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Forord
Formålet med denne pjece er at give et samlet billede af netværksledelsen på Kolding Kommunes Børneom-

råde.  Denne 3. udgave af pjecen er tilrettet på baggrund af et servicetjek af netværksorganiseringen, som 

alle dagtilbudsledere har bidraget til i foråret 2014. Opdateringen er desuden bearbejdet i netværksgrup-

perne. Pjecen skal bl.a. tjene til at fastholde den interne bevidsthed om »Kolding-modellen« og præsentere 

den over for kommende ansatte på Børneområdet samt andre interesserede.

Vi passer 4.750 børn 0-6 år
Børneområdet i Kolding Kommune har 40 daginstitutioner og ca. 350 dagplejehjem. Efter en række fusioner 

er daginstitutionerne nu i størrelser fra 40 til 180 børn. Inden for daginstitutionsområdet er beskæftiget ca. 

1.000 medarbejdere, mens der inden for dagplejen er ansat ca. 350 dagplejere.

Børneområdet ledes af en børnechef. Hertil kommer 4 konsulenter samt andre administrative medarbej-

dere. I 2005 ændredes ledelsesformen fra den mere traditionelle hierarkiske ledelsesform til netværksledelse.

Om Kolding Kommune
Kolding Kommune ligger centralt i Danmark, midt i Trekantområdet. Kommunen har ca. 91.700 indbyg-

gere. Kommunen er præget af både fremstillingsvirksomheder og mere videnstunge virksomheder. Dertil 

kommer en stor koncentration af detailhandel, som trækker kunder fra store dele af Jylland og Fyn – bl.a. til 

Kolding Storcenter. Kolding by er også hjemsted for et af de nyudpegede regionale akutsygehuse.

I Kolding er der placeret en lang række uddannelser. Udover de gymnasiale uddannelser er byen hjem-

sted for pædagoguddannelsen under University College Syd, DesignSkolen Kolding, IBC – International 

Business College, afdelinger af Syddansk Universitet og HansenBerg Teknisk Skole.

På det kulturelle felt er Kolding især kendt for det gamle Kongeslot Koldinghus, kunst- og designmuseet 

Trapholt, Geografisk Have, teatret Mungo Park Kolding og kulturkomplekset Nicolai med børnekultur, bio-

graf med smalle film og stadsarkiv. I 2015 blev byen Christiansfeld i den sydlige del af kommunen optaget 

på Unescos Verdensarvsliste. Byen blev grundlagt af brødremenigheden i 1773 og er anerkendt som det 

bedste eksempel på en byplanlagt brødremenighedsby i det nordlige Europa.

Kontakt
Børnechef Merete Lund Westergaard

Telefon 79 79 18 30 · melw@kolding.dk

Pædagogisk Udviklingschef Suzan Werther Andersen

Telefon 79 79 28 06 · suwa@kolding.dk
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Netværksledelse af Kolding Kommunes dagtilbud
Al ledelse i Kolding Kommune sker i henhold 

til kommunens ledelsesgrundlag. Børneom-

rådet ledes desuden i henhold til ledelses-

grundlaget for Børne- og Uddannelsesfor-

valtningen.

Kommunens og Børne- og Uddannelses-

forvaltningens overordnede ledelsesgrund-

lag er opbygget traditionelt hierarkisk.

Som supplement til den hierarkiske ledel-

sesmodel udøves på Børneområdet netværks-

ledelse. Den aktuelle netværksmodel er til-

passet lokale behov samt de erfaringer, som 

ledelse og medarbejdere har erhvervet sig 

siden netværksledelsen blev indført i 2005. På 

den baggrund har vi givet netværksledelse 

inden for Børneområdet i Kolding Kommune 

navnet »Kolding-modellen«.

Alle dagtilbudsledere (lederne af daginsti-

tutioner og dagplejen) i Kolding Kommune 

er organiseret i netværksgrupper. Netværks-

grupperne er det vigtigste værktøj i den 

netværksledelse, som er etableret på Kolding 

Kommunes Børneområde.

Ikke blot møder de enkelte dagtilbudsle-

dere hinanden i deres respektive netværks-

grupper. Her møder de også jævnligt de 

ledelsesansvarlige fra Børne- og Uddannel-

sesforvaltningen.

De enkelte netværksgrupper er altså både 

et fagligt og kollegialt forum for lederne i 

gruppen og en vigtig platform for udveksling 

af erfaringer, viden og ideer med de øvrige 

netværk, forvaltningen og dermed hele orga-

nisationen inden for Børneområdet.

Netværksopbygningen betyder med andre 

ord, at den enkelte dagtilbudsleder engageres 

i og får medansvar for udviklingen af hele 

Børneområdet.

Den enkelte leders ansvar
Det er obligatorisk for den enkelte leder at 

deltage i netværksledelsen. Derfor skal alle 

ledere være medlem af en netværksgruppe 

og en arbejdsgruppe. Det forventes, at alle 

ledere gennem netværksarbejdet har en of-

fensiv tilgang til udvikling af Børneområdet.

Der er mødepligt i netværksgrupper, 

arbejdsgrupper, ledermøder m.v.

Den enkelte leder har pligt til at udvikle 

nødvendige kompetencer i forhold til de 

arbejdsgrupper vedkommende sidder i.

Fortsættes næste side

Forvaltningsledelse
Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Ledere af
dagpasningstilbuddene

Ansatte i instutioner
dagpleje

Traditionel hierarkisk ledelse i henhold til 

Kolding Kommunes ledelsesgrundlag.

