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Ledelsesorganisering  og  ledelseskompetencer  
ved  Social-  og  Sundhedsskolen  Fyn  

  
Den  overordnede  ledelse  for  Social-  og  Sundhedsskolen  Fyn  udgøres  af  bestyrelsen.  
Den  daglige  ledelse  forestås  af  en  direktør,  der  repræsenterer  det  øverste  niveau  i  drifts-  
organisationen.  Denne  består  yderligere  af  4  afdelinger,  som  hver  ledes  af  en  afdelings-  
chef,  samt  en  central  administration  der  ledes  af  økonomi-  og  administrationschefen.  

  
Der  er  2  afdelinger  i  Odense,  1  i  Svendborg  og  1  i  Middelfart.  På  hver  af  skolens  4  afde-  
linger  er  der  1-3  teamledere.  

  
De  fire  afdelingschefer  indgår  sammen  med  skolens  økonomi-  og  administrationschef  og  
direktøren  i  chefgruppen.  Afdelingscheferne,  økonomi-  og  administrationschefen,  direk-  
tøren  og  teamlederne  udgør  samlet  skolens  ledergruppe.  
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Besluttet  d.  25.maj  2011  
  
  

MISSION – VISION - VÆRDIGRUNDLAG 
 

Social- og Sundhedsskolen Fyns MISSION er: 
 
 

 
 

Skolens mission opfylder vi i et tæt samspil med omverdenen 
 
 

Social- og Sundhedsskolen Fyns VISION er: 
 
 

 

For os betyder anerkendt at være synlig og respekteret for den gode kvalitet af vore uddannelser - 
både hos ansøgere, elever, kursister, samarbejdspartnere og den øvrige omverden. 

 
For os betyder et innovativt uddannelsessted, at vi har fokus på udvikling, nytænkning og nyska- 
belse. Vi forholder os proaktivt til opgaver og udfordringer. 

 
For os tager sundhedsfremme udgangspunkt i det brede sundhedsbegreb, som ikke kun handler 
om kost og motion, men også om at livet opfattes sammenhængende, meningsfuldt, forståeligt og 
til at håndtere. Vi ønsker at sunde valg er let tilgængelige valg og at sundhedstiltag sker i respekt 
for den enkelte. 

 
For os betyder et attraktivt uddannelsessted, at elever og kursister oplever et læringsmiljø, som er 
udfordrende og meningsfuldt, samt at uddannelserne har et godt image og gode fremtidsmulighe- 
der. 

 
Ovenstående forudsætter en attraktiv arbejdsplads, hvor alle ansatte trives, er professionelle, ud- 
fordres og udvikler viden og kompetencer. 

At  uddanne  elever  til  fagprofessionelle  inden  for  sundhed,  omsorg  
og  pædagogik,  ved  at  udvikle  deres  erhvervsfaglige  kompetencer,  
faglige  identitet  og  personlige  kompetencer.  

 
At  udvikle  elevernes  studieforberedende  kompetencer  og  dermed  
give  dem  mulighed  for  fortsættelse  i  videregående  uddannelser.  

At  udvikle,  udbyde  og  gennemføre  efter-  og  videreuddannelses-  
aktiviteter  indenfor  social-  og  sundhedsområdet  og  det  pædago-  
giske  område.  

Social-  og  Sundhedsskolen  Fyn  er  et  anerkendt,  innovativt,  
sundhedsfremmende  og  attraktivt  uddannelsessted.  
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Social- og Sundhedsskolen Fyns VÆRDIGRUNDLAG er: 
 
 

 
 
 

Den overordnede værdi skal have indvirkning på: 
 

Ø   Den måde vi er sammen på. 
 

Ø   Den måde vi arbejder på. 
 

Ø   Den måde vi møder omverdenen på. 
 
 

Med professionalisme mener vi, 
 

•   At den enkelte ansatte tager ansvar for egen andel i at nå skolens mål og vision, og samar- 
bejder om at realisere de aktuelle målsætninger. 

