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Viborg kommunes skoleafdeling har siden 2015 anvendt en stigende del af
deres kompetenceudviklingsmidler til at udvikle og lære i egen og andres prak-
sis. Deres antagelse bygger p̊a at de fagprofessionelle praktikere - alts̊a skolernes
medarbejdere - rummer den fornødne viden til at udvikle skoleomr̊adet. Strate-
gien videnproduktion er igangsat fra chefniveau og har til form̊al at skabe viden
p̊a tværs af skoler samt udvikle faglighed og læring ude i klasselokalerne. Denne
artikel vil beskrive de organisatoriske processer og sammenhænge, som ligger
bag Viborg Kommunes arbejdede med videnproduktion. Data afsætter i et in-
terview med den tidligere skolechef fra Viborg Kommunes skoleafdeling Chris
Rævsgaard Hansen. Artiklen belyser p̊a denne baggrund videnproduktion ud
fra et forvaltningsperspektiv. Der argumenteres for at videnproduktion kan
medvirke til at skabe systematik og sammenhæng, fra forvaltningsniveau ud
til lærernes didaktiske arbejde i klasselokalerne og hermed til børnenes læring.
Videre argumenteres for at en ellers klassisk bureaukratisk organisation, med
fordel kan organiseres videnproducerende, s̊a beslutningstagen og selvorganiser-
ing gøres til en del af det daglige fagprofessionelle arbejde p̊a skoleomr̊adet.

Videnproduktion som styring mellem forvaltning
og skole

Viborg Kommune har haft et m̊al om at anvende deres kompetenceudviklingsmi-
dler internt, frem for at tilkøbe ydelser udefra, med risiko for ingen effekt. Vi-
borg Kommune brugte derfor i 2017 1 mio. kroner, p̊a at ansætte vikarer til
de skoler, hvor lærerne deltager i kompetenceudvikling i egen eller andres prak-
sis. Projektet har været en prøvehandling, der har skulle fremme at Viborg
Skoleafdeling bliver mere professionel sammen. Skolernes kernepersonale har
haft tid til at udvikle sig sammen med fagprofessionelle fra andre skoler i kom-
munen. Denne sammensætning af skoler har åbnet op for nye muligheder, set
fra et forvaltningsperspektiv. Ifølge den tidligere skolechef for Viborg Kommune
Chris Rævgsaard Hansen, er det en forudsætning at en forvaltning er i stand
til at indhente viden ned gennem de organisatoriske kæder. Dette for at kunne
oversætte og omsætte politiske strategier til praksis. Denne oversættelse skal
I Viborg Kommunes forvaltning videreformidles til 27 forskellige skoleledelser.
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N̊ar de 27 skoleledelser oversætter det politiske tiltag til deres praksis, opst̊ar
der ifølge Chris 27 forskellige virkeligheder ude p̊a skolerne. Han mener derfor
at man som skolechef, er nødsaget til at systematisere og skabe retning i de or-
ganisatoriske kæder, mellem skolernes lokale virkelighed og forvaltningsniveauet
i Viborg Kommune. Derfor har Viborg Kommunes forvaltning arbejdet med vi-
denproduktion til at systematisere deres praksis. Chris argumenterer for at
videnproduktion har haft til form̊al at sikre et gennemløb fra chefniveau i Vi-
borg skoleforvaltning helt ud til Peter i 4B. Med den rette systematisering og
organisering af videnproduktion, bliver de 27 skolers forskellige virkeligheder
ikke en udfordring, men tværtimod en ressource for skolechefen:

”De 27 praksisbilleder kan jeg bringe i spil og de 27 billeder kan
jeg se som en gave, da jeg kan tillade mig at efterspørge viden om
ledelsespraksis: n̊ar jeg har givet jer denne udfordring, s̊a skal der
komme et tilbageløb fra jer om hvad i som ledelse har gjort. Med den
oversættelse, der ligger derude i jeres praksis” (Hansen 2018)

Arbejdet bag denne systematik og sammenhæng, er sammensat af flere initia-
tiver i en videnproducerende arbejdsorganisering, som i følgende vil belyses.

