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Seksjon 1

ORG963 - høst 2016
Emnekode: ORG 963
Emnenavn:  Rektorutdanningen: En offentlig sektor i endring - betydning for ledelse, organisering
og styring.
 
Dato: 09.desember 2016, kl. 09:00- 16.desember 2016, kl. 14:00
Varighet: En ukes individuell hjemmeeksamen
Tillatte hjelpemidler: Alle
 
Merknader: Besvar to av de følgende oppgavene.
 
Maks omfang 10 sider ( forside og litteraturliste kommer i tillegg)
 

ORG963 høst 2016
Her er oppgaven:  Eksamensoppgave ORG963 - Rektorutdanning Kull 1 H16
 
Lever som PDF på siste side
 
Du finner også oppgaven under:
 
 
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

Kandidat 2205

ORG963 1 Rektorutdanningen: En offentlig sektor i endring Page 2 av 23

https://uia.inspera.no/file/cil/content_item_1988686_10597059/attachment


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?
 
 

1 OPPGAVE

ORG963 - høst 2016
Kan besvarelsen brukes til undervisningsformål?

Velg et alternativ

Nei
Ja

 
Jeg bekrefter at jeg ikke siterer eller på annen måte bruker andres arbeider uten at dette er
oppgitt, og at alle referanser er oppgitt i litteraturlisten.
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Velg ett alternativ

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

ORG963 - høst 2016
Her laster du opp din besvarelse. Velg riktig fil og last opp.
 
Husk at filen må være formatert som PDF.
 
Etter at du har gjort dette, MÅ du trykke "lever prøve" for å få levert inn eksamenen.
 

Last opp filen her. Maks én fil.

BESVARELSE

Filopplasting

Filnavn 7675098_cand-3115915_7675664

Filtype pdf

Filstørrelse 512.378 KB

Opplastingstid 13.12.2016 20:32:18

Neste side
Besvarelse vedlagt

Kandidat 2205

ORG963 1 Rektorutdanningen: En offentlig sektor i endring Page 5 av 23



ORG963 En offentlig sektor i endring – betydning for ledelse, 

organisering og styring 

 

 

 

Eksamen: (Besvar to oppgaver.) 

Oppgave 1 
 

Innledning 

Vi lever i et samfunn der utviklings- og endringstakten bare ser ut til å øke. Dette er 

selvfølgelig bransjeavhengig, men samtlige virksomheter må hele tiden være i bevegelse for å 

kunne tilpasse seg kundene og de nye markedene som åpner seg opp. Kravet om endring må 

kunne sies å være absolutt dersom organisasjonen skal overleve på sikt, og denne endringen 

handler i stor grad om at menneskene i organisasjonen må endre atferd. Kunnskaper om 

organisasjonsendring og endringsledelse blir derfor viktig for dagens ledere.  

Jeg vil i denne oppgaven beskrive Dag Ingvar Jacobsens modell for planlagt endring 

(Jacobsen, 2014, s. 38) og knytte denne opp mot en endringsprosess som vi har påbegynt i 

min organisasjon. Videre vil jeg drøfte dette opp mot valg av strategi og lederstil i den 

konkrete casen. 

Det sies at ca 70% av alle endringsprosesser mislykkes, og at dette oftest skyldes 

organisasjonskulturen. Jeg vil derfor også ha et fokus på at det i min case er viktig at 

endringsprosessen også tar høyde for at kulturen må endres for at vi skal lykkes med å få til 

en permanent endring.   

 

Teoridel 

En organisasjon er et sosialt system som er bevisst konstruert for å realisere bestemte mål 

(Øgård, 2016). I dette ligger det at en organisasjon består av mennesker som samhandler 

innenfor et bestemt system mot et bestemt mål. 
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Endring beskrives som «en empirisk observasjon av forskjeller i form, kvalitet eller tilstand 

over tid i en organisasjon.» (Jacobsen, 2014, s. 23). Dette gir oss at hvis vi skal si at en 

endring har funnet sted, så må vi kunne måle ulikheter dersom vi sjekker på to forskjellige 

tidspunkt. 

