Design af Forandringsteori.
Udviklingslaboratorie (Niveau 4): ’Ledelse og styring. Fokus: organisation og udviklingsstrategi’
Udviklingslaboratoriet tematiseret gennem programmer

Transformativ
hypotese

Ved at der udvikles og implementeres nye innovationsbaserede, relationsbaserede og udforskende ledelsesformer, samt nye
styringsredskaber for evaluering, kvalitetsarbejde og kompetenceudvikling, sandsynliggøres øget sammenhængskraft,
kvalitet og fremdrift i organisationen

Uddannelsesinstitutioner har ikke tilstrækkelig forandringskraft og uddannelserne afspejler ikke omverdens løbende
forandringsbehov

Udfordring

Ønsket praksis

Organisationens ledelses- og
udviklingspraksis er kendetegnet ved
udforskende, innovative og relationelle
tilgange der udfordrer traditionelle
organisationsstrukturer og
tankemønstre.
Den eksperimentelle tænkning danner
grundlag for strategisk udvikling af
indsatsområder såvel som den mere
organisatoriske udvikling. Der er tæt
samspil mellem ledelse, kvalitets- og
udviklingsafdeling og organisationens
øvrige medarbejdere. Det sikrer hurtige
og smidige overgange fra ideer, viden, og
aktioner til ny forbedret praksis.
Ledelsespraksis samarbejder strategisk
med alle niveauer i organisationen og
lederen er i stand til at forstå de mange
kompleksiteter, nuancer og perspektiver,
der eksisterer på hvert enkelt niveau.
Når ledelsespraksis skaber
sammenhænge mellem organisationens
udviklingsstrategier og
eksperimenterende praksisinitiativer
skabes tæt sammenhæng mellem
udvikling, implementering, drift og
strategi i organisationerne. Der skabes en
tværgående sammenhængskraft i forhold
til institutionens eksperimenterende
udviklingsarbejde til gavn for
uddannelsernes kvalitet.

Udviklingslaboratoriets programmer
som sætter retning

3.1 Kvalitet og Styring med
afsæt i praksis
Der er brug for udvikling af
nye styringsredskaber der
skaber sammenhæng mellem
udvikling, drift og strategi i
organisationerne

3.2 Nye ledelsesformer og
samarbejdsrelationer
Der er brug for at ledere
vender nøgletalstænkning til
videnstænkning og
eksperimenterer med
forskellige ledelsesroller, da
ledelse er en drivkraft for
forandring

Tegn
på forbedret praksis

Ledere inkluderer relevante
personer (aftagere, personale på
egen eller andre institutioner,
studerende eller elever) i det
eksperimenterende arbejde til
forbedring af ledelses-,
organisations- og
uddannelsespraksis

Effekter
af kulturforandringer
på kort sigt og lang sigt

Den eksperimentende
tænkning er en del af den
daglige kvalitets- og
udviklings- og
ledelsespraksis.

Der er tæt samarbejde mellem
ledelse, kvalitet- og
udviklingsafdeling og
organisationens øvrige afdelinger
om forbedring af ledelses-,
organisations- og
uddannelsespraksis

Medarbejderes
kompetenceprofiler er
dynamiske og innovative
og medarbejdere på alle
niveauer inddrages i
forandring og
vidensskabelse i
organisationen

Ledelsespraksis inddrager
aftagere og samarbejder om
relevante løsninger som afspejler
omverdens forandringsbehov

Nye undervisnings,
organisations- og
mødeformer afprøves og
implementeres løbende i
organisationen

Ledelsespraksis er i stand til at
nytænke og udvikle fælles
meningsforståelser på tværs af
organisationen

Organisationens
ressourcer allokeres
hensigtsmæssigt og i tide
gennem gensidig dialog

Som ”udforsker i egen praksis” er
lederen i stand til at forstå de
mange kompleksiteter, nuancer og
perspektiver, der eksisterer på
organisationens enkelte niveauer.

Der er tæt dialog imellem
ledere og øvrige
faggrupper i
organisationen

Dynamiske
uddannelsesinstitutioner
med forandringskraft

Uddannelsesinstitutioner tiltrækker
studerende og forskere
globalt

Flere elever og
studerende
gennemfører
uddannelsesforløb

Danmark som
foregangsland i
uddannelsesforskning

Øget kvalitet i
uddannelserne

Elever og studerende
opnår kompetencer der
svarer til fremtidens
behov

