
Skoleledelse og skolereform 

SAMSPIL 
ELLER 
MODSPIL?

Folkeskolen er under pres! Skolereformen forudsætter 

langt mere fokus på den enkelte skoles pædagogik, 

styring, motivation, performance og resultatmålinger, 

så alle elever lærer mere, end de gør i dag. Samtidig skal 

folkeskolen være inkluderende og have væsentlig flere 

elever i normalundervisningen end tidligere. Dette stiller 

store krav til den enkelte skoleleder.  

Master of Public Governance udbyder nu to moduler 

indenfor skoleledelse, der er rettet mod skoleledere  

og andre ledere der arbejder med ansvar for den pæda

gogiske udvikling i folkeskolen. 

Modulerne kan stå alene, men kan efterfølgende udbyg

ges med en række andre moduler på Master of Public 

Governance og indenfor en seksårig periode lede til en 

mastergrad indenfor offentlig ledelse. 

Læs mere om modulerne og Master of Public Governance 

på www.cbs.dk/mpg

Master of Public Governance (MPG) er en fleksibel master
uddannelse, som er et samarbejde mellem Copenhagen 
Business School og Københavns Universitet. MPG’en klæder 
offentlige ledere på til at møde de krav, der er til offentlig 
ledelse i dag og i fremtiden. MPG fokuserer på det ledelses
faglige område  herunder det personlige lederskab. 

På uddannelsen fordyber deltagerne sig i problemstillinger 
fra egen organisation. I undervisningen inddrages konkrete 
udfordringer fra deltagernes arbejdsplads, og der løses prak
tiske cases. Undervisningen på MPG er et samspil mellem 
det personlige lærings og udviklingsforløb samt kernefaglige 
elementer, som relaterer sig til din praksis som leder Det gør 
undervisningen relevant for den enkelte deltager og sikrer 
samtidig et højt udbytte for den enkeltes arbejdsplads. 

Undervisningen på MPG er forskningsbaseret, hvilket giver  
et højt fagligt niveau og en høj grad af aktualitet.

Uddannelsen kan designes ud fra dine egne behov og vil 
afspejle udfordringer i din ledelsesvirkelighed.

Sammensæt selv uddannelsen så den matcher din profil, din 
kalender og din arbejdsplads.

Ansøgningsfrist 1. maj 2016.

Læs mere om MPG på www.cbs.dk/mpg 

Har du mod  
på mere?
Så har du mulighed for at tage en 

hel master i offentlige ledelse på 

Master of Public Governance. 



Indhold
Forløbet indledes med tre temaer, der tilsammen udgør grundfor
udsætningerne for et vellykket og effektivt strategisk pædagogisk 
lederskab:

• Skolen i et organisatorisk perspektiv, hvor der fokuseres på, 
hvordan man gennem forskellige synsvinkler kan analysere og 
forstå sine omgivelser – både de nære i form af skolens medar
bejdere og elever og de øvrige aktører på lidt mere afstand fra 
skolens dagligdag.

• Viden om elevers læring, hvor der er fokus på de centrale ele
menter i skolens praksis, hvor der er evidens for gode resultater 
på elevernes læring samt ledelsens forskellige muligheder for at 
påvirke elevernes læring i skolen gennem udvikling af skolens 
organisation, arbejdsformer og kultur.

• Det personlige lederskab, hvor der er fokus på at forstå sig selv 
i lederrollen – betydningen af personlige værdier, motivation, 
sociale kompetencer, håndtering af magt og autoritetsrelati
oner samt evne til at reflektere over og udvikle sit personlige 
lederskab. 

Undervisningsformer
Forløbet omfatter en blanding af korte forelæsninger, cases, øvel
ser, gruppediskussioner, netværksaktiviteter, coaching og arbejde 
med strategiske ledelsesudfordringer i egen praksis under vejled
ning af kursuslederne og i tæt samspil med erfarne erhvervspsy
kologer. Hertil kommer gæsteforelæsninger ved skoleledere, der 
har udviklet spændende løsninger på pædagogiske udfordringer.

Forløbet tilrettelægges, så deltagerne introduceres både til den 
nyeste forskningsbaserede viden på området og til konkrete ek
sempler og erfaringer fra danske skoler.

Praktisk 
Det samlede forløb omfatter 20 hele undervisningsdage fordelt 
over tre semestre. Modulet udbydes med start i efterårssemestret 
2016. Foruden de egentlige undervisningsdage må der påregnes 
mindst to netværksmøder. Undervisningen finder sted på Sjæl
land, Fyn og i Jylland. Modulet koster 55.000 kr. Hertil kommer 
udgifter til internatophold i størrelsesordenen 15.000 kr.

