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Samarbejde og sparring kan nedbryde barrierer 
 

I oktober 2020 lød startskuddet i Aalborg til Danmarks største og mest ambitiøse kompetenceløft for 

skoleledelser, som har til formål at øge alle elevers læring og trivsel. Indsatsen bygger på en række lovende 

erfaringer fra forløbet Ledelse for øget læring, hvor 10 skoleledelser i Aalborg Kommune og 25 kommuner i 

København Kommune har deltaget siden 2018.  

 

Både skoleledelserne og forvaltningsledelsen i Aalborg Kommune skal de næste tre år arbejde tæt sammen 

for at sikre, at eleverne bliver så dygtige, som de kan, og det ser man frem til at være en del af på Gandrup 

Skole: 

 

- Noget af det det mest spændende ved at deltage i Professionel Læringsledelse bliver den sparring og det 

samarbejde, der kommer til at være på tværs af kommunens skoler. Det er min forventning, at indsatsen 

kan bidrage til at nedbryde barrierer og anerkende, at der ofte er flere svar på den samme problematik, 

siger Anders Borkmann, som er skoleleder på Gandrup Skole . 

 

Professionel Læringsledelse gennemføres i samarbejde med Handelshøjskolen BI, Oslo og med støtte fra AP 

Møller Fonden. 

 

Belæg for daglig ledelse 

Professionel Læringsledelse løber frem til sommeren 2023, og skoleledelserne i Aalborg Kommune skal 

undervejs stille skarpt på egen skoles forbedringspotentiale og herudfra igangsætte en række 

længerevarende, strategiske indsatser. Anders Borkmann forventer således, at Professionel Læringsledelse 

kan bidrage til at stille skarpere på udfordringerne i egen praksis.  

- Vi har en klar formodning om, hvordan Gandrup Skole skal være, og det bekræfter vi hver dag hinanden i. 

Men vi har ikke noget belæg for vores daglige ledelse, og derfor er det min klare forventning, at 

datagrundlaget i indsatsen blandt andet vil gøre os klogere på, om det vi gør for vores elever i dag, også er 

det allerbedste, slutter Anders Borkmann. 

  

Læs mere om Professionel Læringsledelse her. 