Dag Ingvar Jacobsen har utviklet en modell for hvordan man kan jobbe med en planlagt 

endring (Jacobsen, 2014, s. 38). Tanken er at hvis man jobber seg gjennom de fire fasene han 

beskriver, så vil sjansen for at endringsprosessen skal lykkes være god. Her følger en kort 

beskrivelse av fasene: 

- Fase 1: Behovet for endring dukker opp, og det jobbes med at flest mulig i organisasjonen 

skal se og erkjenne at det er et behov for endring. Det kan både være utfordringer og 

muligheter som har skapt behovet. 

- Fase 2: Det lages en beskrivelse av hvordan en ser for seg en ønsket tilstand på et definert 

tidspunkt i framtida. Det jobbes med ulike løsninger og konkrete tiltak som kan gjennomføres 

for å komme til det ønskede målet. Til slutt må man velge hvilke løsninger og tiltak man har 

størst tro på at vil være tjenlige for å komme i mål. 

- Fase 3: Det starter med at man utvikler en konkret plan for når og hvordan man vil jobbe 

med de ulike løsningene/tiltakene man valgte å gå for i fase 2. Deretter gjennomfører man 

denne planen. 

- Fase 4: Nå er vi kommet til evalueringen av om målet er nådd i forhold til om løsningene og 

tiltakene vi satte inn virket i forhold til å løse det problemet vi startet med. Dersom 

evalueringen er god, så handler det om å få stabilisert den nye løsningen i form av at system, 

struktur og prosedyrer tilpasses endringen. Dersom evalueringen ikke er fullgod, vil det være 

aktuelt med å starte en ny endringsprosess fra fase 1. 

Endringsledelse handler derfor om at ledere må lede prosessen som fører til endring i 

organisasjonen og grovt sett så setter Jacobsen opp to strategier man kan følge (Jacobsen, 

2014, s. 152). Strategi E har økonomiske forbedringer som fokus, den er initiert og styrt av 

ledelsen og endringene handler om formelle strukturer og systemer. Strategi O har intensjon 

av å endre de menneskelige ressursene, den er godt forankret i grasroten i organisasjonen og 

den har et fokus på at det er kulturen som skal endres og at dette tar tid.  

Jacobsen knytter også en lederstil til hver av de to strategiene (Jacobsen, 2014, s. 209), men 

han peker også på at det vil være gunstig å kombinere disse (Jacobsen, 2014, s. 212). Jeg 

velger derfor å belyse temaet med lederstiler utfra de ulike lederrollene som er beskrevet i 

Competing Values Framework (CVF) (Vedlegg 1) (Hye og Øgård, 2016). Dette rammeverket 
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gir oss også en forståelse for hvordan lederroller og organisasjonskultur henger sammen 

(Vedlegg 2) (Cameron og Quinn, 2014, s. 40), og det er denne kombinasjonen jeg vil prøve å 

drøfte i neste del av oppgaven. Kort oppsummert så henger følgende kultur og lederroller 

sammen: Samarbeidskulturen har lederrollene mentor og fasilitator, kontrollkulturen har 

informasjonshåndterer og kontrollør, markedskulturen har sjef/regissør og produsent og 

innovasjonskulturen har forhandleren og innovatøren. Denne sammenhengen kommer fram 

når man legger vedlegg 1 oppå vedlegg 2.    

 

 

Drøftingsdel 

Skolen min er en privateid skole med totalt ca 40 ansatte, en ledergruppe på rektor og to 

avdelingsledere (der jeg er den ene) og med styret som øverste ledelse. Vi er nå midt inni en 

planlagt endringsprosess i forhold til å bli bedre på spesialundervisning og særskilt tilrettelagt 

undervisning. Jeg vil i det følgende beskrive og drøfte prosessen så langt, og det samme vil 

jeg gjøre i forhold til de videre planene. 