Sammenhæng gennem møder

For at danne indblik i og følge med i skolernes forskellige praksis, arbejder Viborg
Kommunes skoleafdeling med forskellige typer af møder. Skolerne strukturerer
selv deres arbejde med videnproduktion og igangsætter forskellige projekter,
som baner vej for forskellige erfaringer og udfordringer i skolernes praksis. Derfor
er det ifølge Chris afgørende, at en skoleforvaltning organiserer en mødestruktur,
som giver kendskab til de enkelte skolers lokale praksis.

Netværksmøder er en organisering p̊a tværs af skoler, hvor der er 6 netværk
best̊aende af 4-5 skoler i hvert netværk. Disse netværk mødes en gang om
m̊aneden i fora, der kan betegnes som professionelle læringsfællesskaber. De
seks netværk har hver især en repræsentant, som sidder i fællesnetværket,
hvor skolechefen og sidder med. Skolechefen kan f̊a tilbageløb fra samtlige
skoleledelser, ved at udstikke en dagsorden, som diskuteres i netværksgrup-
perne og derefter kalde til møde i fællesnetværket og høre hvad de respektive
grupper mener om en given problemstilling. P̊a denne m̊ade sikres en kollektiv
videndeling i fællesnetværket, hvilket foreg̊ar en gang m̊anedligt.

Praksis forumsmøder afholdes en gang om året ude p̊a alle skoler. Her
mødes skolelederen og lærernes tillidsrepræsentant med formanden for skoleled-
erforeningen, formanden for lærerforeningen samt forvaltningschefen. Til mødet
drøftes en dagsorden, som skolerne allerede har stiftet bekendtskab med gennem
et forst̊aelsespapir, som skolerne modtager en gang om året. Forst̊aelsespapiret
rummer værdier som skolerne skal arbejde efter og implementere i deres daglige
arbejde. P̊a praksisforums mødet drøftes hvordan de forskellige skoleledelser
organiserer disse processer lokalt. P̊a denne m̊ade sikres indblik i de lokale mu-
ligheder og udfordringer, som opst̊ar i praksis hos de enkelte skoleledelser og
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medarbejdere.
Erfa møder, der afholdes 4 gange om årdet, er møder hvor lærernes tillid-

srepræsentanter mødes med alle skoleledere. De sammensættes i mindre netværk
for at diskutere tematikker, som er igangsat af lærerforeningen, lederforeningen
og skolechefen med ønsket om at blive klogere p̊a en given dagsorden. I beg-
yndelsen var møderne vanskelige og omhandlede ofte udfordringer for lærerne,
hvor Chris udtrykker at det i dag har ændret sig radikalt:

”Der er det i dag blevet til at vi er inde og arbejde tematisk i møderne.
Hvordan bliver vi bedre til at arbejde med vores forberedelses tid,
hvordan forbereder vi os anderledes, hvordan underviser vi anderledes?
Pludselig bliver det kvalitet vi diskuterer ift. lærernes og ledernes
profession og det er jo det jeg gerne vil løfte” (Hansen 2018).

Kvalitetsrapport med afsæt i fire grundlæggende
spørgsm̊al

Skoleafdelingen i Viborg Kommune har ændret kvalitetsrapporten fra at være et
kontrolværktøj til at være en rapport, som viser hvilke udfordringer og succeser
de enkelte skoler møder i praksis. Kvalitetsrapporten er bygget op omkring fire
grundspørgsm̊al, som er definerende for det organisatoriske samt lokale arbejde
med videnproduktion: hvad er jeres hensigt? hvad er det der virker? hvorfor
virker det? og hvordan deler vi den viden?

