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Kommuner vil spejde mod skolevæsenet i 

Aalborg 
 

I efteråret 2020 søsatte Aalborg Kommune Danmarks største og mest ambitiøse kompetenceløft for 

skoleledelser, Professionel Læringsledelse, som har til formål at skabe bedst mulig trivsel og læring hos den 

enkelte elev. Indsatsen bygger på en række lovende erfaringer fra forløbet Ledelse for øget læring, hvor 

skoleledelsen på Gl. Lindholm Skole blandt andet har deltaget siden 2018. 

 

- Det glæder mig meget, at de erfaringer, vi har gjort os gennem Ledelse for øget læring, nu rulles ud i hele 

kommunen gennem Professionel Læringsledelse. Kompetenceløftet har nemlig haft en stor effekt på vores 

skole ved blandt andet at gøre os skarpere på, hvor vi skal sætte ind og understøtte for at sikre et trygt og 

godt læringsmiljø med læring i fokus for vores elever som det altoverskyggende, fortæller Carsten Westfal 

Bruun Søndergaard, som er skoleleder på Gl. Lindholm Skole og formand for skolelederforeningen i Aalborg 

Kommune. 

 

Ni skoleledelser i Aalborg Kommune og 25 skoleledelser i København Kommune har foruden Gl. Lindholm 

Skole deltaget i Ledelse for øget læring. 

 

Kan løfte kommunens skoler til nye højder 

Det overordnede formål med Professionel Læringsledelse er at give både skoleledelser og 

forvaltningsledelsen i Aalborg Kommune en fælles ramme, som kan sikre de bedste forudsætninger for 

eleverne. Lykkes vi med det, bliver skolevæsenet i Aalborg Kommune ifølge Carsten Søndergaard i en liga 

for sig: 

 

- Professionel Læringsledelse konstituerer, at kommunens skoler udarbejder differentierede og strategiske 

indsatser ud fra en overordnet, fælles referenceramme, som sikrer, at man ser på tingene uf fra samme 

optik. Jeg mener, at det kommer til at samle politikere, forvaltning og det samlede skolevæsen betydeligt, 

siger Carsten Søndergaard og fortsætter: 

 

- Indsatsen har et solidt potentiale til at løfte kommunens skoler til nye højder, selvom det kommer til at 

tage år, før resultaterne har forplantet sig ud til både ledelse, medarbejdere, elever og forældre. Vi skal blot 

være vedholdende og tålmodige. Men med tiden tror jeg derfor også, vi kan forvente, at landets øvrige 

kommuner vil spejde mod skolevæsenet i Aalborg, slutter Carsten Søndergaard. 

 

Professionel Læringsledelse forventes afsluttet i 2023. 

 

Læs mere om Professionel Læringsledelse her. 