Fase 1 

Behovet for denne endringen kom opp etter at styret hadde utfordret oss ansatte på om vi 

kunne gjøre noe for å få opp antallet elever som består skoleåret, og dette er et innslag av 

strategi E siden det kommer fra toppledelsen. Vi i ledergruppa (heretter omtalt som vi) tok 

problemstillingen ned på grasrota og fikk fram en del konkrete tanker om problemet som 

styret hadde pekt på. Skolen er sterkt preget av samarbeidskulturen, og dette søkte vi å utnytte 

ved å satse på lederstilene i den kulturen slik at ansatte kunne kjenne på kulturverdiene som 

kommunikasjon, samarbeid og deltakelse. I tillegg ser vi innslag av den innovative kulturen 

der vi som ledere har fokus på å få fram kreativitet og gode ideer. Parallelt med dette så hadde 

også behovet for bedre tilrettelegging for elevene vokst fram hos de fem sosialrådgiverne 

våre, og de hadde ved flere anledninger pekt på et behov som handlet om bruken av elevenes 

sakkyndige vurderinger. Dette har også kommet fram i samarbeidsmøter med pedagogisk-

psykologisk tjeneste (PPT) i fylket. Det som vi nå hadde «på bordet» var likevel bare mange 

løse ideer, men mange av dem pekte i en retning, og vi valgte å trekke det sammen til 

følgende visjon: Alle elevene får den særskilt tilrettelagte undervisningen de har behov for 

eller den spesialundervisningen som de har krav på. Her ser vi innslag av strategi E, og vi 
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beveger oss i markedskulturen der leder er sjef og setter mål for arbeidet. For å skape 

forankring blant de ansatte ble prosessen tatt videre i et personalmøte. Visjonen ble presentert 

for alle ansatte, og de ble satt i tverrfaglige grupper for å diskutere to åpne spørsmål: Kjenner 

dere behov for dette utviklingsarbeidet, og hvilke tiltak kan vi i tilfellet sette inn for å nå 

målet? Svaret ble som vi hadde håpet at det kom et unisont ja til behovet, og det kom opp 

mange mer eller mindre konkrete forslag på tiltak. På dette tidspunktet i prosessen så kjenner 

vi på at behovet er godt forankret hos de ansatte, og at vi har klart å flytte et problem som 

oppstod på toppen av organisasjonens hierarki ned til grasrota. Vi ønsker i det videre arbeidet 

å holde prosessen mest mulig i strategi O, og godta at dette vil være et endringsarbeid som tar 

lang tid og som handler om en kulturendring i organisasjonen der menneskene er i sentrum.  

Fase 2 

Egentlig så har denne fasen allerede startet litt gjennom formuleringen av visjonen. Grunnen 

til at vi har kalt det visjon og ikke mål, er at vi ønsker ansatte skal ha visjonen som en 

ledestjerne og at de selv er med på å formulere konkrete målsetninger for å gå mot visjonen. 

Vi kjenner hele tiden en frykt for å bli for styrt av strategi E, og slik vil det nok være så lenge 

vi er pådriverne i prosessen. Fokuset vårt blir likevel å praktisere lederstiler som mest mulig 

ligger i den øvre del av firefeltstabellen (Vedlegg 3) (Cameron og Quinn, 2014, s.54), og 

spesielt holde oss unna kontrollkulturen. Bakgrunnen for denne tenkningen ligger i en 

kulturkartlegging våren 2016, der de ansatte var tydelig på at vi ligger høyt på 

samarbeidskulturen (og det er ønskelig) og at de ønsker litt mindre kontrollkultur og litt mer 

innovasjonskultur.  

Denne fasen er også påbegynt i form av at de ansatte kom med mange ideer til mulige tiltak 

og mål for å jobbe mot visjonen. Vi har parallelt også fått til en samarbeidsavtale med vår 

kontaktperson hos PPT, og han fikk kopier av det som kom fram på gruppearbeidet. PPT vil 

for oss være eksterne spesialister som passer inn i tenkningen rundt strategi E, men i dette 

tilfellet har vi fått PPT med på laget som konsulenter som kan veilede oss i prosessen og 

derfor holder vi oss i strategi O. Vi i ledergruppa hadde samtaler med PPT og vi 

systematiserte tankene og innspillene til en grovskisse på en plan der tiltakene ble delt i 

organisatoriske- og kompetansehevingstiltak. Innenfor de organisatoriske tiltakene så ser vi 

igjen for oss at det handler om tiltak knyttet til skolestart, informasjonsflyt og undervisning. 

