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Skoleleder på Langholt skole   

 

Som en opdagelsesrejse i egen organisation 
Siden 2018 har 10 skoleledelser fra Aalborg Kommune sammen med 25 skoleledelser fra Københavns 

Kommune deltaget i Ledelse for øget læring. De foreløbige erfaringer fra forløbet er så lovende, at man i 

Aalborg Kommune nu har valgt at søsætte Danmarks største og mest ambitiøse skoleledelsesindsats 

Professionel Læringsledelse, som skal give alle skoleledelser i Aalborg Kommune et fælles sprog og en fælles 

ramme til at øge elevernes læring og trivsel.  

Skoleledelsen på Langholt Skole deltager i kompetenceløftet, som ifølge skoleleder Lotte Aagaard Risager 

har potentiale til at løfte skolerne til Aalborg Kommune til et nyt niveau: 

- Databaseret ledelse er bare fremtiden, og det rummer et stort potentiale i forhold til at træffe kvalificerede 

beslutninger, som ikke blot beror sig på mavefornemmelser. Hvis vi i stedet bliver klædt på til at arbejde 

mere nuanceret med de informationer, vi har til rådighed, så er jeg ikke i tvivl om, at vi kan løfte elevernes 

læringsniveau såvel som medarbejdernes kompetencer i fællesskab, fortæller Lotte Aagaard Risager.  

Lotte Aagaard Risager fremhæver, at kompetenceløftet blandt andet kan understøtte udviklingen på 

specifikke fagområder og elever med særlige behov. Her er forventningen, at den rigtige data i form af både 

testresultater og kvalitative hverdagsobservationer kan bidrage til at træffe de rette beslutninger for 

ledelse såvel som lærere.  

Som en opdagelsesrejse i egen organisation 

I alt to medarbejdere fra ledelsen på Langholt Skole skal deltage i Professionel Læringsledelse, men 

hensigten er, at erfaringerne fra forløbet skal ud og leve i resten af organisationen: 

- Jeg ser det som en kæmpe gevinst, at vi som ledelsesteam får mulighed for at tage en fælles uddannelse 

og skabe rum til fordybelse og refleksion omkring organisationen. Jeg er ikke i tvivl om, at det i sidste ende 

vil styrke teamsamarbejdet og den daglige arbejdsgang på skolen, siger Lotte Aagaard Risager og tilføjer 

afslutningsvis: 

- Jeg ser generelt forløbet som en rejse, hvor jeg får lov til at gå på opdagelse i min egen organisation. Jeg 

glæder mig til at se, hvor vi ender henne. 

Læs mere om Professionel Læringsledelse her. 

 


