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PROFILERER OG ER IMAGESKABENDE 
 

• Vi tager ansvar for skabelse, opretholdelse og under- 
 støttelse af skolens interne og eksterne omdømme
• Vi agerer som ambassadører, profilerer og fortæller  
 den gode historie om, at det drejer sig om mennesker  
 på skolen for sundhedsfaglig og pædagogisk  
 uddannelse
• Vi orienterer os udad - og udvikler, opsøger og invite- 
 rer til partnerskaber og muligheder for samskabelse
• Vi inddrager udviklingstendenser på velfærdsområdet  
 og erhvervsskoleområdet i vores udvikling af  
 kerneopgaven

SKABER MENING I FORANDERLIGHED

• Vi kommunikerer sammenhæng, oversætter og  
faciliterer meningsskabende processer.

• Vi reflekterer, prioriterer og formår at navigere 
i kompleksitet og paradokser

• Vi går i dialog med medarbejderne og møder dem i 
det, der er vigtigt, når den strategiske retning ikke  
giver mening.

• Vi anerkender bekymringer og er nysgerrige på det,  
der fylder for medarbejderne 

SÆTTER STRATEGISK RETNING

• Vi forstår og vi anvender Randers Social- og  
 Sund hedsskoles vision og strategi som afsæt for  
 egne ledelsesbeslutninger 
• Vi oversætter og kommunikerer sammenhængen  
 mellem strategi og hverdag
• Vi er tydelige på skolens retning og rammer, og vi  
 sætter tydelige mål
• Vi inspirerer til nytænkning og innovation
• Vi er nysgerrige og inviterer medarbejdere, elever og  
 samarbejdspartnere til at give input til kvalificering og  
 udmøntning af vores strategi

FREMMER MEDARBEJDERNES 
FØLGESKAB OG ENGAGEMENT

• Vi faciliterer dialoger, der fremmer følgeskab,  
ejerskab og koordinering

• Vi inddrager medarbejderne i at omsætte  
beslutninger til handlinger i hverdagen

• Vi anerkender medarbejdernes indsatser og  
resultater

• Vi giver plads og skaber tryghed til at  
eksperimentere

• Vi viser medarbejderne tillid og skaber frihed 
indenfor de gældende rammer

• Vi giver løbende og konstruktiv feedback,  
feedforward og feedup

UDVIKLER FAGLIG KVALITET

• Vi sætter en høj faglig standard og understøtter, at  
 skolen går i front med den nyeste faglige viden
• Vi engagerer os i, hvad skolen bliver målt på – og vi  
 har fokus på kontinuerlig udvikling af den faglige  
 kvalitet 
• Vi styrker oplevelsen af faglig stolthed gennem 
 udvikling af vores egen og andres faglighed 
 – vi understøtter, at læring omsættes til handling
• Vi deler og udvikler viden, der fremmer kvaliteten  
 – også i det tværgående samarbejde
• Vi understøtter medarbejderne i at bruge deres  
 professionelle dømmekraft og kompetencer og anser  
 medarbejderne for at være de faglige eksperter

PERSONLIG LEDERUDVIKLING

• Vi er autentiske – vi skaber engagement og efterspørger feedback fra medarbejdere
• Vi er bevidste om vores eget afsæt for at tænke og forstå ledelse
• Vi kender vores eget værdimæssige udgangspunkt – og vi tør lade os udfordre på det
• Vi er reflekterede i forhold til vores egen kommunikation og positionering – og vi er bevidste om 
 betydningen heraf for relationer og skabelse af kultur på skolen og i ledergruppen
• Vi har blik for vores egne styrker og svagheder – og vi tør arbejde med vores egne blinde vinkler, 
 uperfektheder og udviklingspotentialer 

SKABER EFFEKTFULDE 
ARBEJDSGANGE

• Vi har indblik i skolens driftssystemer, arbejdsgange,  
 værdikæde – og i sammenhængene mellem dem
• Vi skaber klarhed og transparens i forhold til  
 prioriteringer
• Vi bringer ressourcer og kompetencer effektivt i  
 spil – vi planlægger og følger op. 
• Vi tør eksperimentere med anvendelse af organisatio- 
 nens ressourcer for at skabe værdi på nye måder
• Vi tager ansvar for, at samarbejdet fungerer i og på  
 tværs af medarbejdergrupperne