Når det gjelder kompetanseheving tenker vi oss at noe er for hele personalet, noe for 

pedagogene og noe for spesielt utvalgte pedagoger. For å forankre denne tenkningen så ble 

skissen presentert på et personalmøte, og det ble gitt rom for tilbakemeldinger. Inntrykket vårt 
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ble at dette kjente de ansatte seg igjen i. Samme uke dro hele personalet på seminar og brukte 

to dager på å jobbe videre med samarbeid og utvikling. Seminaret startet med foredrag og 

samtale om innovasjon. Dette valgte vi for å motivere for utvikling av innovasjonskulturen og 

for å sette søkelyset på at endring er en naturlig prosess i en organisasjon. Resten av første 

dag ble brukt til undervisning og kartlegging av ansattes personlighetstype. Dette fikk vi god 

tilbakemelding på at var både lærerikt og nyttig for det videre samarbeidet. Neste dag av 

seminaret ble ledet av Espen Sødal fra PPT. Han er en dyktig veileder og motivator, og han er 

godt likt blant personalet. I løpet av dagen tok han oss med på «en reise» inn i teoriens verden 

i forhold til en helhetlig skoletenkning om læringsutbytte til at vi avsluttet med praktisk arbeid 

i grupper med ulike fokus på hvordan vi bedre kan tilrettelegge for elevene. Gruppene ble satt 

sammen mest mulig tverrfaglig og bevisst i forhold til personlighetstyper som vi hadde 

kartlagt dagen i forveien. Vi som ledere deltok på lik linje med alle andre og Espen var 

lederen. Dagen ble evaluert både i plenum og individuelt, og tilbakemeldingene var veldig 

positive. Som ledergruppe sitter vi igjen med følelsen av at vi lyktes godt med å la den enkelte 

ansatte få bidra uavhengig av rolle i organisasjonen og at dagen bar preg av et helt flat 

organisasjonshierarki der samarbeid og innovasjon stod i høysetet. Strategi O sitt 

kjerneinnhold med indre motivasjon og deltakelse gjennom grupper og kultur gir både den 

enkelte og hele organisasjonen et godt utgangspunkt for de neste fasene i endringsprosessen.  

Det siste steget vi vil gjøre i denne fasen, er at rektor vil informere styret nå i desember om 

prosessen og be dem komme med innspill til prosessen.   

Fase 3 

Her planlegger vi i ledergruppa at vi i januar skal ha klart et utkast til en detaljert plan som 

bygger videre på grovskissen som ble presentert for personalet i høst. Planen skal gå over tre 

år, inneholde konkrete tiltak som er tidfestet og en oversikt på underveisevaluering. Denne 

planen vil så bli presentert på et personalmøte, og igjen vil det være helt avgjørende at de 

ansatte kjenner seg igjen i planen og er enige. Vi vil derfor legge opp til en prosess slik at de 

ansatte får forme utkastet til å bli en endelig plan som alle kan stille seg bak. Som tidligere 

sagt så ønsker vi å bruke mest mulig strategi O i denne prosessen, men vi merker også 

medaljens bakside med at dette er tidkrevende. Alle i ledergruppa er praktikere som liker å få 

ting gjort på effektive måter, og vi må alle øve oss på å ikke havne i lederrollene som ligger i 

kontrollkulturen. Vi er bevisste på hvor viktig det er at denne endringsprosessen går i takt 

med de ansatte og at den skal føre til en kulturendring både i form av undervisningens innhold 

og samarbeid mellom ansatte. 
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Når planen er bestemt, så gjenstår bare gjennomføringen. Dette håper vi de ansatte skal være 

veldig motiverte for å ta fatt på og at de kjenner på at det er deres ønske som nå realiseres. 

Som ledergruppe vil vi fungere som mentorer og pådrivere, men vi tenker også å utfordre 

noen spesielle til å være endringsagenter (Jacobsen, 2014, s. 28). 