 
B

ø
r

n
e

o

m
r å d e t    B ø r n e

o

m
r

å
d

e
t

 
 

 
B

ø
r

n
e

o

m
rådet   Børne

o

m
r

å
d

e
t

F
o

r
æ

l
d

r
e

 
o

g
 

o

m
v

erden     Foræ
ld

r

e
 

o
g

 
o

m
v

e
r

d
e

n
 

 
 

 
 

F
o

r æ
l d r e  o g  o m v e

r d

e
n

 
 

 
 

 

Kommuni-
kation

Uddan-
nelse

Videns-
netværk

Budget/
teknologi

Design/
innovation

Børn i
udsatte

positioner

N-1

N-2

N-3N-4

N-5

N-6

Netværks-
grupper

Arbejds-
grupper

Grupp
e
n
 af netværks

an
sv

ar
lig

e 
 GANA

BUF

Diagrammet viser, hvordan netværksmodellen inddrager 

den enkelte daginstitutionsleder i ansvaret for det sam-

lede Børneområde: Samtlige dagtilbudsledere er medlem 

af en netværksgruppe og en arbejdsgruppe. Dermed får 

de ansvar og engagement i både »det store og det lille 

fællesskab«.
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Den enkelte leder skal desuden leve op 

til værdigrundlaget i Kolding Kommunes 

overordnede ledelsesgrundlag.

Den enkelte leder har ansvar for at infor-

mere egne mellemledere og øvrige medarbej-

dere om alle relevante oplysninger og tiltag 

fra netværks- og arbejdsgrupper.

Den enkelte leder har ansvar for i sin egen 

organisation at implementere de beslutnin-

ger, som træffes i ledelsesnetværket.

Det faglige og kollegiale
Fagligt og kollegialt fungerer netværksgrup-

perne som et forum, hvor lederkollegaer mø-

der hinanden for at få og give faglig sparring, 

dele erfaringer og viden og støtte hinanden. 

Netværksgruppen har dermed også en funk-

tion for den enkelte leder i dennes selvudvik-

ling af lederrollen og kompetencer.

I netværksgruppen kan lederne desuden 

fordele opgaver mellem sig. Det kan for eks-

mepel være research i forhold til nye pæda-

gogiske værktøjer eller opklaring af princi-

pielle spørgsmål i forhold til forvaltningen og 

det lovgivningsmæssige.

Den enkelte netværksgruppe vælger en 

netværksansvarlig, der fungerer som grup-

pens primære kontakt i forhold til forvaltnin-

gen.

Det ledelsesmæssig
Når det enkelte netværk mødes med de 

ledelsesansvarlige fra forvaltningen, ud-

veksles der erfaringer, ligesom nye ideer og 

tiltag tages op til drøftelse, samtidig med at 

der er mulighed for at gennemgå principielle 

forhold på Børneområdet.

I det daglige har netværket den vigtige og 

praktiske funktion, at forvaltningens ledelse 

kommunikerer med den leder i netværket, 

der er udpeget som netværksansvarlig. Det 

vil typisk være i spørgsmål af principiel og 

overordnet karakter. Herefter formidler den 

pågældende leder forespørgslen eller infor-

mationen videre til sine kolleger i netværket.

På samme vis retter den netværksansvar-

lige henvendelse til forvaltningen på net-

værksgruppens vegne, hvis der er spørgsmål 

af mere principiel, overordnet karakter.

Denne form for kommunikation sparer 

tid og medvirker også til en mere entydig 

kommunikation mellem dagtilbudslederne 

og forvaltningen.

Et godt eksempel på, hvor denne form for 

kommunikation mellem ledere og forvaltnin-

gens ledelse er en stor gevinst er i forbindelse 

med høringsfaser inden implementering af 

større ændringer og nyskabelser på Børne-

området. 

Det er ikke netværksgruppens opgave at 

erstatte den direkte kommunikation mellem 

forvaltningen og den enkelte dagtilbudsle-

der i spørgsmål, som kun er aktuelle for det 

enkelte dagtilbud.

De enkelte dagtilbud har med andre ord 

stadig deres suveræne ledelse, som står di-

rekte til ansvar over for de ledelsesansvarlige 

på forvaltningen.

Aktivt ledelsesinstrument
Netværksledelse fungerer effektivt og hen-

sigtsmæssigt som moderne ledelsesinstru-

ment.

Der bliver stor gennemsigtighed og åben-

hed i ledelsessystemt, hvilket gør det muligt 

i høj grad at inddrage alle dagtilbudsledere i 

udviklingen af den samlede organisation. De 

enkelte ledere motiveres og gøres medan-

svarlige i forhold til at styrke og udvikle hele 

Børneområdet.

Netværksledelse gør det i langt højere 

grad end i en traditionel hierarkisk ledelses-

form muligt at agere hurtigt og præcist på 

nye lovkrav og på nye ønsker fra det politiske 

system.

Ledelse på tværs
To gange årligt mødes dagtilbuddenes ledere 

med SFO-lederne og skolelederne. Det sker i 

form af matrixkonferencer med udveksling af 

erfaringer og kompetenceudvikling for hele 

den samlede organisation på Børne- og Ud-

dannelsesforvaltningen i Kolding Kommune.

Susanne Holm er leder af Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg. »Den udvikling og det kvalitetsløft, der kommer ud 

af samarbejdet i netværket på Børneområdet skal først og sidste komme børnene til gode«, siger hun.
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Kolding-modellens opbygning
Netværksgrupperne
Kolding-modellen er bygget op med 6 net-

værksgrupper med 5-7 dagtilbudsledere i 

hver gruppe.  Netværksgrupperne er model-

lens kerne og derfor indgår samtlige dagtil-

budsledere i en netværksgruppe.

Netværksgrupperne sammensættes af 

forvaltningens ledelse, idet der tages hensyn 

til ønsker fra lederne.

Ved sammensætningen af den enkelte 

netværksgruppe tilstræbes mangfoldighed i 

forhold til at:

◆ både små og store institutioner er repræ-

senteret

◆ at forskellige præferencer og kompetencer i 

forhold til lederrollen er repræsenteret – fx 

faglig ledelse, strategisk ledelse osv.

