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Pædagogisk ledelse er faglig ledelse handler om ledelse af læring, via synlig pædagogisk ledelse. Pædagogisk
ledelse er afgørende for, at eleverne og de studerende rykker sig rent fagligt. I bogen defineres pædagogisk
ledelse som faglig ledelse af elevers og studerendes læring, men også som faglig ledelse af medarbejdernes
læring og kompetenceudvikling. Undervisernes faglige kompetenceudvikling er afgørende for elevers og
studerendes læring, eftersom undervisernes engagement, faglige læring og lærer-elev-relationen er den
allervigtigste enkelte faktor af betydning for læring og trivsel. Bogen bygger på to principper: 1) Princippet
om læring i centrum, hvilket kræver pædagogisk ledelse som faglig ledelse og 2) princippet om distribueret
ledelse, hvilket betyder pædagogisk ledelse som en to-vejs-kommunikation, der finder sted overalt i
organisationen. Pædagogisk ledelse er altså kernen i den ledelsesmæssige opgaveløsning på enhver skole eller
uddannelsesinstitution, der har elevernes og de studerendes læring i centrum. Derudover indbefatter den
ledelsesmæssige opgaveløsning strategisk ledelse, administrativ ledelse og personaleledelse. Den pædagogiske
ledelsesopgave skal derfor primært rettes mod elevernes læring og resultater, og den skal bygge på
forskningsevidens, didaktiske metoder og praksisevidens, der kan give viden om elevernes læringsresultater.
Udover gode råd til lederen introducerer bogen: · praksistrekanten – en model for ledelse af pædagogisk
praksis på tre niveauer · en firefeltsmodel, der kan rammesætte et inkluderende læringsmiljø · modeller for
faglig udvikling · en skabelon for feedbackgivning og coaching samt særlige spilleregler for at indgå i sådanne
samtaler · de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med ledelse af tværprofessionelle medarbejdere ·

indsatsteorimodellen, der kan anvendes af skolens forskellige team i forbindelse med mindre
udviklingsprojekter · effektevalueringsmodellen, der fokuserer på effekten af en given indsats ·
videnskabsteoriens ABC, en videnskabsteoretisk model til forståelse af viden og videnstilblivelse til brug for
kritisk stillingtagen til forskning og litteratur om pædagogisk ledelse. Bogen henvender sig til skoleledere og
ledere af uddannelsesinstitutioner, studerende på diplomuddannelser og kompetenceudviklende kurser, ledere
af afdelinger, teams, projekter og koordinatorer samt lærere og undervisere på læreruddannelserne, efter- og
videreuddannelse af både lærere og pædagoger samt diplomuddannelser i skoleledelse.
studieår. Diplomuddannelsen i ledelse styrker dine kompetencer inden for det personlige lederskab og på
områder som strategi og strukturledelse. Det skyldes en udbredt konsensus om, at velfærdsopgaverne ikke
kan løses inden for de vante organisatoriske rammer, men må løses i tæt kontakt med de parter, som
opgaverne vedrører. Formålet med denne artikel er at vise, hvordan ledere metodisk kan arbejde med at
forbinde fremtiden med nutiden i strategiske processer med udgangspunkt i et meningsskabende og metaforisk
perspektiv. Søg Alle årgange Facebook BUPL. Et centralt element i dagtilbudsaftalen er, at det pædagogiske
fundament for dagtilbuddene skal tydeliggøres gennem en styrket pædagogisk læreplan, som forventes at
træde i kraft i sommeren 2018. Det skyldes en udbredt konsensus om, at velfærdsopgaverne ikke kan løses
inden for de vante organisatoriske rammer, men må løses i tæt kontakt med de parter, som opgaverne vedrører.
Læs mere Filadelfia tilbyder specialiserede patientforløb | Faglig viden om epilepsi, erhvervet hjerneskade og
søvnforstyrrelser 6 LP-modellen og viden baseret på resultater fra forskning LP-modellen er et resultat af
nyttig skoleforskning og skoletænkning, der har vist sig at være lige Hjernen er fantastisk. GL afholder
konferencer, seminarer, medlemsarrangementer og møder. 350 tilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet.
og 2. Stine har ti års erfaring som bl. Diplomuddannelsen i ledelse styrker dine kompetencer inden for det
personlige lederskab og på områder som strategi og strukturledelse. Hele det 3. studieår er et
arbejdspraktikår. I mere end 130 år har der udelukkende været landbrugsuddannelse på Dalum
Landbrugsskole, og i dag er Dalum Landbrugsskole én af landets største landbrugsskoler. Et medlemskab
omfatter hele tilbuddet og giver dermed alle ansatte adgang til: Et stort netværk af ledere og medarbejdere fra
ca.

