af den dialogskabende brobygger, der finder løsninger til fælles bedste
Diplomuddannelsen skal trimmes
Vi har brug for professionelle ledere
med værktøjskassen i orden. Det betyder, at vi må sikre, at lederne gennemgår en lederuddannelse på diplomniveau.
For de fleste ledere med en fagprofessionsuddannelse er der særligt
behov for at sætte fokus på strategisk
ledelse. Strategi har typisk ingen central placering i professionsuddannelserne.
Der bør sikres mulighed for merit til
diplomuddannelserne (fx fra Den

Kommunale Leder-uddannelse til diplomlederuddannelsen), merit mellem uddannelserne (uafhængig af
udbyder) og merit fra diplomuddannelsen til relevante masteruddannelser. Der må sikres en bred model med
mange udbydere, samt en certificering af de enkelte udbydere og deres
uddannelser. Diplomuddannelsen
skal opbygges med mulighed for at
tilrettelægge den fleksibelt.
Lokal forankring med lokal
lederuddannelse
Der skal være mulighed for at skabe
lokal forankring – altså udvælge
emner inden for lederuddannelsen,
som har særlig betydning i en kommune, fx netværksledelse. Den lokale
forankring kan også skabes ved, at
lederuddannelsen gennemføres lokalt. Det lokale islæt må dog ikke
blive større, end at lederuddannelsen
altid er anvendelig på andre offentlige arbejdspladser.
Det lokale islæt er ikke i modstrid
med en udadskuende tilgang og et
højt fagligt og teoretisk indhold. Ej
heller er det i modstrid med at inddrage erfaringer fra andre dele af verden.

Når der er behov for særlige fagmoduler målrettet en bestemt sektor – fx
skoleledelse – skal den fagspecifikke
del nedtones og hele tiden tænkes
ind i rammen ”at være del af det kommunale ledelsesfællesskab, der skal
sikre en god offentlig service på alle
områder”.
Lederuddannelse bør ikke kun udbydes til lederne i de borgernære felter. Også souschefer og afdelingsledere bør have tilbuddet. Man kan
enten udvælge moduler af den samlede lederuddannelse, som tilbydes
til ”niveau 2-virksomhedsledere”,
eller man kan sammensætte et selvstændigt forløb, der er meritgivende
til diplomuddannelsen i ledelse (fx
DKL).
Talentspejdere søges!
Der er behov for en særlig førlederuddannelse, der bygger på samme
teoretiske fundament, som den
egentlige lederuddannelse, så der for
den studerende er en rød tråd i forløbet. Førleder-uddannelse skal målrettes medarbejdere, som er kandidater til en lederstilling inden for en
kort årrække. Førlederuddannelse
kræver en stærk opmærksomhed på
at identificere potentielle ledere. Der21

for bør talentspejdning indgå i lederuddannelsen.
BKF anbefaler:
at forvaltningsledelsen sætter fokus på at udvikle ledernes personlige
og strategiske kompetencer
at forvaltningsledelsen understøtter lederes deltagelse i ledelsesnetværk i og på tværs af kommuner
at den enkelte kommune vurderer
behovet for lokal forankring/ afsæt i lederuddannelse, og at lederuddannelserne tilrettelægges i overensstemmelse hermed
at den enkelte kommune sætter
fokus på talentspejdning og førlederuddannelser

Om det, der skal til, for at være
leder:
Det personlige lederskab bør være et
grundlæggende element i en lederuddannelse. For der er et stigende
behov for, at lederen kan være til
stede og nærværende i forhold til
medarbejderne. At skabe attraktive
arbejdspladser forudsætter en ledelse, som tør og kan gå ind i den
tætte dialog om alt det, der ikke bidrager til at gøre arbejdspladsen attraktiv. Som tidligere nævnt er evnen
til åben kommunikation og konfron22

tation på den positive måde også afgørende. Og derudover kræves de
klassiske discipliner: personaleledelse samt administrativ, faglig og
strategisk ledelse. Der bliver brug for
det i de kommende år.
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