◆ at både ledere med lang og kort erfaring 

og med og uden lederudddannelse er 

repræsenteret

Hver netværksgruppe har en skriftlig kon-

trakt, som indeholder:

◆ etiske og faglige spilleregler

◆ fastlagt mødefrekvens

◆ ansvarsfordeling i gruppen

Se skabelon for udarbejdelse af skriftlig 

kontrakt i bilagesdelen sidst i brochuren.

Hver netværksgruppe har en netværksan-

svarlig, som er forvaltningens primære 

kontakt til netværksgruppen.

Formålet med netværksgrupperne er at 

inddrage alle dagtilbudsledere i udviklingen 

af Børneområdet. Det er et vigtig succeskrite-

rie, at både den enkelte leder og den samlede 

organisation oplever udvikling og kvalitets-

løft for området.

I de enkelte netværksgrupper skal der 

mellem deltagerne ske formidling og orien-

tering om de drøftelser og beslutninger, der 

tages i systemet. I den enkelte gruppe skal 

der kanaliseres relevant information fra og 

til forvaltningsledelsen og fra arbejdsgrup-

perne.

Netværksgrupperne skal desuden tjene til 

lederskabsudvikling og give rum til kollegial 

sparring.

Det enkelte netværks-        
medlems opgaver
Det enkelte netværksmedlem skal fungere 

som bindeled mellem sin egen netværks-

gruppe, forvaltningen og sin egen organisa-

tion.

Det enkelte netværksmedlem har ansvar 

for at sikre, at netværksgruppens kontrakt 

efterleves.

Det enkelte netværksmedlem skal med-

virke til, at der tages godt imod nye medlem-

mer af netværket.

De netværks-                      
ansvarliges opgaver
Den enkelte netværksansvarlige skal sikre, at 

nye initiativer, gode ideer, relevante spørgs-

mål og kritik bringes videre til gruppen af 

netværksansvarlige.

Den enkelte netværksansvarlige bør også 

fungere som filter, så kun relevante forhold 

bringes videre til gruppen af netværksan-

svarlige. Desuden skal vedkommende sikre, 

at netværkskontrakten overholdes.

Arbejdsgrupper –
det udbyggede netværk
Til løsning af en række fælles opgaver for alle 

dagtilbud er der 7 faste arbejdsgrupper samt 

ad hoc-grupper efter behov.

I hver af de faste arbejdsgrupper sidder en 

leder fra hver af netværksgrupperne samt en 

repræsentant for forvaltningen. Der er så vidt 

muligt ingen gengangere – alle Børneområ-

dets ledere er med i en arbejdsgruppe.

De enkelte netværks- og arbejdsgrupper 

fremgår af diagrammet på side 7.

Repræsentanten fra forvaltningen har 

det overordnede ansvar for gruppen og skal 

sikre, at der bliver fulgt op på beslutninger 

og foretaget den nødvendige koordinering i 

forhold til de andre arbejdsgrupper.

I januar kvartal holder alle grupper et 

statusmøde, hvor man evaluerere det fore-

gående års arbejde, beslutter initiativer for 

det kommende år og forholder sig til, om 

arbejdsgruppen stadig er relevant i forhold til 

løsning af opgaver.

Arbejdsgrupperne skal

◆ Løse opgaver i forhold til aktuelle indsats-

områder

◆ Afdække behov for opkvalificering og ef-

teruddannelse af medarbejdere og ledere

◆ Igangsætte pilotprojekter i forhold til nye 

indsatsområder, redskaber og metoder

◆ Sikre at viden og erfaringer spredes i 

organisationen

◆ Udarbejde oplæg til nye strategier og 

politikker

◆ Lave skabeloner, der kan bruges i alle dag-

tilbud – fx i forbindelse med ny lovgivning

Blandt succeskriterierne for arbejdsgrup-

perne kan nævnes:

◆ Sikre at det samlede Børneområde er op-

dateret i forhold til nye udviklingstendes, 

lovgivning m.v.

◆ Udvikling af nye redskaber og initiativer, 

som kan bruges i alle dagtilbud

◆ Inddrage erfaringer fra pilotprojekter i 

udvikling og optimering af nye tiltag, før 

de implementeres i øvrige dagtilbud

◆ Dele og formidle resultaterne af grupper-

nes arbejde til relevante samarbejdspart-

nere
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GANA – gruppen af net-
værksansvarlige
GANA – gruppen af netværksansvarlige har 

en særlig rolle i forhold til kvalitetssikring 

af netværksledelsen og -samarbejdet inden 

for Børneområdet. Gruppen består af de  6 

netværksansvarlige (valgt for to år ad gan-

gen)  samt børnechefen og  den pædagogiske 

udviklingschef for børneområdet.

GANA har følgende hovedopgaver:

◆ Fungere som bindeled mellem forvaltning 

og de 6 netværksgrupper

◆ Medvirke ved udarbejdelse af dagsorden 

til ledermøderne

◆ Holde øje med nye udviklingstendenser 

på 0-6 årsområder, og hvilke initiativer 

der bør følge heraf

◆ Løbende serviceeftersyn af netværksor-

ganisationen, justering af organisering 

og overordnede spilleregler, hvis det er 

nødvendigt

◆ Drøfte aktuelle udfordringer på Børneom-

rådet

◆ Komme med forslag til indhold på net-

værksdagene

GANA sigter mod følgende succeskriterier:

◆ Børneområdet i Kolding Kommune skal 

kendes og opleves som en organisation, 

hvor der er et tæt samarbejde mellem de 

enkelte dagtilbud og mellem dagtilbud-

dene og forvaltningen

◆ Gruppen er konstant opdateret om, hvor-

dan netværksorganisationen fungerer

◆ Nye initiativer og aktuelle udfordringer 

præsenteres og drøftes i gruppen

◆ Organisering og spilleregler modsvarer 

netværksorganisationens behov

◆ Ledermøderne har høj kvalitet

◆ Kolding Kommunes ledelsesgrundlag er 

i spil

Overordnede spilleregler     
for grupperne
◆  Forvaltningen udfører et årligt servicetjek 

i alle netværksgrupper.