Fase 4 

Vi ser for oss en avtalt evaluering i slutten av hvert halvår, og at denne danner grunnlaget for 

eventuelle justeringer i planen. Fokuset vil ikke være å få gjennomført planen med den 

oppsatte tidsplanen, men at prosessen for å nå målet blir så god at vi samtidig med å innføre 

nye tiltak også har stabilisert den nye tilstanden.       

 

Avslutning 

Organisasjoner vil helt klart alltid ha behov for noen endringer. Disse prosessene kan gå 

tilfeldig og automatisk, eller de kan være planlagte. Jeg som leder må være delaktig i det som 

skjer. For at planlagte endringer skal være vellykkede må jeg som leder være bevisst i forhold 

til verdier i organisasjonskulturen, valg av strategi og ikke minst valg av lederrolle. En god 

leder vil beherske alle lederrollene og vite hvilken rolle som skal brukes til enhver tid. 

For å lykkes med en endringsprosess så har jeg blitt klar over hvor viktig god planlegging er, 

men kanskje det viktigste likevel er at hver enkelt ansatt må ha en oppfatning om at 

«…endringen er viktig, riktig og god.» (Jacobsen 2014, s. 185.)     
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ORG963 En offentlig sektor i endring – betydning for ledelse, 

organisering og styring 

 

Eksamen: (Besvar to oppgaver.) 

Oppgave 3 
 

Innledning 

Vi lever i et samfunn i stadig endring og utvikling, og et av «moteordene» som preger 

nyhetsbildet er innovasjon. Det har blitt opprettet offentlige selskaper som jobber med å legge 

til rette for at innovasjon skal skje i samfunnet, det finnes offentlige- og private stipender og 

støtteordninger som innovative personer kan få økonomisk støtte fra, og det er til og med en 

«gründertelefon» som en kan ringe til for å få råd og veiledning.  

Jeg vil i denne oppgaven sette søkelyset på innovasjon i min organisasjon, som er en privateid 

videregående skole for yrkesfaglig utdanning. Det jeg synes er spesielt spennende er at mine 

ansatte i en kulturkartlegging våren 2016 uttrykte et ønske om en styrking i forhold til 

innovasjonskulturen i organisasjonen. En stor del av oppgaven vil derfor handle om mine 

vurderinger av skolens innovasjonskultur vurdert opp mot ti generelle kjennetegn hos 

innovative kulturer.  

 

Teoridel 

Innovasjon blir av Det store norske leksikon på internett definert som at det blir skapt noe 

kvalitativt nytt. Det nye kan være en vare eller en prosess. (Ørstavik, 2015, 20.04.)  

En innovativ person kalles en innovatør, og i personlighetstypene til 4mat (Vedlegg 4) 

(KEAR for Buisiness AS) vil det være den dynamiske typen som innehar disse verdiene og 

holdningene.    

En innovativ organisasjonskultur har mange kjennetegn, og på forelesningen 6. september 

2016 presenterte professor Morten Øgård (Øgård, 2016) en liste med ti kjennetegn (Vedlegg 

5), og disse vil jeg ta for meg i oppgavens drøftingsdel.  
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For å kunne være leder i en organisasjon der den innovative kulturen skal dyrkes, så må en ha 

visse lederferdigheter (Cameron og Quinn, 2014, s. 139). Man må kunne lede innovasjon, 

lede fremtiden og lede den kontinuerlige forbedringen. Innovasjonen ledes ved at man 

oppmuntrer og støtter den enkelte ansatte i å være kreativ og innovativ. Fremtiden ledes ved å 

lage visjoner og ved å legge til rette for at den kan virkeliggjøres. Den kontinuerlige 

forbedringen ledes ved å holde et kontinuerlig fokus på å hjelpe de ansatte til å forstå at 

endring og forbedringer er livsviktige for å overleve i et konkurransesamfunn.  

Drøftingsdel 

Jeg vil nå ta punkt for punkt i lista med kjennetegn på innovative kulturer (Vedlegg 5) og 

drøfte hvor sterkt kjennetegnet står på min skole.  