Chris giver udtryk for at det at skabe et anerkendende miljø, hvor der er
plads til at b̊ade lærere og skoleledere tør fortælle at de laver fejl, er afgørende
for at kunne producere og dele viden. Derfor har han som skolechef arbejdet
p̊a, at fjerne fokus fra de kvantificerbare tal i kvalitetsrapporten, til i stedet at
evaluere og fokusere p̊a de videnproducerende udviklingsprojekter som skolerne
selv har igangsat. Skoleledelserne evaluerer selv deres arbejde med videnpro-
duktion, som varetages af deres fagprofessionelle personale. P̊a den m̊ade er den
enkelte skoleleder ifølge Chris nødt til at drøfte med medarbejderne, hvad der
har virket, hvorfor det har virket og hvordan den viden kan deles med andre,
n̊ar kvalitetsrapporten udarbejdes. Ligeledes drøfter lærerteamet, hvorfor det
virker, s̊a skolelederen kan referere deres indsats i læringsproduktionen. Hermed
sikres en sammenhæng mellem personale og skoleledelse, som s̊a formidles videre
fra skoleledelse til forvaltningsniveau:Og det vil sige, at lige pludselig ser vi alts̊a
et skolevæsen, hvor kvalitetsrapporten udvikler sig til at indeholde kvalitet i prak-
sis. Og ikke m̊altal og procenter. Kvalitet ift. praksis” (Hansen 2018). P̊a denne
baggrund er kvalitetsrapporten ifølge Chris med til at sikre udfordringen i en
politisk organisation: at skabe sammenhæng mellem diverse kæder - fra en ny
lov vedtages, til det politiske udvalg har opsat rammer og loven sidenhen n̊ar
ud i praksis og realiseres. Nedenst̊aende model illustrerer, hvordan kvalitet-
srapporten er sammenhængende med skolernes lokale videnproduktion. Denne
sammenhæng skaber et ledelsessystem, som sikrer at viden og erfaring deles og
cirkulerer rundt i en politisk drevet organisation.
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Kvalitetsrapporten kan anvendes til at ophøje centrale temaer i forbindelse med
en ny lovgivning. Det kunne eksempelvis være en naturvidenskabsstrategi for
2018. N̊ar skolechefen har fortolket loven fra ministeren, kommunikeres den
videre til skolelederne. Skolelederne har ifølge Chris deres individuelle tolkn-
ing begrundet i lokal viden og kultur, og p̊abegynder herudfra deres arbe-
jde sammen med fagpersonalet. Dette ved at implementere naturvidenskab-
sstrategien gennem videnproducerende prøvehandlinger. Gennem videnproduc-
erende prøvehandlinger finder lærerene i samspil med børnene ud af, hvordan de
bedst muligt f̊ar inkorporeret indsatsomr̊aderne fra den nye lov. Dette arbejde
dokumenteres og de væsentlige erfaringer bliver en del af kvalitetsrapporten.
Kvalitetsrapporten giver p̊a denne baggrund skolechefen – og hermed det poli-
tisk udvalg - mulighed for at følge op p̊a de processer og initiativer, som de 27
skoler har igangsæt, n̊ar et nyt lovforslag skal implementeres i praksis. Hermed
opn̊as et overordnet kendskab til de 27 forskellige praksistolkninger, som fore-
tages p̊a skolernes ledelses og medarbejderniveau.

Videndeling mellem skoler

Kvalitetsrapporten er for skoleafdelingen et samarbejdsværktøj, som kan anven-
des til at lokalisere hvor skolerne er udfordrede og hvor de har succeser, som kan
deles med andre skoler:

”Jeg har mulighed for at støtte lederne i deres ledelsesprofession.
Jeg kan spotte indsatser p̊a skoler, der kan hjælpe andre skoler, hvor
indsatserne ikke er igangsat – i læring i egen og andres praksis. Og
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det vil sige jeg kan hele tiden bringe skoleledelserne i spil og bringe
større videnproduktion ind i ledelsesfællesskabet” (Hansen 2018).

Hermed tilvejebringes muligheden for at koble skoler sammen i videndelingspro-
cesser, hvor erfaringer udveksles for at skabe udvikling. Det som ifølge Chris er
centralt for at opn̊a åbenhed blandt skoleledelserne, s̊a de kan lære af hinanden
er at skabe en kultur, hvor skolerne tør vise s̊avel styrker som svagheder for hi-
nanden. N̊ar denne åbenhed finder sted, kan forvaltningschefen sætte de skoler
sammen, som kan udvikle sig ved at lære af hinanden. Her fremhæver Chris
følgende eksempel:

”En skole har i tre år i træk haft d̊arlige resultater i fysik og kemi.
Og det kan lederen ikke forst̊a, fordi lederen oplever at hun har nogle
dygtige undervisere i fysik og kemi. Og hun er ikke i tvivl om at
de er dygtige og hun har vendt det med dem. Lærerne synes selv
de knokler p̊a, oplever m̊aske ikke det store elevengagement og in-
teresse. S̊a gør skolelederen det, at hun kontakter en skole, der har
haft topresultater i fysik og kemi de seneste 3 år, som hun kan se i
deres kvalitetsrapport. Og s̊a ringer hun til dem og spørger, hvad har
i gjort? S̊a siger den anden skoleleder, jamen jeg har nogle dygtige
lærere, de har fundet ud af hvordan de skaber engagement blandt
eleverne. Resultatet bliver at lærerne fra skole A, bliver bragt ud i
skole B og bliver enormt inspireret. Og finder først og fremmest ud
af at de er dygtige, men der er bare nogle sm̊a elementer de ikke gør.
Det vil sige, det er nogle ganske sm̊a afvigelser de skal lave for at
hæve deres læring. Efter et år hævede de deres karaktergennemsnit
med 1. S̊a det havde lynhurtigt en effekt.” (Hansen 2018).

Ovenst̊aende er et godt eksempel p̊a værdien i at arbejde videnproducerende,
ud fra m̊alet om læring i egen og andres praksis. Skoleafdelingens m̊al om at
holde en stigende del af kompetenceudviklingen internt i organisationen, har i
eksemplet hurtigt samt synlig effekt. Lærerne observerer en lignende praksis,
hvor de kan tilegne sig ny viden fra. Denne praksis er en lignende praksis, hvorfor
den nye læring let kan omsættes til deres eget daglige arbejde. P̊a den m̊ade
opst̊ar en anderledes tilgang til kompetenceudvikling, da den ikke foreg̊ar p̊a
eksterne kurser, men i samspil med egen og andres praksis p̊a skoleomr̊adet. Med
denne organisering kan der ligeledes argumentere for, at de fagprofessionelle f̊ar
en højere grad af indflydelse p̊a det faglige arbejde. De bliver udviklingsagenter i
egen praksis og varetager beslutningsprocesser, igangsætter udviklingsinitiativer
og videndeler disse i teams. Der opst̊ar med denne arbejdsorganisering en ny
mulighed for at p̊avirke sit daglige arbejde, hvilket ifølge Chris er med til at
skabe en ny ansvarstagen:

”Jeg kan se det rundt p̊a skolerne at alle skoleledere tager ansvar.
Der er ikke nogen der gemmer sig i det her system, der er simpelthen
ikke plads til det. Alle skoledere g̊ar ind i opgaven, alle skoleledere
tør vise sig, alle skoleledere tør præsentere sig.” (Hansen 2018).
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Værdier frem for regler

Grundlaget for Viborg Kommune er at det er en værdibaseret kommune. De
arbejder ud fra værdierne mangfoldighed, ordentlighed og dygtighed. De har
erstattet regelstyringen og retningslinjer med værdier, da de mener at medarbe-
jderne ud fra disse værdier, er i stand til selv at navigere og træffe beslutninger,
i deres arbejde. Dette gør sig gældende for hele Viborg kommunes organisering
og er ligeledes den m̊ade samarbejdet med skolerne struktureres:

”Vores børn og unge politik, den hedder lys i øjnene’. Den bygger
ikke p̊a regler og aftaler, og hvad vi skal og ikke skal. Den bygger kun
p̊a værdier. Den bygger p̊a hvordan vi vil være sammen, hvordan vi
vil arbejde sammen, hvordan vi vil forvente osv. Vores samarbejde
mellem skolelederforening, forvaltning og lærerforening, foreg̊ar med
udgangspunkt i et forst̊aelsespapir. Vi har ikke en aftale i Viborg
med lærerforeningen. Vi har et forst̊aelsespapir, som udelukkende
er værdibaseret” (Hansen 2018).