◆  Alle netværksgrupper holder fire årlige, 

obligatotiske møder på samme datoer for 

at forvaltningsledelsen kan være til stede 

og svare på spørgsmål og modtage input 

fra alle netværksgrupper. Herudover kan 

den enkelte netværksgruppe holde ekstra 

møder efter behov.

◆  Når forvaltningen vil nedsætte en arbejds-

gruppe eller et høringsforum, kontaktes 

de netværksansvarlige på mail med 

beskrivelse af opgaven samt 1. mødeind-

kaldelse.

◆  Hvert netværk skal udpege repræsentan-

ter samt suppleanter til de respektive ar-

bejdsgrupper. Navn på repræsentanter og 

suppleanter skal meddeles forvaltningen.

◆  Hvis en repræsentant er forhindret i at møde 

i arbejdsgruppen, har repræsentanten an-

svaret for at give sin suppleant besked.

◆  Repræsentanten har pligt til at sikre, at 

alle synspunkter fra eget netværk frem-

lægges i arbejdsgruppen og indgår i grup-

pens arbejde.

◆  Repræsentanten skal sende skriftligt 

referat fra arbejdsgruppens møde til kol-

legerne i sit eget netværk.

◆  Skrivning af referat går på skift i gruppen.

Ledermøder
Ledermøderne skal sikre en fast platform for 

deling af viden på Børneområdet. Desuden 

bruges møderne til at skabe relationer blandt 

deltagerne. At sikre sammenhængskraft er et 

nøgleord.

Der er mødepligt til møderne, der des-

uden fungerer som forvaltningsledelsens 

overordnede kontaktforum til den samlede 

ledergruppe.

Møderne opdeles i 1) orientering om 

aktuelle emner og 2) temaer til fordybelse. 

Temaerne formuleres i GANA – gruppen af 

netværksansvarlige.

Ledermøderne kan afsluttes med work-

shops, hvor deltagelse er valgfri.

Deltagere i ledermøderne er udover 

lederne fra Børneområdet: Forvaltningens 

direktør, børnechefen, pædagogisk udvik-

lingschef og 3 konsulenter samt øvrige efter 

behov.

Gevinster ved modellen
✔  Direkte dialog med de decentrale enheder.

✔  Ledelsesteam med leder og souschef i alle 

dagtilbud: stærkere lokal ledelse og udvik-

ling af kommende ledere. 

✔  Bedre arbejdsmiljø for de enkelte ledere i 

kraft af støtte og kollegialitet i netværket.

✔  Ledere med problemer bakkes op af kol-

legerne i netværket, så lederen selv løser 

problemet eller beder forvaltningen om 

hjælp.

✔  Alle ledere indgår i udviklingen af det 

samlede børneområde. Det øger engage-

mentet hos den enkelte og højner kvalite-

ten for hele området.

✔  Børneområdet i Kolding Kommune 

betragtes som en attraktiv arbejdsplads, 

hvilket ses i et støt stigende antal ansøg-

ninger om lederjobs fra medarbejdere i 

andre kommuner.

✔  De selvejende institutioner rummes uden 

problemer i netværksorganisationen.

Udfordringer ved modellen
▼ Forvaltningen skal løbende støtte netvær-

kene og sikre, at de fungerer.

▼ Der skal løbende koordineres på tværs af 

netværks- og arbejdsgrupperne.

▼ Kommunen har fortsat en del decentrale 

enheder, selvom der laves fusioner.

!

!

!



Ko l d i n g  Ko m m u n e  ·  B ø r n e -  o g  U d d a n n e l s e s f o r v a l t n i n g e n  ·  Ko l d i n g - m o d e l l e n 7 

Dag-
institution

Dag-
institution

Leder-
netværk

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
institution

Netværksgruppe Netværksgruppe Netværksgruppe NetværksgruppeNetværksgruppe Netværksgruppe

Faste arbejdsgrupper

GANA – gruppen af
netværksansvarlige

Dagsorden til ledermøder

Talerør for netværksgrupperne

Formulerer udviklingsmuligheder
i netværkssammenhæng

Input til udvikling af Børneområdet

Medvirke til at understøtte og
formidle dialogen mellem institutionerne
og forvaltningen

Sikre at der løbende er pædagogiske
punkter på ledermøder

Uddannelsesgruppe

Give input til efteruddannelse

Vidensnetværk

Samarbejde med UC-Syd om
uddannelsen for pædagoger

Sikre gensidig orientering
mellem UC-Syd og
Kolding Kommune

Budget- og
teknologigruppe

Høres i forhold til budget-
modeller og økonomiske
ændringsforslag samt
udvikling og implementerings-
opgaver inden for IT.

Design- og
innovationsgruppen

Medvirker til at udvikle og
definere, hvad der forstås
ved design og innovation
på dagtilbudsområdet

Kommunikations-
gruppen

Formidle til omverden,
hvordan indsatsen på
Børneområdet understøtter
børnenes læring,
udvikling og dannelse

Børn i udsatte
positioner

Målet er at undersøtte
inklusion i institutionerne

Udveksle ideer og nye tiltag
vedr. inklusion

Skabe tydelighed i.f.t.
eksistenrende tilbud både på
Børneområdet samt eksterne
tilbud

Implementering af Kompetence-
hjulet samt andre relevenate
redskaber

En netværksgruppe består af
lederne fra 6-7 daginstitutioner.
Dagplejelederen er medlem af
en af netværksgrupperne

En arbejdsgruppe
består af et medlem
fra hver netværksgruppe

Dag-
institution

Dag-
institution

Leder-
netværk

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
institution

Leder-
netværk

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
plejen

Leder-
netværk

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
institution

Leder-
netværk

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
institution

Leder-
netværk

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
institution

Dag-
institution
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Hanne Fallesen er leder i Børnehaven Over 

Vejen i Kolding. For hende er det et must at 

kunne mødes med andre ledere inden for 

organiserede rammer.