 

•   At vi skaber bedst mulig kvalitet ved optimal brug af skolens ressourcer 
 
 

•   At der er et højt kompetenceniveau hos de ansatte, som udfoldes i et tæt samarbejde om 
opgaveløsningen. 

 
•   At udvikling er en integreret del af skolens drift. 

 
 

•   At vi møder hinanden i en anerkendende og respektfuld dialog. 
 

•   At humor, kreativitet og plads til forskellighed er med til at skabe engagement og arbejds- 
glæde. 

Professionalisme  
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Funktionsbeskrivelse  for  direktør  
ved  Social-  og  Sundhedsskolen  Fyn.  

  
Reference  og  samarbejde  
Direktøren  er  øverst  ansvarlig  for  Social  –  og  Sundhedsskolen  Fyn  og  dermed  for  sko-  
lens  overordnede  pædagogiske,  administrative,  økonomiske  og  personalemæssige  le-  
delse.  Direktøren  varetager  denne  opgave  i  overensstemmelse  med  skolens  mission,  
vision  og  værdigrundlag,  på  baggrund  af  ledelsesgrundlaget  og  ud  fra  de  aktuelle  mål  og  
indsatsområder  for  skolen.  

  
Direktøren  indgår  i  et  tæt  samarbejde  med  skolens  chefer  om  skolens  overordnede  le-  
delse,  samt  med  skolens  ledergruppe  i  forbindelse  med  strategiske  ledelsesbeslutninger.  

  
Direktøren  refererer  til  skolens  bestyrelse.  

  
Hovedopgaver  og  ansvarsområder  

•   Varetage  sekretariatsbetjening  af  bestyrelsen.  
•   Indgå  i  samarbejde  med  bestyrelsen.  
•   Varetage  ledelse  af  samarbejdet  i  chefgruppen  og  ledergruppen.  
•   Sikre  udvikling  af  skolen  som  organisation  og  dens  værdier  og  kultur.  
•   Sikre  udvikling  af  ledelsesgrundlaget.  
•   Sikre  udvikling  af  ledere  og  øvrige  medarbejdere.  
•   Sikre  fastlæggelse  af  overordnede,  fælles  faglige  pædagogiske  og  administrati-  
ve  rammer  for  elever/kursister.  

•   Være  ansvarlig  for  udfærdigelse  af  strategi-  og  udviklingsplaner  for  skolen.  
•   Sikre  opstilling  af  budget  ud  fra  de  givne  rammer  og  gennemførelse  af  dette.  
•   Sikre  opstilling  af  regnskab  og  løbende  budgetopfølgninger.  
•   Være  ansvarlig  for  om-  og  tilbygning,  samt  evt.  nybygninger.  
•   Være  ansvarlig  for  IT  –  strategier  og  overordnede  IT-løsninger.  
•   Være  ansvarlig  for  ansættelse  af  personale  og  forestå  ansættelse  af  ledende  
personale  ifølge  skolens  retningslinjer  for  ansættelse  og  afskedigelse  af  medar-  
bejdere.  

•   Være  leder  for  teknisk  serviceleder  på  afdelingerne  i  Odense.  
•   Være  ansvarlig  for  skolens  ansigt  udadtil  –  generelt.  
•   Være  ansvarlig  for  skolens  hjemmeside.  
•   Være  ansvarlig  for  marketing/PR  materiale  for  grunduddannelserne.  

  
Kvalifikationskrav  

  
•   Fastlægges  af  bestyrelsen  ved  vakance  i  stillingen.  
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Funktionsbeskrivelse  for  Økonomi-  og  administrationschef  
ved  Social-  og  Sundhedsskolen  Fyn  

  
Reference  og  samarbejde  
Økonomi-  og  administrationschefen  har  ansvar  for  skolens  centrale  administration  og  
økonomistyring  og  varetager  dette  i  overensstemmelse  med  skolens  mission,  vision  og  
værdigrundlag,  på  baggrund  af  ledelsesgrundlaget  og  ud  fra  de  aktuelle  mål  og  indsats-  
områder  for  skolen.  