Kjennetegn 1: Stor grad av stolthet. Her mener jeg vi stiller sterkt, for skolen har en sterk 

samarbeidskultur (klankultur). Vi ansatte er en godt sammensveiset gjeng som jobber godt 

sammen og har det gøy. Det er aldri langt mellom de positive kommentarene, og vi er 

bortskjemte med å få mange hyggelige tilbakemeldinger fra samarbeidsinstanser og fra 

foreldre. Alt dette sammen gjør at vi er stolte av den skolen vi driver, og jeg som leder 

fokuserer ofte på å gi positive tilbakemeldinger både til den enkelte og til avdelingen som 

gruppe. 

Kjennetegn 2: Orientert framover i tid kombinert med en søken etter nye utfordringer. Skolen 

har endret seg mye på de 18 årene som jeg har jobbet der, men likevel vil jeg si at vi ikke er 

spesielt gode på å tenke langsiktig. Vi har lykkes godt med en gradvis utvidelse av elevtallet, 

men dette har mer blitt til etter som årene har gått enn at det har vært en langsiktig 

planlegging. Egentlig vil jeg si at vi stort sett ikke har klart å planlegge lengre fremover enn 

opptil ett år. Skolen har hele tiden vært «lett på foten» og vært klar for kjappe endringer der 

det har vært nødvendig. Vi har gjort forsøk på å se for oss skolen fem år fram i tid, men dette 

har vært krevende øvelser som vi ikke føler vi har lykkes godt med.  

Kjennetegn 3: Alltid søken etter nye relasjoner kombinert med det å legge til rette for 

deltakelse. På mange måter er vi veldig bevisste på våre relasjoner til omverdenen, spesielt 

når det gjelder våre relasjoner til samarbeidspartnere som tilfører skolen elever. Vi lever i en 

konkurranse med de andre offentlige skolene om elevene, og vi er avhengig av at rådgivere, 

barnevern og andre hjelpeinstanser er fornøyde med vårt tilbud slik at de anbefaler ungdom 

med ekstra behov å søke videregående skole hos oss. Når det gjelder andre relasjoner så deltar 

vi i en del nettverk, men her har vi absolutt mer å hente. Kulturen er likevel positiv til dette, 
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for vi deler villig våre erfaringer, men som liten skole er det krevende å klare og prioritere tid 

til for mange oppgaver «ute av huset».  

Kjennetegn 4: Mål å legge til rette for innbyggerne/borgerne. Vi har stort fokus på den 

enkelte elev, og vi legger stor vekt på at den enkelte skal føle seg sett og oppleve mestring. 

Dette vil nok likevel være et punkt der vi alltid vil ha et ønske om å gjøre en enda bedre jobb. 

Kjennetegn 5: Stor grad av tillit og myndiggjøring av mennesker. Når det gjelder de ansatte så 

stemmer dette godt, for den enkelte har stor frihet og tillit for å gjøre en god jobb. Kulturen er 

også slik at alle ansatte tar ansvar og trør til der det trengs. Når det gjelder elevene så stiller vi 

oss ofte spørsmålet om vi gjør dem en «bjørnetjeneste» ved å imøtekomme behovene deres 

for godt slik at de kanskje får problemer når de kommer ut i arbeidslivet.  

Kjennetegn 6: Bygger på en del grunnleggende kjerneverdier. Siden skolen er privateid av en 

tverrkirkelig diakonal organisasjon så har vi et verdidokument som følges. Kulturen bærer 

derfor preg av at alle mennesker er like mye verdt, og det er et grunnønske blant alle ansatte å 

hjelpe ungdom som av ulike årsaker har hatt det vanskelig.  

Kjennetegn 7: Respekt for de ansatte kombinert med et ønske om å ta vare på dem og 

videreutvikle den enkelte. Hos oss er det eleven som er i sentrum, men vi bruker mye ressurser 

på at de ansatte skal trives godt sammen for at de skal kunne gjøre en god jobb. Kanskje vi 

likevel kunne hatt mer fokus på å videreutvikle den enkelte ansatte, for deretter igjen få et 

bedre tilbud til eleven?  