»Hertil kommer, at det er vigtigt for mit 

engagement og min arbejdsglæde at blive 

hørt oppe i systemet og at være med til at 

kvalitetsudvikle det samlede Børneområde«, 

forklarer hun.

Her peger hun på netværksledelse som 

den bedste løsning, hun har oplevet.

Ikke en kaffeklub
»For at netværksledelse kan fungere, skal 

der stilles krav til, hvordan netværksgrup-

perne fungerer. Det skal være et professionelt 

netværk, ikke en kaffeklub. Derfor skal der 

være nogle klare spilleregler«, siger Hanne 

Fallesen.

◆  Vi har indgået en formel, nedskrevet kon-

trakt, så man er enige om mål og midler, 

mødefrekvens osv.

◆  Kontrakten skal holdes vedlige og gås 

kritisk efter – vi gør det en gang om året.

◆  Der skal til hvert møde foreligge en grun-

digt udarbejdet dagsorden.

◆  Der skal på hvert møde udpeges en, der 

har ansvar for udarbejdelse af dagsorden 

til næste møde, så alle ved, hvem man skal 

melde dagsordenspunkter ind til.

»Herudover er det en udfordring at holde 

kontakt til andre ledere i organisationen, så 

man ikke lukker sig inde i sit eget netværk«, 

tilføjer hun.

Et typisk netværksmøde
»Når vi mødes, starter vi med en kort runde, 

hvor alle har pligt til at bringe en eller to ting 

op, som er vigtigt for en selv eller vedkom-

mendes institution. I denne indledende 

runde siger man også til, hvis man har behov 

for de andres coaching på en af de problem-

stillinger, man lægger frem«, fortæller Hanne 

Fallesen.

Alle Kolding Kommunes dagtilbudsledere 

er trænet af psykologer i at coache hinanden. 

Hvis en leder fx har problemer med en 

eller flere af sine medarbejdere, forældre til 

børn eller med sig egen lederrolle, kan ved-

kommende bede om sine kollegers coaching.

»Nu går vi jo ikke rundt og coacher til 

daglig. Derfor har vi en »pixiudgave«, der 

repeterer fremgangsmåden ved coaching, så 

vi husker at gribe forløbet rigtigt an og stille 

de rigtige spørgsmål, så det ikke munder ud i 

ren snak«, forklarer hun.

»Et andet fast punkt på dagsordenen 

er temaer til og fra ledermøder. Det kan 

være principielle spørgsmål, som vi ønsker 

at bringe frem i organisationen og op til 

ledelsen. På den måde tager vi ansvar for, 

hvad der sker i selve organisationen og får på 

den måde også indflydelse på forhold, der er 

vigtige for vores dagligdag og for kvaliteten i 

hele organisationen.«.

»Hvis vi fx har forslag til, hvordan det 

specialpædagogiske område kan forbedres, 

kan vi drøfte det i vores netværksgruppe og 

fremlægge vores ideer og synspunkter på et 

ledermøde, hvor alle ledere og ledelsen af 

Børneområdet er til stede.«

»En anden mulighed er, at vi kan invitere 

lederen af det specialpædagogiske område 

til et møde i vores netværksgruppe. I begge 

tilfælde sikrer vi en formel og saglig drøftelse 

af problemstillingerne, i stedet for at det hele 

blot bliver til snak i krogene«.

»På den måde medfører seriøst organi-

seret netværksledelse, at vi ikke blot tager an-

svar indad i vores egen institution, men også 

ansvar for at lede udad i organisationen. Sagt 

med andre ord så tager vi vores lederansvar 

på os i helikopterperspektiv, fordi det ikke er 

nok, at vores egen institution fungerer – hele 

organisationen skal fungere«.

Gevinster for lederen
◆  »Med netværksledelse opnår vi en profes-

sionalisering af lederrollen. I netværks-

gruppen kan vi sætte os selv på dagsorde-

nen. Når vi får input af vores kolleger til 

håndtering af de udfordringer, vi ønsker 

hjælp til, bliver disse input også til gavn 

for de andre ledere i netværksgruppen«.

◆  »Vi får stor indflydelse op ad i organisatio-

nen og en mere direkte linje til chefer«.

◆  »Kollegial omgang med ligestillede giver 

bedre trivsel for den enkelte leder«.

◆  »Vi får bedre muligheder for udvikle pæ-

dagogikken, fordi vi kommer fra forskelli-

ge institutioner. Vi kan inspirere hinanden 

i stedet for at holde på hver sin lille succes. 

Vi stjæler med arme og ben fra hinanden«.

◆  »Vi har et godt kollegafællesskab, hvor 

der ikke er magt involveret. Vi har samme 

status, så vi er i et magtfrit rum, hvor 

kræfterne bruges på den positive, fælles 

udvikling«.

◆  »Vi kan blive »tilpas forstyrret«: Når man 

har fået hjælp af sine kolleger til at løse 

nogle problemer, holder de fast i forløbet 

ved næste møde. Vi følger op på hianden 

– udfordrer hinanden, og det kan lade sig 

gøre i kraft af, at vi mødes jævnligt«.

◆  »Vi har kort vej til hjælp. Vi ved, hvem 

i vores netværksgruppe, der er god til 

hvad«. 

◆  »Vi uddelegerer opgaver til hinanden af 

både praktisk eller vidensmæssig karak-

ter.«

◆  »Vi kan holde fælles kurser for alle medar-

bejdere på tværs af institutionerne«.

Senest har daginstitutionerne i Hanne Fal-

Dagtilbudslederen: Et must at mødes med ligestillede
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lesens netværk i fællesskab ansat en sekretær 

til at tage sig af kontorarbejdet på skift i de 

tilknyttede institutioner.