Strategisk pædagogisk  
lederskab i skolen

Styring, motivation og  
performance i folkeskolen

(15 ECTS) Forløbet bygger på en filosofi om, at den, der vil gøre en forskel, skal 

forstå sine omgivelser, skal forstå sig selv og skal vide, hvad der skaber resultater. 

(3 ECTS) Motiverede medarbejdere i folkeskolen er helt centrale for at skabe  

de læringsmæssige relationer, der sikrer børnenes faglige udvikling og trivsel.

Undervisere
Poul Erik Mouritzen, Professor, Aarhus Universitet 

samt ekstern lektor på Copenhagen Business School

Mangeårig underviser på statskundskab 
og masteruddannelser i ledelse. Igennem ti 
år leder af kurser for institutledere på uni
versiteterne i regi af Danske Universiteter. 
Forsker særligt i offentlig forvaltning og 
kommunalpolitik og senest i konsekven
serne af, at måle forskeres publikationer.
 

Jørgen Søndergaard, Adjungeret professor 

og forskningsleder, SFI, samt ekstern lektor, 

Copenhagen Business School

Lektor Aarhus Universitet 1974 – 1985. 
28 års erfaring som institutionsleder i det 
offentlige – senest som direktør for SFI. 
Mange års erfaring med undervisning, 
foredrag og faglige læreprocesser. Formand 
for Skolerådet og Skolens Rejsehold. 

Underviser
Lene Holm Pedersen er professor i public mana

gement på CBS og forskningsleder på KORA. 

Hun forsker i samspillet mellem sty
ring, motivation og performance ofte 
med folkeskolen i fokus. Samspillet 
mellem de offentligt ansattes moti
vation, brugernes handlingskapacitet 
og de modeller, der anvendes til at 
levere offentlig service er et centralt 
forskningsfelt. Men hun arbejder også 
med reformer og organisationsfor
andringer, og med hvordan politiske 
ideer omsættes til reguleringsmæssige 
tiltag. Desuden interesserer hun sig for 
lokaldemokrati, kommunalpolitikernes 
rolle og kommunernes økonomiske 
handlerum.

Indhold 
Formålet med modulet er at sætte lederen i stand til at sammen
tænke styring, motivation og resultater. Forskningen viser nemlig, 
at folke skolelærernes motivation har betydning for de resultater, 
deres elever opnår, men også at de offentlige lederes motivation 
har en stor betydning for medarbejdernes 

Modulet forholder sig til tre centrale spørgsmål: 

• Hvilken rolle skal skoleledelsen spille for at tilrettelægge  
styringstiltag og ledelse så der skabes bedre resultater? 

• Hvilke motivationsformer har skolelederne at arbejde med?  

• Hvad er performance i folkeskolen?

Undervisningsformer
Modulet går i dybden med at diskutere, hvordan ’Public Service 
motivation’ kan forbedre de offentlige ydelser, og om den rent 
ledelsesmæssigt har et potentiale i forhold til rekruttering, socia
lisering og fastholdelse af offentligt ansatte. Desuden diskuteres 
det, hvordan oplevelsen af autonomi, kompetence og menneske
lige relationer har betydning for, hvilken energi medarbejderne 
lægger i arbejdet. 

Vi ser på den nyeste forskning, der viser, at medarbejdernes 
motivation udhules, hvis den styring medarbejderne udsættes 
for, opleves som kontrollerende frem for som understøttende for 
arbejdet. Vi diskuterer hvordan skoleledelsen kan arbejde med 
oplevelse af kompetencer, autonomi og relationer hos de ansatte.

Praktisk
Modulet kører over et semester i efteråret 2016 med i alt 3 
undervisningsgange. Undervisningen finder sted på Copenhagen 
Business School. Prisen for modulet er 10.000 kr. + udgift til 
materialer. 

“I øjeblikket er der ekstra fokus på skolere-

formens krav og skoleledernes beslutninger i 

forhold til at honorere disse krav. Emner som 

læringsledelse, den enkelte elevs progression og 

datadrevet kultur sætter rammerne for at nå i 

mål med en resultatorienteret skolereform.”

Maria Hessner Hansen, Viceskoleleder, 

Tinderhøj Skole, Rødovre Kommune

”Strategisk pædagogisk ledelse i skolen” er en leder-

uddannelse med plads til fordybelse. Her kombineres 

relevant teori med cases og undersøgelser fra praksis 

samt ens egen faglige og personlige udvikling. Som 

studerende møder du desuden gæsteforelæsere fra 

både skoleverdenen, sportsverdenen og erhvervslivet. 

Undervisningens kvalitet er helt i top – det bedste vi 

nogensinde har været udsat for.

Christian Handberg Clift, Viceskoleleder, Vestre skole, Svendborg, tlf. 51 39 89 89

Miguel Svane, Viceskoleleder, Nyborg Heldagsskole, tlf. 30 27 02 37