  
Økonomi-  og  administrationschefen  indgår  i  chefgruppen  og  i  ledergruppen.  

  
Økonomi-  og  administrationschefen  fungerer  som  økonomisk,  administrativ  og  juridisk  
sparring  til  og  samarbejdspartner  for  skolens  øvrige  ledere.  

  
Økonomi-  og  administrationschefen  refererer  til  direktøren.  

  
Hovedopgaver  og  ansvarsområder  

•   Overordnet  faglig  ledelse  af  den  samlede  administration.  
•   Daglig  ledelse  af  den  centrale  økonomifunktion  –  herunder  ansvar  for  den  over-  
ordnede  økonomiske  styring  (incl.  løn-  og  timestyring).  

•   Daglig  ledelse  af  den  centrale  løn-  og  personaleadministrative  funktion.  
•   Daglig  ledelse  af  reception  og  omstilling.  
•   Være  ansvarlig  for  lønforhandlinger,  behandling  af  personalesager  mv.  
•   Være  ansvarlig  for  sekretariatsopgaver  for  bestyrelsen.  
•   Være  ansvarlig  for  prognoser,  analyser,  juridisk  bistand.  
•   Være  ansvarlig  for  indkøbsaftaler  og  forhold  vedr.  ydre  bygningsvedligehold.  

  
  

Kvalifikationskrav  
  

•   Kvalifikationskrav  ifølge  kompetenceprofil  for  ledere  ved  Social-  og  sundheds-  
skolen  Fyn.  
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Funktionsbeskrivelse  for  afdelingschefer  
ved  Social-  og  Sundhedsskolen  Fyn  

  
Hver  af  skolens  4  afdelinger  ledes  af  en  afdelingschef.  Afdelingscheferne  har  en  lang  
række  ensartede  opgaver  i  relation  til  den  daglige  ledelse  af  afdelingerne,  men  har  også  
individuelt  en  række  særlige  ansvarsområder  på  tværs  af  skolens  afdelinger  i  relation  til  
skolens  samlede  drift  og  udvikling.  

  
De  funktioner,  som  er  geografisk  tilknyttet  en  afdeling  er  kort  beskrevet  sidst  i  denne  
funktionsbeskrivelse.  

  
En  lang  række  tværgående  funktioner  og  ansvarsområder  som  også  varetages  af  afde-  
lingscheferne  er  primært  personbundne  og  kan  gå  på  skift  over  tid.  Disse  er  således  ikke  
beskrevet  her.  

  
Reference  og  samarbejde  
Afdelingschefen  har  det  overordnede  daglige  ledelsesansvar  for  afdelingens  samlede  
virksomhed  og  varetager  dette  i  overensstemmelse  med  skolens  mission,  vision  og  vær-  
digrundlag,  på  baggrund  af  ledelsesgrundlaget  og  ud  fra  de  aktuelle  mål  og  indsatsom-  
råder  for  skolen.  

  
Afdelingschefen  indgår  i  chefgruppen  og  i  ledergruppen,  ligesom  afdelingscheferne  har  
deres  egen  mødestruktur,  såvel  sammen  som  i  fællesskab  med  teamlederne.  

  
Afdelingschefen  er  nærmeste  leder  for  afdelingens  teamledere  og  for  afdelingens  tek-  
nisk-administrative  personale1  (TAP)  og  uddannelsesvejleder(-e).  

  
Afdelingschefen  refererer  til  direktøren.  

  
Hovedopgaver  og  ansvarsområder  

•   Være  ansvarlig  for  arbejdsforhold,  herunder  arbejdsmiljø  og  arbejdstilrettelæggel-  
se  på  afdelingen  i  overensstemmelse  med  skolens  personalepolitikker.  

•   Være  ansvarlig  for  ansættelse  og  afskedigelse  af  ikke-ledende  medarbejdere  iføl-  
ge  skolens  retningslinjer  for  ansættelse  og  afskedigelse  af  medarbejdere.  