Gevinster for
organisationen
◆  »Netværksledelse er en ledelsesform, der 

bedre involverer dagtilbudslederne end 

andre ledelsesformer, som jeg kender. 

Jeg sidder fx sammen med kolleger fra 

andre netværk i netværksgruppe med 

UC Syddanmark, hvor vi samarbejder om 

udvikling af praktikken i pædagoguddan-

nelsen. Det giver mine kolleger og mig 

indflydelse og motiverer os til at være med 

til at udvikle den samlede organsiation.

◆  »Vi får opkvalificeret ledermøderne, fordi 

mindre problemer er håndteret i netværks-

grupperne. Vi kan koncenterere os om det 

mere principielle, og flere ledere tør træde 

frem, fordi de har deres netværkskolleger 

i ryggen.

◆  »Når forvaltningen skal nedsætte arbejds-

grupper, kommer alle ledere med på skift, 

i stedet for at det er »Tordenskjolds solda-

ter«, der bliver udpeget igen og igen«.

◆  »GANA, hvor de netværksansvarlige fra 

de enkelte ledernetværksgrupper mødes 

med ledelsen af Børneområdet, giver 

stærk og direkte kontakt mellem instituti-

onsledere og forvaltning».

◆  »Vi har fået overskud til det sociale liv, 

fordi vi kender hinanden bedre. Der er i 

dag en rigtig god stemning i ledergrup-

pen, selvom vi er vidt forskellige. Det har 

igen betydning for arbejdsmiljøet«.

◆  »Coaching og opbakning fra netværksgrup-

pen gør, at den enkelte leder nu i tide får 

henvendt sig til forvaltningens ledelse for at 

bede om hjælp. Desuden er lederen nu mere 

afklaret og kan derfor bedre bede om fx 

professionel hjælp ude fra«.

◆  »Når der ansættes en ny leder, sørger 

forvaltningsledelsen for at vedkommende 

kommer i et netværk, hvor vedkommende 

passer godt ind. Det giver den nye leder 

en god begyndelse. For at undgå fastlåste 

roller placeres en ny leder aldrig i samme 

netværk som sin forgænger«.

Konklusion
»Netværksledelse er en berigelse. Det limer 

vores organisation sammen. Det har udviklet 

et uproblematisk samarbejde mellem dagtil-

budslederne og forvaltningen. Vi har lært at 

føle glæde og stolthed over den fælles succes 

på Børneområdet«, slutter Hanne Fallesen.

»I kraft af netværksledelse får vi stor indflydelse op ad i 

organisationen og mulighed for at være med i udviklingen 

af hele børneområdet«, siger Hanne Fallesen.
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Netværksledelse som supplement til traditionelt hierarki

Hierarkisk ledelse
Det hierarkiske ledelsessystem er det bæ-

rende princip i hele den offentlige sektor og 

er som ledelsesform fastslået i den kommu-

nale styrelseslov.

I en kommune har en leder et over- og un-

derordnelsesforhold. Han eller hun modtager 

beslutninger ovenfra og træffer afgørelse 

– gerne efter involvering – vedrørende dem, 

der er underordnet vedkommende. Systemet 

beskrives typisk med en trekant, se ovenstå-

ende figur.

Den hierarkiske ledelsesmodel er også 

fremherskende i private virksomheder.

I en moderne hierarkisk, traditionel ledel-

sesmodel vil chefen normalt involvere sine 

medarbejdere i vigtige sager, før der træffes 

beslutninger.

Lad os som eksempel tage Børnechefen i 

Kolding Kommune. Hun kan involvere sine 

daginstutionsledere og øvrige medarbejdere, 

før hun træffer en afgørelse. Det vil som regel 

ske som en uformel snak med en kreds af 

dagtilbudsledere.

I det gammeldags hierarkiske system så 

man ofte, at lederen alene gav ordrer ud fra 

egne holdninger og eget skrivebord. Man 

kunne opleve en leder med skyklapper på. 

Men det ser man heldigvis sjældent i dag; 

lederne involverer de underordnede.

Netværksledelse
I en kommune kan netværksledelse ikke 

erstatte det traditionelle styringssystem, som 

er lovbestemt. Men man kan modificere og 

supplere systemet, og det er netværksledelse 

oplagt til.

I netværksledelse inddrager man som chef 

de underliggende lag i proccesen, inden man 

træffer beslutningen.

Som dagtilbudsleder ved man godt, at 

beslutningerne træffes på forvaltningen, men 

man ved også, at man bliver hørt af cheferne, 

før de træffer beslutning.

Man kan inddrage institutionsledere 

og medarbejdere længere nede ad hoc i et 

uformelt netværk, men kan også etablere en 

formel netværksorganisation, sådan som det 

er sket i Kolding.

Byrådet

Borgmester

Kommunaldirektør

Forvaltningsdirektør Forvaltningsdirektør Forvaltningsdirektør Forvaltningsdirektør

Områdechefer

Inst.ledere

Medarbejdere Medarbejdere Medarbejdere Medarbejdere

Inst.ledere Inst.ledere Inst.ledere

Områdechefer Områdechefer Områdechefer

Det kommunale styrelsesystem er hierarkisk i sin opbygning. 

Denne artikel er bl.a. skrevet på baggrund af et 

tidligere interview med cand. scient. pol. Henrik 

Larsen, som gennem mange år var rådgiver, 

underviser og coacher om ledelse i fortrinsvis 

den offentlige sektor. Herudover har han været 

underviser på masteruddannelsen i offentlig 

ledelse ved CBS/KU.

Hvad er forskellen på 
traditionel, hierarkisk ledelse 
og netværksledelse?

Det er emnet for denne 
artikel, hvori det også 
konkluderes, at i en kommune 
vil netværksledelse være et 
supplement til hierarkisk 
ledelse, idet det hierarkiske 
ledelsessystem er lovbestemt.