Kjennetegn 8: Risikovillighet kombinert med en kontinuerlig søken etter lærdommer fra 

eksperimentering. Ordet risikovillig passer ikke på min skole. Vi er nok heller litt forsiktige, 

for vi er redde for dårlig omtale. Dette betyr likevel ikke at vi er fastlåste i et mønster, for 

ansatte er åpne for endringer, og det vil nok være et punkt der vi vil kunne utvikle oss.  

Kjennetegn 9: Anerkjenne og belønne innsats. Når det gjelder ros, så sitter den løst på skolen. 

Vi har en god kultur i forhold til å skryte av både elever og ansatte, og vi har mange tiltak som 

går på å belønne elevene for god jobbing. Denne kulturen kan nok videreutvikles til å gjelde 

enda mer for de ansatte, og vi kan også bruke dette til å dyrke fram mer innovasjon. 

Kjennetegn 10: Oppi all innovasjon og endring kreves en form for grunnleggende stabilitet og 

forutsigbarhet. Dette vil ikke være noe problem på skolen vår, for vi har veldig mange elever 

med dokumenterte behov der et av hjelpetiltakene er å gi dem stor grad av forutsigbarhet. 

Kandidat 2205

ORG963 1 Rektorutdanningen: En offentlig sektor i endring Page 14 av 23



Derfor «ligger dette i veggene» på skolen, så faren er nok heller at dette kan kvele 

innovasjonstanker hos de ansatte.  

 

Jeg vil videre i oppgaven ta for meg ulike tiltak som jeg ser for meg at vil kunne utvikle og 

dyrke innovasjonskulturen på min skole. Tiltakene har sine utspring i ett eller flere av de ti 

kjennetegnene, og tiltakene kommer i tilfeldig rekkefølge. 

Vi har en pågående endringsprosess i forhold til å kunne tilby elevene bedre tilrettelagt 

undervisning. Her har vi øvd oss på å planlegge en slik prosess, og vi tvinger oss selv til å 

tenke 2-3 år framover i tid. Selv om vi er flinke til å snu oss på hælen, så trenger vi øvelse i å 

tenke langsiktig utvikling og endring inn i framtida. Dette handler nok om at ingen av oss i 

ledergruppa er spesielt gode på dette, men det har jeg tro på at ved å ha en bevissthet rundt 

dette, så kan vi øve oss på å mestre det bedre. Ser vi på den endringsprosessen jeg nevnte, så 

håper jeg at den også kan gi oss ringvirkninger i innovativ retning. Det handler om fag og det 

handler om den enkelte elev og ansatt. Ser vi på fag, så håper jeg at vi skal få utviklet 

fagnettverk med de tre andre skolene som vår eierorganisasjon driver. Her vil vi kunne 

utveksle ideer og erfaringer som igjen vil kunne føre den faglige utviklingen på skolen videre. 

Samtidig vil den enkelte ansatte forhåpentligvis få inspirasjon og motivasjon til å drive en 

personlig videreutvikling, og dette må det både legges til rette for og det må heies fram. 

Elevene, som er de som skolen er til for, vil igjen få fag og skolehverdag enda bedre lagt til 

rette.    

Videreutvikling av den enkelte ansatte vil etter min mening være nøkkelen til å dyrke fram 

innovative tanker og ideer. Jeg vil i neste medarbeidersamtale stille følgende spørsmål: Hva 

gjør jeg som plager deg mest eller skaper hindring for at du skal kunne bli mer vellykket? I 

tillegg vil jeg ha fokus på framtida, og håpe at dette vil inspirere den ansatte til å drømme om 

en personlig utvikling som er til fordel for fellesskapet og skolen. Jeg vil i forberedelsene til 

medarbeidersamtalene ta opp i felleskap på avdelingsmøtet at vi forventer at folk gjør jobben 

sin perfekt (og at de gjør det), og at de må forbedre den. Dette bildet tror jeg de vil like og 

forstå, og at det vil motivere dem. I det samme bildet vil jeg også trekke fram fortida og peke 

på at den også var perfekt inn i den tiden. 

