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STYRK DIN LEDELSE
I EN KOMPLEKS VERDEN
S

ocialpædagogiske ledere og mellemledere skal navigere i
en dagligdag med krydspres, nye styringsformer og tvær
faglige samarbejder, der stiller store krav til ledelsesopgaven.
Den ene dag kommer Socialtilsynet på besøg på din arbejds
plads og møder dig med en række krav. Nogle måneder
senere er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der forventer
noget andet af dig. Samtidig ruller forvaltningen en ny poli
tisk beslutning ud, du skal forholde dig til, sideløbende med
at du skal lede dine medarbejdere gennem en tryg foran
dringsproces. Din arbejdsgiver forventer, at du skal tænke
innovativt, men samtidig må du ikke begå fejl.
Kravene til socialpædagogiske ledere vokser markant i disse
år, og samtidig bliver de mere komplekse.
Vi hører fra vores ledermedlemmer, at ledelsesopgaven
bliver stadigt mere kompleks og med god grund. For de
socialpædagogiske arbejdsområder udvikler sig i takt med
hele velfærdssamfundet, hvor man i stigende grad tænker i
helhedsløsninger, der tager hånd om det hele menneske, og
hvor alle indsatser koordineres.
Den bevægelse skaber ofte bedre tilbud for borgerne;
men den stiller også nye krav til lederne om samarbejde,
udvikling og koordinering på tværs af tilbud og forvaltninger,
ledelse af personalegrupper, der består af flere fagligheder
og inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfundet.

Som de socialpædagogiske lederes fagforening ser vi det
som en vigtig opgave at medvirke til, at vores medlemmer er
godt rustet til at håndtere deres komplekse ledelsesopgaver.
Socialpædagogernes ledere er dygtige og veluddannede.
Men de har et fortsat behov for at blive klædt på til nutidens
voksende krav. Derfor er det med stor glæde, at vi i sam
arbejde med Komponent – Kommunernes udviklingscenter
kan tilbyde kompetenceudviklingsforløbet Ledelse i kompleksitet 2.0.
Ledelse i kompleksitet 2.0 taler ind i de øjeblikkelige og
konkrete problemstillinger, og med kompetenceforløbet
tilbyder vi en mulighed for at få indsigt i de mekanismer, som
er toneangivende i det offentlige landskab, og forståelse for,
hvordan socialpædagogiske ledere kan handle derefter. Det
er vores håb, at Ledelse i kompleksitet 2.0 vil styrke vores
ledere og mellemledere i at synliggøre nødvendigheden og
værdien af de socialpædagogiske tilbud, og at de samtidig
får en stærkere platform for deres strategiske arbejde.
Med venlig hilsen
Verne Pedersen, Forbundsnæstformand
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HVORFOR TITLEN
’LEDELSE I KOMPLEKSITET 2.0’?
K

ompetenceforløbet har titlen ’Ledelse i kompleksitet’,
fordi begrebet kompleksitet betegner omstændigheder,
som mange socialpædagogiske ledere og mellemledere
typisk møder i deres ledelsespraksis. Disse omstændigheder
er bl.a. kendetegnet ved uigennemsigtige processer, para
dokser i mødet mellem modsatrettede meninger, dilemmaer
og utydelige årsags/virknings-sammenhænge, hvor konse
kvensen af beslutninger kan være svære at gennemskue.
2.0 i titlen antyder, at kompetenceforløbet er opdateret og
således adresserer de allerseneste spørgsmål og problem
stillinger, som de socialpædagogiske ledere står overfor i
2021.

FORMÅL MED LEDELSE I KOMPLEKSITET 2.0
Formålet med Ledelse i kompleksitet 2.0 er at stille skarpt
på, hvordan det bredere ledelsesspænd og kravene hertil
konkret skal forstås. Målet er at styrke den socialpædagogiske
ledelsespraksis ved at supplere den med en større indsigt og
forståelse for den politiske og forvaltningsmæssige kontekst,
som tilbud på det specialiserede socialområde typisk agerer
indenfor. Ledelse i kompleksitet 2.0 tager derfor udgangs
punkt i, hvordan socialpædagogiske ledere skal forstå de
politiske og offentlige institutioners logikker.
Herudover stiller forløbet også skarpt på to meget aktuelle
tematikker i den offentlige sektor: Dels kravet om helheds
løsninger overfor borgeren og deraf intern organisatorisk
tværfaglighed. Og dels kravet om ledelse af fagprofessionelle.
Tværfaglighed er særlig relevant, fordi de stærke krav om
helhedsløsninger for borgeren kalder på netop tværfaglighed
og udfordrer fagprofessionelles professionsfaglighed.
Forløbet afholdes i to moduler, hvor vi på 1. modul ser på de
eksterne forhold omkring det enkelte tilbud, mens vi på 2.
modul ser ind i de interne forhold i den enkelte organisation.

