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2014-47598
Skoleforvaltningen fremsender, til Skoleudvalgets orientering, status på Offentlig Leadership Pipeline i
Skoleforvaltningen.
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Skoleudvalget
Sagsbeskrivelse
Den 22. september 2015 afholdtes Opstartsseminar for Skoleudvalget som en del af den politiske proces i
Skoleforvaltningens Leadership Pipeline projekt.
På Opstartsseminaret blev der stillet skarpt på den politiske ledelse af Skoleforvaltningen. Skoleudvalget
arbejdede på dagen med definitioner af dels god ledelse i Skoleforvaltningen, dels hvad der kendetegner
god politisk ledelse. I forlængelse af dette arbejdede medlemmerne af Skoleudvalget med specifikke formuleringer af hvilke færdigheder, arbejdsværdier og prioriteter, som man skal besidde som politiker og som
udvalg.
På baggrund af drøftelserne og de skriftlige produkter fra Opstartsseminaret udarbejdes første udkast til
profilbeskrivelse for Skoleudvalget, samt forventningerne til politisk ledelse. Det gennemskrevne materiale vil
på valideringsworkshoppen den 10. december 2015 bliver forelagt Skoleudvalgets medlemmer med henblik
på at drøfte og nuancere de endelige formuleringer og fokusområder.
På baggrund af Opstartsseminaret ønskes der en drøftelse af følgende spørgsmål:
 Hvad har Skoleudvalget oplevet som mest givende i processen på Opstartsseminaret?
 Er der noget særligt, som Skoleudvalget ønsker at fokusere på, drøfte eller arbejde med ind til valideringsworkshoppen i december? Emner eller temaer i forhold til Leadership Pipeline, der ønskes
drøftet på kommende Skoleudvalgsmøder?
Kommende aktiviteter i projektet
I starten af oktober måned gennemføres workshops med ledere og medarbejdere fra skolerne, der i sit indhold og proces er identisk med Opstartsseminaret for Skoleudvalget. På disse workshops vil ledere og medarbejdere drøfte og formulere første udkast til, hvilke færdigheder, arbejdsværdier og prioriteter, der er afgørende på hvert lederniveau i forvaltningen.
Løbende orientering på Skoleudvalgsmøderne
Skoleudvalget vil på udvalgsmøderne i projektperioden løbende få orienteringer omkring projektets fremdrift,
samt status på de gennemførte aktiviteter.
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