•   Være  ansvarlig  for  at  sikre  medarbejdernes  kompetenceudvikling  i  overensstem-  
melse  med  skolens  mission,  visioner  og  værdigrundlag,  samt  kompetenceprofiler-  
ne  og  personalepolitikken  på  området.  

•   Være  ledelsesrepræsentant  i  afdelingens  arbejdsmiljøgruppe.  
•   Være  ansvarlig  for  afdelingens  IT  drift  i  samarbejde  med  IT  center.  
•   Være  ansvarlig  for  daglig  drift  og  indvendigt  vedligehold  af  afdelingens  bygninger  
og  lokaler.  

•   Være  ansvarlig  for  overholdelse  af  afdelingens  driftsbudget  og  normering.  
 •    Være  ansvarlig  for  overholdelse  af  love  og  bekendtgørelser  vedrørende  alle  afde-  
lingens  uddannelser.  

•   Være  ansvarlig  for  den  faglige  og  pædagogiske  udvikling  af  afdelingens  grund-  
uddannelser.  

•   Være  ansvarlig  for  ajourføring  af  den  lokale  uddannelsesplan  (LUP),  uddannel-  
seshåndbøger  m.v.  for  grunduddannelserne  i  samarbejde  med  øvrige  afd.chefer.  

  
  

  

1  Vedr.  teknisk  servicepersonale  så  er  der  en  særlig  ordning  i  de  2  Odense  afdelinger.  
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•   Være  ansvarlig  for  udarbejdelse  af  faglige,  pædagogiske  og  administrative  ret-  
ningslinjer  for  afdelingens  uddannelser  i  samarbejde  med  de  øvrige  afd.chefer.  

  
Kvalifikationskrav  

•   Kvalifikationskrav  ifølge  kompetenceprofil  for  ledere  ved  Social-  og  sundheds-  
skolen  Fyn.  

  
  

Særlige  funktioner  i  enkelte  afdelinger  
  

Afdelingschefen  i  City:  
•   Være  ansvarlig  for  udarbejdelse  af  faglige,  pædagogiske  og  administrative  ret-  
ningslinjer  for  efter-  og  videreuddannelsesområdet.  

•   Være  ansvarlig  for  markedsføring  og  salg  af  skolens  efter-  og  videreuddannelses-  
tilbud,  herunder  opdyrkning  af  nye  produkter  og  nye  markeder.  

  
Afdelingschefen  i  Odense  Syd:  

•   Være  ansvarlig  for  ledelse  af  den  samlede  optagefunktion,  som  varetager  opta-  
gelse  af  alle  elever  på  grunduddannelserne.  

•   Være  ansvarlig  for  den  koordinerende  ledelse  af  skolens  uddannelsesvejledere.  
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Funktionsbeskrivelse  for  teamledere  
ved  Social-  og  Sundhedsskolen  Fyn.  

  
På  hver  af  skolens  4  afdelinger  er  der  1-  3  teamledere,  der  fungerer  som  ledere  for  ét  
eller  flere  teams  af  undervisere.  Disse  teams  er  organiseret  i  forhold  til  de  enkelte  ud-  
dannelser.  

  
Reference  og  samarbejde  
Teamlederen  varetager  den  personalemæssige,  pædagogiske  og  administrative  ledelse  
af  afdelingens  undervisere/teams.  

  
Teamlederen  indgår  i  afdelingens  ledelse,  i  skolens  samlede  ledergruppe,  samt  i  tvær-  
gående  afdelingschef  og  teamleder  møder.  

  
Teamlederen  er  nærmeste  leder  for  underviserne.  

Teamlederen  refererer  til  afdelingschefen.  

