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Artikel 1: Forandringsledelse og værdiskabelse 

Det bedste udgangspunkt for en succesfuld organisatorisk implementeringsproces er en stærk 
ledelsesmæssig forankring. 

En stærk ledelsesmæssig forankring fastholder fokus på forandringen og forandringens 
”hvorfor”. Visionen for forandringen kommunikeres klart og eksplicitte, realistiske 
målsætninger og delmål er tydelige for alle.  

At lede forandringer er komplekst. De organisatoriske forudsætninger, ressourcer og 
potentialer bør derfor i implementeringens forberedelsesfase identificeres og kortlægges. 
På den baggrund tilrettelægges en implementeringsproces, der er realistisk, 
meningsgivende og dermed succesfuld. 

 

Hvorfor Aula? 

Det er afgørende, at værdien af Aula diskuteres, forstås og formidles centralt og 
decentralt i kommuner, skoler og dagtilbud, således at Aula, og det at skulle lære nyt og 
indføre nye ændrede arbejdsgange, opleves som meningsfuldt og givende.   

Opgaven med forandringsledelse og værdiskabelse skal kobles med måden 
kommunerne vælger at anvende Aula på – altså kommunernes anvendelsesstrategi. 

Dette fordrer høj grad af bevidst ledelsesmæssigt fokus såvel centralt som decentralt.  

Den enkelte kommune har ansvaret for implementeringen af Aula på kommunens skoler 
og institutioner og skal i den forbindelse træffe beslutninger, afsætte ressourcer og løse 
opgaver med forandringsledelse og værdiskabelse.  

Kommunen skal fastlægge, hvordan den vil arbejde med at skabe og synliggøre 
værdiskabelsen, som Aula skal give brugere, institutioner og kommuner; 
Implementeringshåndbog del 1 afsnit 4.3. 

Den kommunale styregruppe for Aula har fastsat følgende målsætninger og 
succeskriterier for Aula; Implementeringshåndbog del 1 afsnit 2.2:  
 

1. Aula skal lette kommunikationen mellem skole, dagtilbud og hjem og indbyrdes mellem 
brugerne gennem forbedrede dialogmuligheder, fx kommunikation i billeder, lyd og tekst 
mellem skole, elever og forældre og indbyrdes mellem disse grupper. 

2. Aula skal samle og målrette informationer til de forskellige brugergrupper, afhængig af 
deres forskellige roller. Brugerne vil således blive ledt over til relevant information i bl.a. 
kommunale administrative systemer, kommunale indkøbte læringsplatforme samt 
nationale data (fx nationale test).  

3. Aula skal understøtte arbejdet i læringsplatformen, bl.a. ved at give mulighed for 
kommunikation omkring læringsforløb mellem elever, pædagogisk personale og 
forældre. 

4. Aula skal understøtte dagtilbuds- og skolenære behov via visning af relevante 
informationer for brugeren, fx plan for dagen, nyheder og aktivitetsplaner. 

 
Aulas overordnede succeskriterie er at blive den fortrukne kommunikationsplatform, 
hvor elever, børn i dagtilbud (vuggestue, børnehave og dagpleje), forældre, 
pædagogisk personale og andre aktører med tilknytning til skoler og dagtilbud har 
adgang til relevante informationer og har mulighed for at kommunikere indbyrdes.  
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Fælles afsæt for forandringsledelse og værdiskabelse 

I forberedelsen af implementeringsfasen er det en afgørende forudsætning, at afsættet for 

implementeringen af Aula knyttes an til og tænkes ind i den enkelte kommunes 

overordnede udviklingsstrategi og målsætning for skole og dagtilbud.  

Italesættelse af denne kobling som kapacitetsopbygning i implementeringsprocessen vil 

støtte praktikerne i skole og dagtilbud i forståelsen og anvendelsen af Aula og ændrede 

arbejdsgange i deres lokale kontekst.  

De skitserede problemstillinger nedenfor er et bud på et afsæt for kommuner og 

decentrale ledelsers fælles arbejde med et bevidst og fælles fokus på værdiskabelse for 

pædagogisk personale, forældre og børn.  

➢ Hvordan tænkes Aula ind som et centralt element i kommunens it- og 

digitaliseringsstrategi på 0-18-årsområdet? 