Ko l d i n g  Ko m m u n e  ·  B ø r n e -  o g  U d d a n n e l s e s f o r v a l t n i n g e n  ·  Ko l d i n g - m o d e l l e n 11 

Fordelen ved en formel netværksorganisa-

tion er, at det i højere grad forpligter cheferne 

til at inddrage medarbejderne længere nede i 

systemet, inden der træffes beslutninger. 

På samme måde forpligter det instituti-

onslederne til at deltage i udviklingen af den 

samlede organisation.

Det er en klar tendens i disse år, at man i 

moderne ledelse etablerer en formel netværks-

organisation. Uddelegering af kompetencer 

fremskynder beslutningsprocesser.

I den formelle organisering er Kolding-

modellen netværksledelse for den samlede 

organisation, hele dagtilbudsområdet. Det  

kaldes også for makroniveau.

Netværk på flere niveauer
Efter manges opfattelse bør netværksledelse 

dog ikke blot foregå på makroniveau, men 

også på mellem- (meso-) og mikroniveau. 

Det gør det også i Kolding, men på et mere 

uformelt plan.

Netværk på mellemniveau
Netværksarbejde mellem institutioner i 

Kolding Kommune er der flere eksempler 

på. Samarbejdet udspringer af ledernes eget 

initiativ. Et eksempel kan være fælles løsning 

af administrative opgaver:

I mange – især lidt større daginstitutio-

ner – vil lederen gerne ansætte en sekretær 

Fortsættes næste side

til administrative opgaver. Men det er svært, 

i og med at institutionen kun kan tilbyde 

ansættelse i et mindre antal timer om ugen 

Myretuen:
Ansætter

fælles
sekretær

Åkanden:
Aktionsforløb

for alle
medarbejdere

Troldebo:
Udvikler

evaluerings-
model

Skovhulen:
Fælleskurser

for alle
medarbejdereBjørnebo:

Pædagogisk
dag for alle
medarbejdere

Skildpadden:
Ansætter

fælles
havemand Lokal

netværks
gruppe

Uformelt netværk
på mellemniveau

Eksempler på uformelt netværkssamarbejde mellem 6 

institutioner på mellemniveau.

Eksempel på fælles løsning af en vigtig opgave på me-

soniveau (mellemniveau) i netværket: Karin Andersen er 

formelt ansat som sekretær i en heltidsstilling i Daginsti-

tutionen Tved. Rent faktisk fordeles hendes arbejdstid på 

37 timer mellem 5 daginstitutioner i et uformelt netværk. 

Institutionerne fordeler udgiften mellem sig.
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Netværk kontra hierarki
På Børneområdet i Kolding Kommune er 

konklussionen, at netværksledelse er bedre 

til at udnytte personalets samlede ressourcer 

end hierarkiske systemer.

I en udpræget hierarkisk organisation 

opstår der let stærk konkurrence mellem de 

enkelte institutionsledere, hvorfor de måske 

ikke ønsker at dele ideer og erfaringer med 

andre ledere.

I netværksledelse transformeres ledernes 

individuelle ideer og erfaringer ud i fælles 

idéudvikling og bliver derfor til kvalitetsløft 

for både det enkelte netværk og hele organi-

sationen. Fælles succes bliver målet frem for 

individuel succes.

Faldgruber ved netværk
Der kan være en risiko for, at netværksledel-

se bliver til mere snak end reel ledelse og for-

andring; at netværkene blot lægges oven i de 

hierarkiske strukturer. Så mister netværket 

hurtigt sit tag i de enkelte dagtilbudsledere.

Derfor skal netværk understøttes af for-

melle modeller og aftaler. Og der skal i den 

enkelte netværksgruppe udpeges en net-

værksansvarlig, som har direkte kontakt til 

forvaltningen, og som sørger for, at gruppen 

overholder sin kontrakt.

Litteratur
Lone Dalsgaard og Jan Bendix:

Netværksorganisering – etablering og ledelse af 

netværk som ny organisationsform, 1996

Christian Stadil og Christian Waldstrøm:

Corporate Networking – strategisk ledelse af 

virksomhedens netværk, 2009

Ledelse i Dag (tidsskrift)

nr. 56, forår 2004

BUPL´s Kommuneundersøgelse 2009

Ledelse af dagtilbud under forandring 

Væksthus for ledelse, oktober 2007

og derfor ikke vil være attraktiv nok til at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Den udfordring har flere institutioner valgt 

at løse i deres eget uformelle netværk gennem 

ansættelse af en fælles sekretær, som så har 

arbejdssted på skift i institutionerne i netvær-

ket. En af institutionerne står for den formelle 

ansættelse. Udgiften deler de mellem sig.

Et andet konkret eksempel er en leder, 

som udvikler en evalueringsmodel, der viser 

sig at være særligt effektiv. Gennem netvær-

ket spredes modellen til andre institutioner. 

Der er således eksempler på ideer, der har 

spredt sig til alle institutioner på Børneom-

rådet.

Netværk på mikroniveau
Netværk på mikroniveau kan i princippet 

foregå mellem alle medarbejderne i netvær-

kets institutioner.

Et eksempel: Der er 40 daginstitutioner. 

I alle institutioner skal man have fokus på 

forskellige forhold, fx børnenes sproglige 

træning og deres sociale kompetencer.

I den enkelte institution vil der typisk 

være én pædagog, som har den særlige ind-

sigt i børns sproglige udvikling og som skal 

formidle sin viden videre til sine kolleger. 

Denne ene medarbejder kunne gå lidt ensomt 

med sit ansvarsområde, hvis der ikke også 

var netværkssamarbejde på mikroniveau.

Derfor er der etableret faglige netværk 

for indtil nu fire af de seks læreplanstemaer, 

nemlig »sproglig udvikling«, »natur og na-

turfænomener«, »kulturelle udtryksformer og 

værdier« og »krop og bevægelse«.