Hovedopgaver  og  ansvarsområder:  
Teamlederen  varetager  den  faglige,  pædagogiske,  personalemæssige  og  administrative  
ledelse  i  dagligdagen  af  det  pågældende  team/de  pågældende  teams  i  overensstemmel-  
se  med  skolens  mission,  vision  og  værdigrundlag,  på  baggrund  af  ledelsesgrundlaget  og  
ud  fra  de  aktuelle  mål  og  indsatsområder  for  skolen.  

  
Dette  indebærer  at:  

•   Varetage  daglig  personaleledelse  af  underviserne  i  det/de  pågældende  team(s),  
herunder  afholdelse  af  MUS,  gennemføre  sygefraværssamtaler  og  omsorgssam-  
taler  samt  godkendelse  af  lærernes  kursus/efteruddannelse.  

•   Være  ansvarlig  for  udvikling,  planlægning,  gennemførsel  og  evaluering  af  den/de  
pågældende  grunduddannelser.  

•   Være  ansvarlig  for  planlægning  og  gennemførsel  af  indsatsområder  og  handle-  
planer.  

•   Være  ansvarlig  for  elevernes  uddannelsesforløb.  
•   Være  ansvarlig  for  skemalægning  i  forhold  til  den/de  pågældende  grunduddannel-  
ser  samt  underviserne  i  det/de  enkelte  team(s).  

•   Være  ansvarlig  for  forbruget  af  de  tildelte  læreressourcer  og  økonomiske  ressour-  
cer  til  det/de  enkelte  team(s).  

•   Deltage  i  ansættelser  af  medarbejdere  til  det/de  enkelte  team(s)  og  indstille  med-  
arbejdere  til  evt.  sanktioner,  herunder  afskedigelse.  

•   Være  ansvarlig  for  det  lokale  samarbejde  med  praktikområdet  og  fungere  som  
sparringspartner  til  uddannelsens  praktikkoordinatorer.  

•   Samarbejde  med  efter-  og  videreuddannelsen,  herunder  aftaler  vedrørende  be-  
manding  af  de  kurser,  som  efter-  og  videreuddannelsen  ikke  selv  kan  bemande.  

•   Sparre  med  kontaktlærere  og  administration  omkring  komplekse  elevsager.  
•   Foretage  ansættelser  af  timelønnede  undervisere  til  den  (de)  pågældende  grund-  
uddannelser.  

•   Være  ansvarlig  for  planlægning,  afvikling  og  opfølgning  af  teammøder.  
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•   Være  ansvarlig  for  tilrettelæggelsen  af  følgende  administrative  opgaver:  
o   Modtagelse  af  sygemeldinger  og  tilknytning  af  vikarer  på  sygedage.  
o   Søge  censorer.  
o   Oprettelse  af  hold.  
o   Oprettelse  af  valghold.  
o   Oprettelse  af  specialefagshold.  

•   Være  ansvarlig  for  uddannelsernes  praktiske  gennemførelse  i  et  tæt  samarbejde  
med  elevadministrationen.  

•   Være  ansvarlig  for  relevant  information  om  den  (de)  pågældende  grunduddannel-  
ser.  

  
Kvalifikationskrav  

  
•   Kvalifikationskrav  ifølge  kompetenceprofil  for  ledere  ved  Social-  og  sundheds-  
skolen  Fyn.  

  
  

Særligt  for  enkelte  afdelinger  
  

•   I  Svendborg  er  teamlederfunktionen  suppleret  med  3  teamkoordinatorer,  som  
ikke  har  ledelsesfunktioner.  
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Besluttet  d.  9.  maj  2011  
  
  

Ledelsesgrundlag  
  

•   Ledelsen  skal  sikre  opfyldelse  af  skolens  mission  og  føre  organisationen  
frem  mod  opfyldelse  af  skolens  vision.  

  
•   Ledelse  udøves  i  overensstemmelse  med  skolens  værdigrundlag  og  i  
henhold  til  den  enkelte  leders  ansvars-  og  kompetenceområde.  

