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Program konsulentnetværksmøde 15. september 2021 

På konsulentnetværksmødet den 15. september 2021 sætter vi fokus 

på konsulentens rolle i forhold til faglig ledelse.  

 

Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ 

 
09.30 Ankomst og morgenmad 

 

10.00 Check-in og nyt fra KL  

 

10.45 Hvad siger forskningen om faglig ledelse i en kommunal 

sammenhæng, og hvad kan forvaltningen gøre for at 

skabe rammer for, at de decentrale ledere lykkes med at 

praktisere faglig ledelse? 

 V./ Caroline Howard Grøn, lektor ved Kronprins Frederiks 

Center for Offentlig Ledelse, Institut for Statskundskab, Aar-

hus Universitet. 

 

 Faglig ledelse er blevet det nye sort. Det er der mange gode 

grunde til. Efter ledelse i en årrække er blevet gjort til noget, 

der lige vel kunne praktiseres i Netto og i børnehuset Østen 

for Solen, er det blevet tydeligt, at det at kunne arbejde aktivt 

med medarbejdernes faglighed er en central ledelseskompe-

tence. Men hvordan gør man egentlig det? Hvad skal man 

kunne for at være en dygtig faglig leder? Og hvordan kan 

man som organisation bakke op om decentrale ledere, så de 

lykkes med deres faglige ledelse? Det vil Caroline H. Grøn, 

tale om på baggrund af ny forskning i offentlig ledelse.  

 

 Oplægget sætter rammerne for en efterfølgende refleksion og 

dialog i netværksgrupper over, hvilken opgave konsulenten 

har i den forbindelse, og hvad man har mandat til. 

  

Kl. 12.30 Frokost og netværk 

 

Kl. 13.30 Forvaltningens rolle i faglig ledelse 
V./ Ulla Riisbjerg Thomsen, Chef for Uddannelse & Læring, 

Vejle Kommune 

I Vejle Kommune er faglig ledelse højt på dagsordenen på 

skoleområdet. Det betyder, at det også prioriteres i forvaltnin-

gen. I dette oplæg giver Ulla Riisbjerg Thomsen indblik i, 

hvordan Vejle Kommune har arbejdet med at understøtte de 

decentrale ledere i at lykkes med den faglige ledelsesopgave. 
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Kl. 14.00 Strategisk pædagogisk ledelse - konsulentrollens spæn-

dingsfelter og strategier 

  V./ Klaus Majgaard, rådgiver i offentlig ledelse og styring  

 

 Det er en kompleks opgave at bane veje for udvikling i arbej-

det med børn og unge. Overordnede politikker skal omsættes 

til inspirerende og meningsfulde byggesten for faglig og pæ-

dagogisk praksis. Og der skal bygges bro og skabe dialoger, 

som binder de mange aktører sammen på tværs af styringsni-

veauer, fag, organisationer og sektorer. Forståeligt nok er der 

spændingsfelter og faldgruber i denne metier. I denne del af 

programmet undersøger vi forskellige roller og strategier, som 

konsulenten kan bruge i sit arbejde. Ikke mindst vil vi pege på 

behovet for kontinuerligt at udbygge sit repertoire af tilgange.  

  

 Klaus Majgaard vil bl.a. give bud på, hvilke potentialer og di-

lemmaer der følger med, når en dagtilbuds- og skoleforvalt-

ning bedriver faglig ledelse opad, udad og til siden, og han vil 

give eksempler på konkrete redskaber, som konsulenten kan 

benytte sig af. Programpunktet vil foregå i en vekselspil mel-

lem oplæg, øvelser og fælles  

 

Kl. 15.45 Afrunding og kort om kommende møder 

 

KL. 16.00 Tak for i dag 


