Skoleudvalget

Punkt 8.

Orientering om Ledelse for øget læring v/Johan From
2019-048754
Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, oplæg og opsamling ved Johan From i "ledelse
for øget læring".
Beslutning:
Til orientering.
Søren Kusk og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Nærværende sag fremsendes, fordi Skoleudvalget i forlængelse af studieturen til London i april, har ønsket
en opfølgning ved Johan From fra Handelshøyskolen BI i Oslo, der udbyder skolelederuddannelse for 10
skoleledelser i Aalborg Kommune under indsatsen Ledelse for Øget Læring.
Baggrund
På studieturen fik Skoleudvalget blandt andet indblik i flere af de elementer, som indsatsen Ledelse for Øget
Læring bygger på. Dette indblik blev dels formidlet af Johan From, men også synliggjort under
skolebesøgene på skolerne Claremont High og Holy Trinity samt under forelæsningen ved Sir John
Townsley.
Forud for disse skolebesøg opfordrede Johan From Skoleudvalget til at være opmærksom på, at ikke alt,
hvad der blev oplevet, ville være direkte overførbart til skolerne i Aalborg Kommune, idet det engelske
skolesystem er anderledes opbygget. Men besøgene skulle snarere ses som inspiration til, at det er muligt at
ændre skolers kvalitet og præstationsniveau først og fremmest ved at styrke ledelserne.
Studieturen blev i London afsluttet med en kort opsamling ved Johan From, og det blev aftalt at turen
efterfølgende skulle samles op med et oplæg og en opsamling på de elementer, der inspirerede og som evt.
kan danne grundlag for fremtidige politiske visioner for Aalborg Kommunes skoler.
Status på Ledelse for Øget Læring
Skoleudvalget fik senest på Skoleudvalgsmødet d. 4. december 2018 en orientering om status på indsatsen.
Siden da har de deltagende skoleledelser afsluttet tre uddannelsesmoduler; Forandringsledelse samt
Selvanalyse af henholdsvis ledelse og data. Derudover har de deltaget i en todages workshop omkring
samtalemetoden Open to Learning conversations (OTL).
Gennem det seneste halve år har skolerne tillige modtaget implementeringsstøtte fra både Johan From samt
forvaltningen.
Dagsorden for oplæg
Slides fra Johan From til oplægget på Skoleudvalgsmødet findes vedhæftet som bilag.
Materialer fra studieturen er ligeledes vedhæftet som bilag.
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Bilag:
Slides - Eierstyring Aalborg oppfølgingsmøte 25juni19
Program studietur april 2019
School_Improvement_in_Multi-School_groups_-_FINAL_10122018 (1)
DzWnaeLWwAAllxA
Bilag - BI Norwegian Business School - Danish visitors 25 April 2019 SJT
Chrysalis presentation
Eierstyring Aalborg oppfølgingsmøte 25juni19
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