  
  

1.  Vi  skal  styre  ikke  ro  (strategisk  ledelse)  
Som  ledere  skal  vi  vise,  hvor  vi  er  på  vej  hen  og  sikre,  at  vi  arbejder  i  samme  retning.  
Vi  skal  kunne  formidle  visioner,  ideer  og  overordnede  målsætninger.  Det  er  vores  an-  
svar,  at  der  er  sammenhæng  mellem  anvendte  ressourcer,  mål  og  resultater.  

  
 Du  er  i  overensstemmelse  med  ledelsesgrundlaget  når  ….  
-   du  går  i  spidsen  for  de  forandringer,  der  skal  gennemføres.  
-   du  lægger  vægt  på,  at  alle  medarbejderne  kender  de  mål,  vi  skal  nå.  
-   du  ser  de  udfordringer,  som  fremtiden  bringer  og  handler  på  dem.  
-   du  sætter  rammer  og  mål  for  arbejdsopgaver  

  
  

2.  Vi  stiller  skarpt  på  kursen  (implementering)  
Som  ledere  skal  vi  sammen  med  medarbejderne  omsætte  visioner  og  mål  til  konkrete  
handlinger  for  at  nå  målene.  Vi  skal  sikre,  at  medarbejdere  har  de  rette  kompetencer.  
Vi  skal  delegere  opgaver,  ansvar  og  beslutningskompetence,  hvor  det  er  muligt.  Vi  
skal  have  fokus  på  god  kvalitet  i  den  indsats,  der  gøres  fra  egen  og  medarbejdernes  
side.  Vi  skal  sikre  at  resultaterne  nås.  

  
 Du  er  i  overensstemmelse  med  ledelsesgrundlaget  når….  
-   du  prioriterer  arbejdsopgaverne  
-   du  sætter  i  værk,  følger  op  og  korrigerer  
-   du  tilstræber  en  planlægning,  som  giver  den  enkelte  medarbejder  mulighed  for  at  
udvikle  sit  potentiale  

-   du  delegerer  opgaver  og  ansvar  til  medarbejderne  
-   du  sikrer,  at  dine  forventninger  til  medarbejderne  er  kendt  og  forstået  
-   du  tilstræber  forståelse  for  de  beslutninger,  som  er  truffet  
-   du  lægger  vægt  på  høj  faglig  kvalitet  i  opgaveløsningen  
-   du  vurderer  behovet  for  organisatorisk,  faglig  og  personlig  kompetenceudvikling  
-   du  evaluerer  resultaterne  i  forhold  til  målene  
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3.   Vi  skaber  ’vi  –  kultur’  hvor  døren  står  åben  (intern  kommunikation  og  udvikling)  
Vi  skal  ved  vores  tilstedeværelse  gøre  ledelse  synlig  og  tilgængelig.  Vi  skal  lede  med  
fokus  på  åbenhed  og  dialog.  Vi  skal  være  rollemodeller  og  udvise  en  ledelsesmæssig  
adfærd,  der  giver  respekt.  Vi  skal  sørge  for  at  træffe  de  beslutninger,  der  er  nødven-  
dige  og  sikre,  at  der  er  konsekvens  og  sammenhæng.   Vi  lægger  vægt  på  et  godt  ar-  
bejdsmiljø  med  plads  til  socialt  samvær.  Vi  ønsker  oplevelse  af  meningsfuldhed  og  
fællesskabsfølelse.  

  
Du  e  r  i  overensstemmelse  med  ledelsesgrundlaget  når….  
-   du  lytter  og  er  modtagelig  over  for  nye  ideer  
-   du  hilser  konstruktiv  kritik  velkommen  
-   du  inspirerer,  giver  feedback  og  lægger  vægt  på  at  være  sparringspartner  
-   du  kommunikerer,  faciliterer  og  gør  informationer  tilgængelige  
-   du  understøtter  arbejdsformer,  der  fremmer  engagement,  samarbejde  og  medind-  
flydelse  

-   du  anerkender  medarbejdernes  arbejdsindsats  
-   du  lægger  vægt  på  gode  udviklingsmuligheder  
-   du  støtter  fælles  traditioner  og  sociale  arrangementer  

  
  
  

4.  Vi  tager  hånd  om  skolens  kerneopgaver  (pædagogisk  ledelse)  
Vi  skal  tage  ansvar  for  skolens  læringsmiljø.  Vi  skal  sikre  god  kvalitet  i  undervisnin-  
gen  og  hele  tiden  udvikle  læringsformer  og  metoder,  der  matcher  lovgivning  og  den  
enkelte  elevs  behov.  Vi  skal  sikre  pædagogisk  professionalitet.  

