10 GUIDELINES
TIL LEDELSE

Ledelse på Sikker Grund og i Ukendte Landskaber

INTRO
Offentlig velfærdsledelse er under forandring. Som ledere på børne- og kulturområdet agerer
vi i en kompleks, udfordrende samtid, der på én gang kalder på effektstyring og innovation. Vi
vil videnslede og gøre dét der virker, samtidig med at vi som innovationsledere opdager,
afprøver og samskaber.
Stående i spændet mellem landspolitiske og ministerielle strategier og virkeligheden i
kommunerne, forholder vi os i ledelsesgrebet til strategierne, samtidig med at vi tør gøre det
nye og anderledes. Vores ledelsesopgave udfordres i dette perspektiv af nye
udviklingspotentialer og politiske vilkår, samtidig med at vi oplever et øget behov for at styrke
medarbejdernes tryghed i forandringsprocesser.
Velfærdsdanmark under forandring giver os en række muligheder, som vi vil gribe. Vi ser
store muligheder i at kvalitetsudvikle vores ledelse via tværgående, samskabende
helhedstænkning. Vi vil skabe en fælles dagsorden med plads til fordybelse. Det sker via
inddragelse af medarbejderne og samfundet som helhed. Vi vil skabe sammenhæng mellem
evidensbaseret og innovativ praksis, og hermed sikre en velfunderet, samlet ledelsesindsats.
Stående i dette landskab, ændrer vores forståelse af ledelse sig også. Vi løfter
ledelsesopgaven i skærpet bevidsthed om, at lederskab udføres horisontalt snarere end
vertikalt – ledelse er en kollektiv proces, der spredes i netværk mellem mennesker. Det
handler om relationer, om at skabe sunde, stærke og udviklende relationer. Vores evne til at
brede lederskabet ud, så medarbejderne tager ansvar, udvikler og involverer, står centralt for
os. Det gode lederskab materialiserer sig indefra og ud hos hvert enkelt individ i
organisationen. Som ledere vil vi styrke medarbejderne i at finde effektfulde løsninger, der
giver mening for borgeren og går på tværs af den offentlige forvaltnings grænser.
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LÆRINGSREFORMEN SOM OMDREJNINGSPUNKT
FOR VORES LEDELSESGREB
På Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde 2013 blev der sat fokus på behovet for en
sammenhængende læringsreform for hele vores virkeområde. På baggrund af seks
forskellige workshops blev der genereret 14 pejlemærker, grupperet i fire overordnede
temaer: Sammenhængende læringsforløb, Kultur som løftestang til læring, Specialviden i spil
og Ledelse.
På årsmødet 2014 har vi nu forholdt os til den ledelsesmæssige overbygning på sidste års
temaer. Målet har været at generere et sæt fælles guidelines til ledelse, som kan inspirere os
fremadrettet. Både når vi leder på sikker grund, og når vi bevæger os ud i ukendte
landskaber.

10 GUIDELINES TIL LEDELSE
Når vi som ledere på børne- og kulturområdet bestræber os på at lykkes, vil vi med
læringsreformen for øje:

SKABE SAMMENHÆNGENDE LÆRINGSFORLØB
Vores guidelines til ledelse er:
1. Vi vil styrke lederens rolle som fyrtårn for den evidensbaserede tilgang.
Samtidig vil vi udvise mod til at lære, hvilket også indebærer mod til at fejle. Vi vil sætte den
evidensbaserede praksis i spil, når vi er sikre på effekten, men vi vil ikke lade evidens stå
alene. Vi ønsker at skabe tværgående sammenhænge og minimere bureaukrati, og vi vil
opbygge vores kapacitet i forhold til at identificere dét, vi bør gøre mere af.
2. Ved at lade fokus være på målet; og ved at sætte børns læring og trivsel i centrum,
muliggør vi både den radikale og hverdagens innovation.
Vi ser store muligheder i at samskabe for en fælles dagsorden med børneperspektivet i fokus.
Vi vil kvalitetsudvikle og styrke overgange og læringsflow via involvering af forældre, børn,
unge, borgere, politikere og faggrupper, som vi tør invitere ind i det faglige rum.
Fordi - Vi vil sikre de bedste rammebetingelser for vore yngste borgere i dagtilbud og
folkeskolens elever og bringe læringsreformens mål i børnehøjde. Vi vil sikre, at læringsflow
og ungemiljø giver mening for tweens og unge på vej gennem skole, uddannelse og
ungdomsliv.

BRUGE KULTUREN SOM LØFTESTANG I LÆRINGSMILJØER
Vores guidelines til ledelse er:
3. Vi vil udvise risikovillighed og mod til innovation.
Vi vil insistere på det tværfaglige møde, hvor vi åbner vore egne lederrum for andre sektorer i
gensidig respekt. Vi vil arbejde for nye partnerskaber på politisk, ledelsesmæssigt, fagligt og
lokalt niveau og styrke helhedstænkning og tillid på tværs.
4. Vi vil styrke vores fokus på kultur som værdiskabende.
Vi vil tydeliggøre den forskel kulturen gør for læring, social arv og trivsel. Vi vil vise kulturens
værdi, alene og i samspil. Vi vil styrke vidensindsamling og inspiration på tværs af kommuner.
Fordi - Ved at bruge kultur som løftestang i læringsmiljøer, opnår vi en fordybelse i læringen
hos børn og unge, idet vi udnytter vore fælles ressourcer på tværs. Vi vil styrke kulturen som
læringens løftestang for børn og unge på tværs af kulturfællesskaber og institutioner.
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SÆTTE SPECIALVIDEN I SPIL
Vores guideline til ledelse er:
5. Vi vil styrke vidensopsamling fra den velimplementerede, systematiske praksis og
understøtte metodefællesskaber.
Vi vil skabe tværgående refleksionsrum og vidensdeling på leder- og medarbejderniveau,
lokalt og på landsplan. Et stærkt ledelsesansvar og et tydelig, vidensbaseret fundament
skaber modet til at eksperimentere og inddrage borgere og brugere.
Fordi - Vi ser store muligheder i at inddrage børn og unge, og lade de professionelles
potentiale skabe rum for, at alle får plads i fællesskabet. Vi vil udvikle inkluderende
fællesskaber og sikre en præcis, rettidig indsats i øjenhøjde med udfordrede børn og unge i
risikozonen.