For at understøtte denne værdiledelse har lederforeningen, Danmarks lærerforen-
ing og skoleforvaltningen en aftale om at de sammen besøger samtlige 27 skoler
i Viborg Kommune årligt. P̊a dette møde drøftes forst̊aelsespapiret, som ud-
stikkes en gang om året og ligeledes er værdibaseret. Skolerne skal her fortælle
hvordan de har arbejdet med at implementere værdierne ud fra de samme
spørgsm̊al, som gennemsyrer kvalitetsrapporten: Hvad er det der virker? Hvor-
for virker det? Og hvordan deler vi den viden? Her kan der selvfølgelig
være skoler, som er udfordret i forhold til at f̊a indarbejdet værdierne i deres
lokale praksis. I dette tilfælde benyttes mødet til at diskutere udfordringer
og muligheder for hvordan skolen i højere grad kan indarbejde værdierne eller
hente inspiration fra andre skoler. Værdiarbejdet for 2017 var:”Vi forventer
at der foreg̊ar en tæt dialog p̊a skolerne. Tillidssystemet og ledelsen arbejder
sammen, og vi forventer at MED systemet har medindflydelse ude p̊a skolen”
(Hansen 2018). For at dele viden mellem skolerne, er arbejdet med værdierne
fra forst̊aelsespapiret, et tema p̊a dagordenen til praksisforums mødet, hvor de
forskellige skoleledelser og tillidsrepræsentanter deler erfaringer. I dette forum
kan de udfordrede skoler ligeledes søge sparring til at udvikle sig:

”Og hvis lærerforeningen fx har hørt, ”at der er problemer med di-
alogen nede p̊a den skole”, s̊a kan vi præsentere det. Fordi der er
ikke nogen af os der kan holde til det ikke g̊ar godt. S̊a p̊a den m̊ade
har vi den åbenhed, at vi g̊ar ind i nogle diskussioner, der hele tiden
handler om at forbedre arbejdsmiljøet. Og det er nok det vi bruger
det forum til. S̊a det er p̊a det niveau, at vi har skrevet os ind, og
ikke noget med hvor mange timer de skal have til det og hvordan det
og det papir skal udfyldes. Det har vi ikke noget af. Det styrer vi
med ”ordentlighed” (Hansen 2018).

Som citatet viser er skoleafdelingen g̊aet væk fra at udforme krav og regler
for hvordan skolerne skal imødekomme deres værdiarbejde. I stedet har de
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indarbejdet en systematik omkring videnproduktion og værdiledelse, hvor de
enkelte skoler har frihed til selv at strukturere og indarbejde de værdier, som
forventes bliver en del af deres praksis - og hvor der følges op p̊a dette i diverse
dialogfora.

Afrunding

Viborg Kommune har systematiseret videnproduktion p̊a skoleomr̊adet. I denne
systematisering opn̊ar skoleforvaltningen kendskab til kommunes skoler og deres
lokale praksis, ved hjælp af møder og kvalitetsrapport. Skolernes fagpersonale
opn̊ar en anden frihed til selv at blive medudviklende for egen praksis. P̊a denne
baggrund er videnproduktion i Viborgs skoleomr̊ade med til at sikre en system-
atik, der giver frihed og rum til selvorganisering. Ved at arbejde videnproduc-
erende p̊a de enkelte skoler, og koble dette arbejde op p̊a kvalitetsrapporten,
sikres en systematiseret selvorganisering. Her kan forvaltningen p̊a den ene side
følge med i de skoler som opn̊ar ekstraordinære resultater, der kan inspirere og
udvikle andre skoler. Og p̊a den anden side, se hvilke skoler der har brug for
støtte og sparring, hvis de ikke selv lykkedes med at udvikle og organisere deres
praksis. Med denne organisering gøres kompetenceudvikling, p̊a det kommu-
nale skoleomr̊ade, til et internt anliggende. I Viborg kommune er de n̊aet til
åbenhed, hvor skoler sparrer, lærer af og udvikler hinanden i et m̊al om sammen
at udvikle skoleomr̊adet gennem læring i egen og andres praksis. Skolechefen
kommer tættere p̊a praksis, skolelederen kommer tættere p̊a kerneopgaven, og
læreren reflekterer egen praksis s̊a det enkelte barn, bliver s̊a dygtig, som det
kan blive.
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