  
Du  er  i  overensstemmelse  med  ledelsesgrundlaget  når….  
-   du  sætter  elevens/kursusdeltagerens  læring  i  centrum  
-   du    leder  på  vej  og  inspirerer  til  refleksion  over  vores  praksis  
-   du  har  fokus  på  nytænkning,  udvikling  og  nyskabelse  

  
  
  

5.  Vi  spiller  sammen  med  omverdenen  (ekstern  kommunikation  og  samarbejde)  
Vi  skal  arbejde  sammen  med  alle  relevante  aktører  i  omverdenen.  Vi  skal  profilere  
arbejdspladsen  og  være  med  til  at  skabe  et  godt  image  for  vores  uddannelser.  Vi  skal  
skabe  netværk  både  uddannelsesinstitutionerne  imellem,  i  praktikområderne  og  på  
tværs  af  organisationer.  

  
Du  er  i  overensstemmelse  med  ledelsesgrundlaget  når..  

-   du  spreder  de  positive  historier  om  skolen  og  uddannelserne  
-   du  skaber  netværk  
-   du  inviterer  til  samarbejde  
-   du  hele  tiden  er  opdateret  i  forhold  til  lovgivning  på  området  
-   du  tilstræber  at  være  på  forkant  med  den  uddannelsesrelevante  udvikling  i  sam-  

fundet  
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6.  Vi  vil  ledelse  (ledelsessammenhæng)  
Vi  skal  sikre  sammenhæng  i  skolen  gennem  sammenhæng  i  ledelsen.  Som  ledere  
indgår  vi  i  flere  team.    Det  medfører,  at  vi  skal  arbejde  konstruktivt  med  teamsamar-  
bejde.  Vi  forventer  loyalitet  og  at  alle  tager  medansvar  for  de  beslutninger,  som  er  
truffet.  Loyalitet  er  ikke  ensbetydende  med  enighed.  Det  betyder  dog,  at  vi  har  et  an-  
svar  for  at  bakke  op  om,  samt  forklare  og  videreformidle  baggrunden  for  handlin-  
gen/beslutningen.  Vi  lægger  vægt  på  at  udvikle  ledelse  og  ledelseskompetencer.  

  
Du  er  i  overensstemmelse  med  ledelsesgrundlaget  når..  
-   du  er  loyal  overfor  beslutninger,  der  er  truffet  
-   du  lægger  vægt  på  at  samarbejde  med  ledere  i  alle  dele  af  organisationen  
-   du  er  bevidst  om  dit  ledelsesrum  og  bruger  det  
-   du  har  mulighed  for  supervision  og  sparring  omkring  ledelsesopgaverne  
-   du  reflekterer  over  og  udvikler  dit  lederskab  
-   du  udvikler  dine  lederkompetencer  
-   du  håndterer  konflikter  
-   du  erkender  fejl,  reflekterer,  korrigerer  og  lærer  af  det  
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Beslutnings-  og  kommunikationsstruktur  
i  forhold  til  møder  i  ledelsesorganisationen.  

  
Chefmøder:  

  

Deltagere:  

Frekvens:  

  
Indkaldelse:  

  
  
  
  
  
  

Formål  og  kom-  
petence:  

  
  
  
  

Dagsorden:  

Cheferne  og  direktøren  
  
Chefmøder  placeres  på  onsdag  formiddage.  Mødedatoer  fastlægges  
for  et  halvt  år  ad  gangen.  