Siden kulturkartleggingen våren 2016 har jeg innført et fast punkt på avdelingsmøtene. De 

ansatte blir oppfordret til å dele en god ide som de enten har prøvd ut eller som de ønsker å 

prøve. På hvert møte så er det alltid minst en ansatt som har noe å fortelle, men jeg hadde nok 
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drømt om at responsen skulle vært enda bedre. Jeg vil videreutvikle dette punktet med å 

utfordre dem til å dele hvis de har lært noe nytt i det siste. I tillegg vil jeg at vi skal applaudere 

hvert innslag, for akklamasjon er en viktig del av klankulturen vår, og det skaper god 

stemning. Samtidig ønsker jeg at vi parallelt innfører et humoristisk straffesystem dersom 

noen skulle komme med negative kommentarer som «dette har vi prøvd før» eller liknende.  

Et siste tiltak som jeg også vil prøve å jobbe fram, er å trygge den enkelte ansatte i forhold til 

hva han eller hun selv kan bestemme. Det handler egentlig om å få en enda flatere 

organisasjonsstruktur, der det er tydelig hva som er delegert og hva som ikke er. Håpet er da 

at de ansatte vil kjenne seg enda tryggere i å skulle prøve ut nye ting, og at dette også vil øke 

kreativiteten hos folk.  

Listen med mulige tiltak for å dyrke fram en større innovasjonskultur er lang, men grunnen til 

at jeg har valgt ut disse tiltakene er todelt. For det første mener jeg at det er disse som er mest 

relevante inn i min organisasjon på dette tidspunktet, og for det andre tror jeg det er disse som 

vil gi best utslag i kulturendringsprosessen (Cameron og Quinn, 2014, s. 205). 

 

Avslutning 

Nå i november hadde vi et personalseminar for alle ansatte, og jeg fikk lov til å ha et 

åpningsforedrag om innovasjon. Jeg ga de ansatte tre vinklinger/bilder. Første var fra 

kulturkartleggingen i vår, og det viste at ansatte hadde uttrykt et ønske om mindre kontroll- og 

mer innovasjonskultur. Det andre bildet var fra Silicon Valley og jeg beskrev hvordan 

innovasjonstanken lever der. Siste bilde var fra et hangarskip, og jeg fortalte om skipet og om 

HRO-organisasjoner. I plenumsamtalen etterpå uttrykte folk begeistring, men de var også 

ganske samstemte på at skolen vår definitivt kan sammenliknes mer med en HRO-

organisasjon enn med tenkningen i Silicon Valley. Dette hadde jeg regnet med, men jeg 

vurderer det som viktig at alle ansatte fikk føle litt på hvor langt innovasjonskulturen kan 

dras. Selv om det er samarbeidskulturen som står desidert sterkest på skolen, så ser jeg at vi 

også har veldig mange av forutsetningene på plass for den innovative kulturen. Personlig så 

vil jeg nok nå ha et større fokus på å lede innovasjonskulturen. Jeg har likevel konkludert med 

at blant de tre lederferdighetene som preger denne kulturen, så er det nok å lede den 

kontinuerlige forbedringen som jeg er flinkest til og som nok egentlig passer de fleste ansatte 

best.  
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Vedlegg 1 

 

 

Lederroller i CVF 
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Vedlegg 5 

 

 

 

Kjennetegn på innovative kulturer: 

1. Stor grad av stolthet 

2. Orientert framover i tid kombinert med en søken etter nye utfordringer 

3. Alltid søken etter nye relasjoner kombinert med det å legge til rette for deltakelse 

4. Mål å legge til rette for innbyggerne/borgerne 

5. Stor grad av tillit og myndiggjøring av mennesker 

6. Bygger på en del grunnleggende kjerneverdier 

7. Respekt for de ansatte kombinert med et ønske om å ta vare på dem og videreutvikle 

den enkelte 

8. Risikovillighet kombinert med en kontinuerlig søken etter lærdommer fra 

eksperimentering 

9. Anerkjenne og belønne innsats 

10. Oppi all innovasjon og endring kreves en form for grunnleggende stabilitet og 

forutsigbarhet 
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