Ledelse i kompleksitet 2.0 tager afsæt i følgende
ledelsesmæssige fokuspunkter:
→ A
 ktuelle udfordringer for socialpædagogisk ledelse,
herunder ledelse i kompleksitet.
→ Indsigt i og forståelse for arbejde i krydspres.
→ Ø
 get kendskab til den politiske organisation og offentlige
styringsparadigmer.
→ S
 trategisk ledelse og oversættelse af mening, både
vertikalt og horisontalt.
→ S
 amarbejde og tværfaglighed med andre faglige
logikker.
→ Arbejde med fagprofessionelle.
Udover disse mere generelle fokuspunkter, vil Ledelse i
kompleksitet 2.0 også adressere en række helt aktuelle
problemstillinger:
→ H
 vad betyder de flere faglige perspektiver for det fælles
faglige miljø?
→ Hvilken betydning har de pårørendes forøgede stemme?
→ H
 vad har coronarestriktionerne betydet, og hvilke
erfaringer kan vi trække herfra?
→ H
 vordan kan den socialpædagogiske leder skabe
mellemrum i de tværfaglige processer?
Som anført, har Ledelse i kompleksitet 2.0 fokus på, hvordan
deltagerne skærper deres indsigt i den politiske og organisa
toriske omverden omkring deres egen organisation og forstår
de præmisser, som eksisterer omkring det enkelte tilbud.
Målet er, at deltagerne efter endt forløb har erhvervet sig:
→ Indsigt i den offentlige sektors forskellige formålskrav.
→ Indsigt i styringslogikker og styringskrav i offentlig
forvaltning.
→ Forståelse for nye strømninger i den offentlige sektor,
herunder tværfaglighed og ledelse af fagprofessionelle.
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MÅLGRUPPEN FOR LEDELSE I KOMPLEKSITET 2.0
Ledelse i kompleksitet 2.0 er et kompetenceudviklingsforløb
målrettet socialpædagogiske ledere og mellemledere, som
er forankret i deres lederskab og faglighed. Man kan med
fordel deltage som samlet ledelsesteam, da deltagerne der
ved får mulighed for at drøfte mange relevante problemstil
linger i fællesskab og derved kan skabe et fælles fundament
for det fremtidige ledelsesgrundlag i eget tilbud. Deltagelse
i Ledelse i kompleksitet 2.0 kræver dog medlemskab af
Socialpædagogerne.

INGEN EKSAMEN, MEN MASSER AF REFLEKSION
UNDER OG EFTER FORLØBET
Ledelse i kompleksitet 2.0 afsluttes ikke med en eksamen,
da vi mener, at det er vigtigere, at tiden på de 2 x 2 under
visningsdage skal anvendes til teoretiske input, analyse,
diskussion og refleksion omkring aktuelle problemstillinger
end til eksamensforberedelse. Ledelse i kompleksitet 2.0
er relateret til praksis og undervisningen forestås af erfarne
undervisere fra Komponent.
Vi bruger Eventbuizz som elektronisk undervisningsportal, hvor
undervisningsmateriale, praktiske oplysninger mv. vil findes

MAIBRITT KUSZON
Chefkonsulent i Komponent med specialisering ift. specialiserede voksensocialområde, med særligt fokus på styring
og faglig ledelse.
Maibritt har mange års erfaring som chef på socialområ
det, men har også i perioder haft ansvaret for sundheds- og
beskæftigelsesområdet. Maibritt har indgående kendskab
til at drifte, styre, lede, udvikle og forandre det specialise
rede voksenområde. Maibritt har bl.a. udviklet Komponents
tilgang og analysedesign for at identificere udgiftsdrivende
faktorer i sagsbehandlingen og har arbejdet med denne
tilgang og efterfølgende udviklingsprocesser i en lang række
kommuner.

MIKKEL KAELS
Chefkonsulent i Komponent I Ekstern lektor I Forfatter
Mikkel har gennem de seneste 15 år arbejdet intensivt med
projektledelse, ledelses- og organisationsudvikling, orga
nisationsteori og læring og har undervist i projektledelse,
organisationsteori, strategi og beslutningsprocesser. Mikkel
har stor teoretisk indsigt på ledelsesområdet som ekstern
lektor på CBS og har øje for komplekse organisatoriske pro
blemstillinger, men også på løsningsmuligheder, hvor kom
binationen af praktisk erfaring og dyb indsigt i en lang række
organisationsteoretiske perspektiver, giver stor forståelse for
offentlige organisationers udfordringer. Mikkel er desuden
forfatter til bøger og artikler om projektledelse.
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MODUL 1
DE EKSTERNE FORHOLD OMKRING DE SOCIALPÆDAGOGISKE TILBUD
LÆRINGSDAG I:
19. januar 2022
Ledelse i kompleksitet