BREDE LEDERSKABET UD
Vores guidelines til ledelse er:
6. Vi vil lade fokus på kerneopgaven danne grundlag for nytænkning.
Et stærkt fagligt fundament frigør på flere niveauer ressourcerne til at tage springet ud i det
ukendte, hvor vi tør eksperimentere uden at kende resultatet. Vi ser ledelsesopgaven som
drivkraft for konstant læring og udvikling, hvor vi frisætter medarbejdernes og borgernes
potentialer, og skaber fornyet skarphed i fagligheden. Vi vil udvikle praksisser, der viser, hvad
der virker og skaber mulighed for retningsskift.
7. Vi vil sætte tydelige mål og udvise åbenhed for forskellige veje derhen.
Vi vil skabe en kultur baseret på tillid, mod og engagementet. Vi vil satse på strategisk
kompetenceudvikling og samarbejdende helhedstænkning som vigtige veje til udvikling. Vi vil
som forvaltning se økonomien som et vilkår og organiseringen som et middel - og stille
skarpt på drøftelser af vores roller, opgaver og mål.
8. Vi ser forvaltningen som aktiv sparringspartner for vores institutioner, hvor vi
sikrer velfærdsinnovation og stærkt fokus på kvalitet.
Vi vil opbygge feedback-rutiner, som samler op og bringer borgernes og praktikernes
stemmer ind i den strategiske udvikling. Ved at agere nysgerrigt og aktivt bindeled til
forskning og igangsætte dokumentation på tværs af kommuner, fx via partnerskaber, vil vi
inspirere og sætte retning.
Fordi - Vi vil styrke medarbejderne i at arbejde værdidrevet, vidensopbygge og involvere på
tværs. Vi vil samtænke udvikling og drift på tværs af forvaltningens centre og afdelinger, og vi
vil styrke helhedsfokus, så vi mindsker fagsiloer og kassetænkning.
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TVÆRGÅENDE GUIDELINES
På tværs af de fire temaer; Sammenhængende læringsforløb, Kultur som løftestang til læring,
Specialviden i spil og Ledelse, vil vi med læringsreformen som omdrejningspunkt:

STYRKE SYNERGI MELLEM EVIDENS OG INNOVATION
Vores guideline til ledelse er:
9. Vi ser evidens- og innovationsledelsen i samspil; som indbyrdes forbundne.
Når vi understøtter faglig stolthed, professionalisme og metodesikkerhed, skaber vi overskud
til innovation og afprøvning. Og når vi omvendt registrerer effekten af det nye, af innovationen
i praksis, skaber vi basis for strategisk udvikling. Vi vil styrke vores evne til at skalere
succesfulde, lokale praksisafprøvninger med effekt til institutionaliseret, evidensbaseret
praksis.
Vi vil på denne vis skabe balance mellem den evidensbaserede styring og
velfærdsinnovationen i vores ledelsesgreb.

SKABE KOMMUNALPOLITISK RÅDERUM
Vores guideline til ledelse er:
10. Vi vil udnytte tidens reformer og lovgivninger til at nytænke retning og
overordnede mål for hele børne- og ungeområdet.
Vi vil med udgangspunkt i dette understøtte formuleringen af tydelige værdier og resultatmål
for vores målgrupper; børn og unge, både lokalt og på tværs af kommuner. Her vil vi bruge de
fælles kommunale platforme som udgangspunkt for dialog og koordinering. Vi vil styrke
fortællingen og den røde tråd omkring vores ledelsesopgave på børne- og kulturområdet.
Vi ser i samtiden et stort potentiale i at øge dialogen og skabe nye kommunikations- og
samarbejdsformer mellem politikere, ledere og embedsfolk, og mellem medarbejdere og
borgere, som en vej til at skabe ny læring og nye løsninger.
Med øje for tidens landspolitiske og ministerielle strategier og reformer vil vi udvikle vores
ledelse- og styringskæder og arbejde for at skabe kommunalpolitisk råderum.

ET BLIK PÅ FREMTIDENS LEDELSE
Fremtidens ledelse udfoldes holistisk og med strategisk og politisk tæft. Fremtidens
ledelsesgreb har øje for den faglige detalje og skarpt overblik over mønstrene i
mangfoldigheden. Når vi ser mod fremtiden, styrker vi vores fokus på vidensdeling og på
relationsskabelse via tværgående netværk, både internt i egne organisationer og på tværs af
samfundets institutioner og aktører. Vi vil have øje for at indoptage dét, som virker hos andre.
Åbenhed og inddragelse er en nødvendighed for at kunne nytænke og innovere, og vi stiller
derfor store krav til forandringsvillighed hos os selv som ledere og hos vore medarbejdere. Vi
påtager os ledelsesopgaven med glæde og inviterer omverdenen med til i samskabelse med
os at finde nye veje mod fremtiden.
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