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Svar på to av følgende oppgaver; 

1) Organisasjonsendring og endringsledelse synes å stå sentralt for ledere i dag, og i 

studiet har man arbeidet med en planlagt endringsmodell. Redegjør for modellen og 

dens faser. Ta for deg et endringsbehov og drøft deretter styrker og svakheter i ulike 

strategier og ledelsesstiler i forhold til ditt valgte case. Illustrer gjerne.  

 

2) Ledelse er et omdiskutert tema, og forventningene til dagens ledere er større enn 

noensinne. Regjeringen vil blant annet gi ledere mer tillit og ansvar for å øke 

gjennomføringskraft, alt for å sikre bedre tjenester og en mer effektiv sektor (Sanner 

2015). Vi vil at du først skal redegjør for ulike leder-roller og kompetanser, og deretter 

trekkere frem hvilke leder-rolle og kompetanse som vil kreves for å realisere Sanner 

sitt prosjekt. Drøfte avslutningsvis påstanden; «Skolelederen er fremtidens 

lederprofil».  

 

3) Alle snakker om behovet for innovasjon, men få sier så mye om forutsetninger for og 

hvordan vi kan skape innovasjon i organisasjoner/f.eks. skoler. Vi vil at du redegjør 

for begrepet. Deretter vil vi at du tar fatt i listen over hva som kjennetegner innovative 

kulturer som ble drøftet på forelesning 6. september 2016. Legg disse kriteriene oppå 

din egen skole og drøft i hvilken grad du vil karakterisere den skolen du er leder i som 

å være gjennomsyret av en såkalt innovativ kultur. Til slutt vil vi at du tar tak i noen 

av de punktene der din skole ikke scorer høyt. Drøft tiltak som du kan iverksette for å 

utvikle din skole for å skape en enda mer innovativ organisasjonskultur. Hvorfor 

velger du akkurat disse tiltakene? 