I disse faglige netværk mødes pædagoger 

fra alle Børneområdets institutioner for at 

dele erfaringer og viden. Her bliver de des-

uden opdateret med den seneste forskning og 

viden inden for de nævnte områder.

Sproglig
Udviling

Natur og
natur-

fænomener

Kulturelle
udtryks-

former og
værdierKrop og

bevægelse

Børne-
området

Uformelt netværk
på mikroniveau

Pædagoger fra hele Børneområdet mødes på mikroni-

veau i de faglige netværk for at dele viden og erfaring 

om læreplanstemaerne og blive opdateret med nyeste 

forskning og viden på området.
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Bilag 1 · Forslag til kontrakt/forretningsorden
Diskuter, beslut og beskriv:
◆  Etiske og faglige spilleregler

◆  Tavshedspligt

◆  Ansvarsfordeling i gruppen

◆  Hvem sidder i hvilke arbejdsgrupper

Diskuter, beslut og beskriv:
◆  Antal møder. Årsplanlægning

◆  Mødeafvikling. (indkaldelse/dagsorden, mødeleder, referent, booking af lokale)

Diskuter, beslut og beskriv:
◆  Fast dagsorden eller ej?

◆  Eksempler på dagsordenspunkter:

●  Runde

●  Coaching

●  Temaer

●  Til og fra arbejdsgrupper-ledermøder

●  Aktuelle udfordringer i organisationen og adressering af disse

●  Inspiration udefra.

●  Inspiration til andre

◆  Er punkterne og deres vægtning på nuværende møder i overensstemmelse                        

med netværksgrundlaget? 

◆  Skal alle punkter på hver gang?

◆  Skal vi tænke møderne om?

◆  Runde og coaching. På alle møder eller på særlige møder?

Diskuter, beslut og beskriv:
◆  Hvornår evalueres gruppens arbejde?

◆  Hvordan/hvilken metode?

Gruppen generelt

Møder

Mødernes indhold

Evaluering af netværks-    
gruppens arbejde
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Bilag 2 · Kommissorium
Kommissorium for Gruppen af Netværksansvarlige (GANA)

Til løsning af en række fælles opgaver på børneområdet er der p.t. nedsat 7 permanente arbejdsgrupper med en repræsentant fra hver af de 6 

ledernetværk + børnechef og pædagogisk udviklingschef. 

GANA er en af disse 7 grupper.

Gruppen af netværksansvarlige har en særlig rolle i forhold til kvalitetssikring af netværksledelsen og samarbejdet inden for Børneområdet.

Den enkelte netværksansvarlige har det overordnede ansvar for, at egen netværksgruppe lever op til de overordnede beslutninger og spille-

regler, der gælder for den samlede netværksorganisation. Den netværksansvarlige er endvidere garant for, at netværksgruppens egen kontrakt 

efterleves og justeres, hvis der er behov for det.

Gruppen af netværksansvarlige er bindeled mellem forvaltning og ledernetværksgrupper. Gruppen har fingeren på pulsen i forhold til 

udvikling, nye initiativer og udfordringer på Børneområdet. Gruppen foretager løbende et eftersyn af netværksorganiseringen. Gruppen med-

virker til udarbejdelse af dagsorden til ledermøder.

◆  Børneområdet i Kolding er kendt for og opleves som en organisation, hvor der er et tæt samarbejde dagtilbuddene imellem og mellem dag-

tilbud og forvaltning

◆  Gruppen er til enhver tid opdateret på, hvordan netværksorganisationen fungerer

◆  Nye initiativer og aktuelle udfordringer drøftes i gruppen

◆  Organisering og spilleregler modsvarer organisationens behov

◆  Ledermøderne er kendetegnet ved at have en høj kvalitet

◆  Kolding Kommunes ledelsesgrundlag er i spil

Gruppen af Netværksansvarlige GANA

Projekttitel

Baggrund

Formål

Succeskriterier

Styregruppe
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Merete Lund Westergaard

Suzan Werther Andersen

Susanne Holm

Antoinette Kjeldsen

Jane Bødskov Petersen

Lone Andersen

Gitte Ottesen

Tina Bojsen Petersen

Den enkelte netværksansvarlige:

◆  Er bindeled mellem eget netværk og forvaltning

◆  Har det overordnede ansvar for, at netværksgruppens kontrakt efterleves

◆  Skal sikre at nye initiativer, gode ideer, relevante spørgsmål, usikkerhed og utilfredshed bliver bragt videre til gruppen af netværksansvarlige

◆  Sorterer væsentligt fra uvæsentligt i forhold til det, der skal bringes videre i organisationen

◆  Bringe relevant viden fra gruppen af netværksansvarlige tilbage til egen netværksgruppe

◆  Tager godt imod nye medlemmer

Gruppen af netværksansvarlige:

◆  Har fingeren på pulsen i forhold til nye udviklingstendenser på 0-6 årsområdet samt drøfter, hvilke initiativer, der på den baggrund kan 

være relevante for Børneområdet i Kolding

◆  Giver netværksorganisationen et løbende serviceeftersyn og justerer organisering og overordnede spilleregler, hvis det er nødvendigt

◆  Drøfter aktuelle udfordringer

◆  Kvalificerer dagsorden til ledermøder

◆  Kommer med forslag til indhold på netværksdagene

9 årlige møder á 1 times varighed samt et årligt status- og planlægningsmøde, hvor der gøres status på igangværende og nye initiativer. På 

dette møde deltager forvaltningsrepræsentanter, der sidder i de faste arbejdsgrupper.

Der gøres status på gruppens arbejde en gang årligt.

Acadre journal nr. 12-15532

Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppens
opgaver

Forventet ressourceforbrug

Løbende evalueringsforløb

Sagsnr. 
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