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Webinar om faglig ledelse i skolen  

Onsdag den 5. maj kl. 15.30-17 på Zoom 

 

Skoleledelserne ønsker at udøve faglig ledelse og lærerne og pædagoger efterspørger faglig le-

delse fra skoleledelsen. Men faglig ledelse er ikke en nem ledelsesopgave. Hverken at prakti-

sere eller prioritere. KL og Skolelederforeningen præsenterer på dette webinar et nyt materi-

ale, der kan bidrage til at styrke den faglige ledelsesopgave på skolerne. Materialet er blevet til 

i et fælles projekt, der har sat fokus på, hvad der skal til for at lykkes med faglig ledelse i sko-

len. 

 

Målgruppen for webinarer er skoleledelser, skolechefer og konsulenter i forvaltningerne . 

Program 
Kl. 15.15  Arrangementet er åbent og der er mulighed for at logge sig på Zoom 

Kl. 15.30 Velkomst og rammesætning af webinar v./ Skolelederforeningen og KL  

Kl. 15.40 Den didaktiske samtale – en vej til faglig ledelse  

v./Malene Ringvad, selvstændig konsulent 

Skoleledelsens faglig ledelse af lærerne og deres undervisningspraksis har betyd-

ning for elevernes udbytte – og dermed for skolens kerneopgave. Derfor har 

mange skoleledere også fokus på den faglige ledelsesopgave. Alligevel oplever 

mange, at det er vanskeligt at prioritere og praktisere faglig ledelse i en travl 

hverdag. Den didaktiske samtale og en systematisk 4-trinsmodel kan være et 

overskueligt og effektivt svar på den udfordring. Malene Ringvad præsenterer i 

dette oplæg modellen og hvilken betydning, de løbende drøftelser og overvejel-

ser om egen og teamets praksis har for elevernes læring og trivsel. 

Kl. 16.15 Faglig ledelse i skolen kræver både mod og benhård prioritering   

v./ Henrik Lynggaard, skoleleder, Øster Nykirke Skole, Vejle Kommune 

Faste didaktiske samtaler i kalenderen er vejen frem for flere skoleledere, som 

prioriterer at arbejde med faglig ledelse for at understøtte elevernes læring og 

trivsel. Henrik Lynggaard præsenterer i dette oplæg sine er erfaringer med at 

prioritere og praktisere faglig ledelse. 

Kl. 16.35 Faglig ledelse kræver et lærende fællesskab  

v./ Ulla Riisbjerg Thomsen, chef for uddannelse og læring, Vejle Kommune 

 Som skoleleder kan være svært at holde fokus på faglig ledelse, da der er rigeligt, 

som distraherer. Derfor har forvaltningen og skolechefen også en vigtig opgave 

i at understøtte skoleledelserne i at kunne prioritere og praktisere den faglige le-

delsesopgave. Ulla Riisbjerg Thomasen præsenterer i dette oplæg sin forståelse 

af forvaltningens og skolechefens rolle ift. den faglige ledelsesopgave.  

Kl. 16.50 Afrunding og tak for i dag 