➢ Hvordan understøtter Aula de kommunale mål og visioner på skole- og 

dagtilbudsområdet ift. børns læring, udvikling og trivsel? 

➢ Hvordan skaber Aula værdi for pædagogisk personale, forældre og børn/elever? 
 

➢ Hvad er den overordnede kommunale målsætning og vision for Aula for skole og 

dagtilbud? 

➢ Hvornår forventer vi at være i mål med den overordnede kommunale målsætning og 

vision for Aula?  

➢ Hvilke succeskriterier/tegn for Aula vil vise, at vores vision er indfriet? 

➢ Hvilke årlige delmål sætter vi (2019?/2020?/2021?) for Aula og hvilke 

succeskriterier/tegn, vil vise, at vi er på rette vej? 

➢ Hvordan og af hvem kommunikeres den overordnede kommunale målsætning og 

vision til de decentrale ledelser i skole og dagtilbud? 

➢ Hvordan sikres det, at den overordnede kommunale målsætning og vision, kan 

omsættes i decentrale kontekster? 

Figur 1 er en vejledende model, som kan anvendes som skabelon for arbejdet med at 

omsætte den overordnede kommunale vision til konkrete delmål, målsætninger og 

succeskriterier for at synliggøre forandringsproces og værdiskabelse (printbar skabelon 

side 4). 
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 Figur 1: Model til arbejdet med målsætninger og succeskriterier til at synliggøre forandringsproces og værdiskabelse. 

 

Lokal forandringsledelse og værdiskabelse 

Med afsæt i de overordnede kommunale målsætninger og visioner for Aula, kan de decentrale 

ledelser og enheder omsætte visioner og delmål i egen lokale kontekst.  

Til dette arbejde kan følgende problemstillinger knyttes an: 

➢ Hvordan skaber Aula værdi for vores pædagogiske personale, forældre og 
børn/elever? 

 

➢ Hvilke af vores lokale indsatser og udviklingsprocesser understøtter Aula? 

➢ Hvad er vores lokale målsætning og vision for Aula ( 2019?/2020? 2021?) 

➢ Hvilke årlige delmål sætter vi (2019?/2020?/2021?)? 

➢ Hvilke succeskriterier har vi, og hvordan kan vi se, at der er fremdrift, og at vi er på 

rette vej? 

➢ Hvilke opmærksomhedspunkter, er der, som vi bør tage højde for? 

➢ Hvilke lokale ressourcer kan vi bringe i spil? 

➢ Hvordan og af hvem kommunikeres vores målsætning og vision til det pædagogiske 

personale? 

➢ Hvordan involveres og medinddrages vores forældre og elever/børn? 

 

Figur 2 nedenfor illustrerer en proces for arbejdet med lokal forandringsledelse og 
værdiskabelse i overskriftsform: 
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Figur 2: Proces for arbejdet med lokal forandringsledelse og værdiskabelse 

 

I afsnit 4.3 i implementeringshåndbog del 1, kan der hentes yderligere inspiration til  arbejdet 
med værdiskabelse. 

Implementeringsprocesser vil møde modstand, uanset hvor gode intentionerne og 
forberedelserne er. Anvendelsen af ny viden, praksisser og procedurer skal suppleres med en 
grundig forståelse og respekt for den eksisterende professionelle adfærd og lokal 
organisatorisk kultur og kontekst.  

Kommunens egne superbrugere kan uddanne det pædagogiske personale lokalt. Det er 

derfor essentielt, at disse klædes på til at kunne formidle de værdiskabende bevæggrunde 

for Aulas kerneopgave, således at de kan håndtere eventuel modstand i undervisningen, der 

eksempelvis er begrundet i skepsis over for Aula og/eller de nye arbejdsgange, som indføres.   

Særligt skoler har ifm. implementering af læringsplatforme arbejdet med forandringsledelse 

gennem de seneste år og gør det fortsat. Det er selvsagt oplagt, at inddrage de mange 

erfaringer kommuner, skoler og pædagogiske ressourcepersoner her har gjort sig. 

I denne sammenhæng kobles Aula sammen med kommunens samlede it-miljø og 

læringsplatform og bliver dermed et meningsfuldt redskab, som forbedrer det 

pædagogiske personales arbejde med børns læring, udvikling og trivsel som 

omdrejningspunkt.   

 


