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● Gleder og utfordringer ved 
å være leder. 

● Hvordan skape gode 
dele- og møtekulturer? 

● Hvordan takle 
personalansvar? 

Dagens tema



Utøve ledelse, - hva er det?

● Ha innflytelse, 
● påvirke, 
● føre an, 
● gi retning, 
● skape mening 

(slik at det foregår 
organisert samarbeid 
mot felles mål)



Ledelse er å

- styre
- administrere

Men også noe mer!
- Motivere
- Veilede
- Fronte organisasjonen utad



Ulike typer

● Toppleder, mellomleder, førstelinje-leder
● Personalansvar/ Ikke personalansvar
● Budsjettansvar / Ikke budsjettansvar
● Leder for et fagområde
● Leder for et virksomhetsområde
● Teamleder, gruppeleder, prosjektleder ….



Teorier om ledelse

● Fokus på personlige egenskaper 
(noen har det, andre har det ikke)

● Fokus på atferd og lederstil 
(rett leder-atferd kan læres)

● Fokus på samspill og relasjoner
(lederkompetansen handler om å
kunne samhandle og 

jobbe med relasjonene)



Hva er en god leder? (easyQuest.com)



● Resultater fra spørreundersøkelsen «Hva er en god 
leder? (easyquest.com)



Hva er viktigst når du skal vurdere om en internatleder er 
en god leder?

● Gode økonomiske resultater (dvs. fullt internat, ingen 
flytter ut underveis i skoleåret)

● Elevene er godt fornøyde med internatleder
● De som internatleder har som underordnede (f.eks

kjøkkenpersonale og renholdere), er godt fornøyde med 
lederen sin

● Internatleders overordnede, dvs rektor og skolestyret, er 
godt fornøyde med internatleder

● Annet (Her må du utdype svaret muntlig!)



● Fokus på personlige egenskaper hos lederen
● Fokus på lederens atferd (handlinger) og lederstil
● Fokus på samspill og relasjoner

Rent umiddelbart, hvilken av disse tre 
typene teorier om ledelse har du mest tro på?



Samspill

God kommunikasjon!





Samtale

Gi eksempler på dårlig kommunikasjon mellom en leder 
og dem som lederen skal lede 
(f.eks. misforståelser, uklare meldinger, ulik tenkemåte, 
språket blir ikke forstått etc.)



Relasjoner

Ofte handler det om å svare på de andres forventninger.
Ansatte forventer at leder:

● er tydelig på hva han/hun forventer
● er trygg i lederrollen, tar avgjørelser
● jobber for å nå målene man har satt
● er synlig utad og innad
● er tilgjengelig for de ansatte
● er er raus, har empati, ser alle



Samtale

Savner du noe i listen over forventninger til en leder?

● er tydelig på hva han/hun forventer av ansatte
● er trygg i lederrollen, tar avgjørelser
● jobber for å nå målene man har satt
● er synlig utad og innad
● er tilgjengelig for de ansatte
● er er raus, har empati, ser alle



Lederstil

Om å bli trykket ned i stedet for å bli løftet opp









Samtale

Gi eksempler på ord fra en leder som har løftet opp i 
stedet for å trykke ned.



Dele- og møtekultur

● Alle er trygge, føler seg 
akseptert, inkludert. 

● Faste møteplasser, rutiner for 
samarbeid og samhandling

● Lov å gjøre feil, - men bruke 
erfaringen positivt.



Personalansvar

● Gode databaserte systemer!  (Oppfølging av 
sykmeldte, husk fødselsdager, tilgang til regelverk etc.

● Sett deg inn i regelverket (permisjon ved egen sykdom 
og barns sykdom, oppfølging av sykmeldte, 
arbeidstid/overtid, krav til arbeidsmiljø etc )



Trakassering

Likestillings- og diskrimineringsloven § 13.
Trakassering ….  er forbudt.
Med trakassering menes ….
Med seksuell trakassering menes….
Arbeidsgiver/ledelsen skal forebygge og forhindre trakassering.

KFFs mal for tiltaksplan mot seksuell trakassering
● Både forebygge og håndtere saker som oppstår.



Varsling - arbeidsmiljøloven

§ 2A-1
● Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold 
● Arbeidstakers fremgangsmåte skal være forsvarlig.

§ 2 A-3
● Arbeidsgiver plikter å utarbeide rutiner for intern varsling i 

samsvar med § 2A-1 i tilknytning til HMS-arbeidet.

KFFs mal for varslingsrutiner.



MittVarsel



https://ik-friskole.no/



www.ik-friskole.no



Samtale

Gleder og utfordringer ved å være leder. 



Om endringsprosesser

● Endringsbehovet må bli forstått 
( - tar tid!)

● Involver alle aktuelle - skap 
eierskap!

● Hold fokus på den enkelte   (= 
mange samtaler ….)!

● Pass på det formelle, bl.a. arbml. 
§ 4-2 tredje avsnitt



Oppsummering

Vær trygg
Vær tydelig
Fokus på relasjoner (samarbeid, samspill)
«Vi-følelse» viktig i endringsprosesser

Vær trygg
Vær tydelig
Fokus på relasjoner (samarbeid, samspill)
«Vi-følelse» viktig i endringsprosesser