Litteratur:
Dahl, Kristian, et al: En Ny
Syntese om offentlig admin
istration. 2017 (6 sider)

På den første læringsdag sættes scenen for hele kompetenceforløbet. Fokus vil være på
kompleksitet og det krydspres, som offentlige målsætningsparametre stiller den
socialpædagogiske ledelse overfor.
Kursisterne vil blive præsenteret for Den Ny Syntese model, som netop viser, hvorfor insti
tutioner, som er i kontakt med den offentlige forvaltning, oplever et krydspres, når de stilles
overfor krav, som kalder på forskellige målsætninger, der ofte også kan være modstridende.
I forlængelse af dette, skal vi arbejde med kompleksitetsteori for at vise, hvorfor og hvordan
man kan agere i dette modstridende ledelsesrum.

Snowden & Boone:
A Leaders Framework for
decisionmaking. Harvard
Press 2008 (10 sider)

LÆRINGSDAG II:
20. januar 2022
Ledelse i forskellige sty
ringskontekster og oversæt
telse imellem disse

Litteratur:
Holm, Jesper: Det organisa
toriske træ. 2015 (33 sider)
Madsen, Søren Obed:
Implemen-teringens dimen
sioner. 2018. (23 sider)

På anden læringsdag stilles der skarpt på forskellige styringsparametre i den offentlige
forvaltning. Formålet med styringsparametrene er at vise, hvordan forskellige normer for
styring præger den offentlige sektor. I den forbindelse vil vi arbejde videre med, hvad der
sker, når de forskellige styringsformer mødes, og hvad det kan gøre ved relationen imellem
aktørerne.
I forlængelse heraf kigger læringsdagen ind i, hvordan man oversætter logikker og forstå
elser på tværs i den offentlige sektor afhængig af de konkrete positioner.
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MODUL 2
DE INTERNE FORHOLD I DE SOCIALPÆDAGOGISKE TILBUD
LÆRINGSDAG III:
29. marts 2022
Tværfaglighed i velfærdsløs
ningerne

Litteratur:
Digmann, Annemette, et al:
På tværs - Grænsekrydsende
ledelse. 2016 (20 sider)

Dagens tema handler om tværfaglighed. Som allerede anført, så kalder den offentlige
service i dag på en meget mere helhedsorienteret tilgang, hvor flere velfærdsområder og
medarbejdergrupper skal indgå i samarbejde i løsningen af den enkelte borgers behov.
Dette kalder på tværfaglighed.
Men tværfaglighed udfordrer samtidig de enkelte faggrupper, fordi i det tværfaglige rum
mødes de forskellige faglige logikker og interesser, og de kan give stor usikkerhed og
frustration i relationen.
På dagen vil vi derfor belyse begrebet kollektiv og grænsekrydsende ledelse og præsentere
koblings-kompetencebegrebet.

Jørgensen, Henning, et al.:
Hvad er koblingskompetencer? 2016 (12 sider)

LÆRINGSDAG IV:
30. marts 2022
Ledelse af fagprofessionelle
medarbejdere

Litteratur:
Voxted; Søren: Faglig ledelse i
offentlige organisationer.
Kap. 2. 2016. (11 sider)
Kampmann, Emil Sjøberg:
Ledelse af tværprofessionelt
samarbejde. 2014. (10 sider)

På sidste læringsdag skal fokus ses i forlængelse af kursusdag 3. For hvordan skal den
enkelte leder arbejde med fagprofessionelle medarbejdere, når den rene professionsfaglig
hed udfordres i tværfaglighedens navn?
Mange stærke fagprofessionelle faggrupper ser deres arbejde ud fra en altruistisk tilgang,
som handler om, at ens arbejde skal ses i en større samfundsmæssig helhed. Det kan
umiddelbart lyde godt, men hvad betyder det så, når de bliver nødt til at gå på fagligt
kompromis, fordi andre faglige logikker eller andre interesser og agender inddrages i
processen? Hvordan skal lederen håndtere flere af disse fagligheder på samme tid?

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

DATOER	Modul 1:
Modul 2:

19. januar – 20. januar 2022
29. marts – 30. marts 2022

PRIS	
Deltagelse i Ledelse i kompleksitet 2.0 koster kr. 9.500.
Deltagelse er kun for medlemmer af Socialpædagogerne.
Prisen dækker 2 x 2 undervisningsdage med internat
inkl. forplejning, undervisningsmaterialer og kursusbevis.

TILMELDING

 0. december 2021
2
*Bemærk, at tilmelding til Ledelse i kompleksitet 2.0
gælder for begge moduler, og at tilmeldingen er bindende
efter udløb af tilmeldingsfrist den 20. december 2021
TILMELD DIG VIA WWW.SL.DK/LEDERE

Ledelse i kompleksitet 2.0 har plads til 40 deltagere
og afholdes på Vejle Center Hotel, Villy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle.