  
Direktøren  indkalder  til  møde.  
Herudover  afholder  chefgruppen  møde,  når  direktøren  finder  dette  
nødvendigt  eller  hensigtsmæssigt,  eller  når  mindst  to  medlemmer  af  
chefgruppen  fremsætter  ønske  om  det.  
Direktøren  kan  aflyse  møder,  hvor  der  ikke  er  forslag  til  punkter  til  
dagsordenen.  

  
Chefgruppens  møder  har  til  formål  at  afdække,  behandle,  og  tage  
beslutning  om  emner  og  problemstillinger  af  væsentlig  betydning  for  
institutionens  overordnede  drift,  fremtidige  mål  og  strategier  i  over-  
ensstemmelse  med  bestyrelsens  overordnede  retningslinjer.  
Direktøren  har  beslutningskompetencen.  

  
Dagsorden  placeres  på  Intranettet  senest  2  dage  før  mødeafholdelse  
med  læseadgang  for  ledergruppen.  Punkter  til  dagsordenen  sendes  
til  direktøren  senest  kl.16  fredag  før  mødet.  Senest  2  dage  før  mødet  
rundsendes  det  skriftlige  oplæg/bilag  til  dagsordenpunktet  fra  den,  
der  ønsker  punktet  sat  på  dagsordenen.  Bilagene  er  til  internt  brug.  
Punkter  som  ønskes  behandlet,  drøftes  kun  hvis  materiale  foreligger  
rettidigt.  
Det  skal  fremgå  af  dagsordenen,  hvad  der  skal  drøftes  og  hvad  der  
skal  tages  beslutninger  om.  

  
Mødet  har  følgende  faste  punkter  på  dagsordenen:  

1.    Godkendelse  af  dagsorden  
2.    …  
3.    Eventuelt  

  
Skriftlig  orientering  i  punktform  fra  afdelingerne  dagsordensættes  på  
første  møde  i  måneden.  
Budget-  og  økonomiopfølgning  dagsordensættes  på  det  første  møde  
efter  den  10.  i  hver  måned.  
Forslag  fra  skolen  til  punkter  på  bestyrelsesmødet  drøftes  på  et  møde  
ca.  én  måned  før  bestyrelsesmødet.  
Opfølgning  på  bestyrelsesmødet  dagsordensættes  på  første  møde  
efter  bestyrelsesmødet.  

  
Forslag  til  punkter  på  samarbejdsudvalgsmødet  drøftes  på  et  møde  
ca.  én  måned  før  samarbejdsudvalgsmødet.  
Opfølgning  på  samarbejdsudvalgsmødet  dagsordensættes  på  første  
møde  efter  samarbejdsudvalgsmødet.  
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Ledermøder:  
  

Deltagere:  

Frekvens:  

Indkaldelse:  

Formål  og  kom-  
petence:  

  
  

Dagsorden:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mødeledelse:  

Referat:  

Direktør,  chefer  og  teamledere.  

Heldagsmøder  4  gange  om  året.  

Direktøren  indkalder  til  møde  for  et  år  ad  gangen.  
  

Mødets  formål  er  at  rådgive,  inspirere  og  kvalificere  beslutningerne  
på  væsentlige  strategiske  områder  i  forhold  til  mål  og  indsatsområ-  
der.  Direktøren  har  beslutningskompetencen.  

  
Medlemmer  af  ledergruppen  foreslår  punkter  til  dagsordenen.  Di-  
rektøren  tager  stilling  til,  om  de  indkomne  punkter  skal  sættes  på  
dagsordenen.  
Vigtige  strategiske  temaer:  værdier,  kultur,  faglige,  pædagogiske,  
økonomiske  og  administrative  rammer.  
Dagsordenpunkter  indsendes  senest  14  dage  før  mødeafholdelse  
til  direktøren.  Direktøren  udsender  dagsorden  senest  10  dage  før  
mødets  afholdelse.  
Oplæg/bilag,  som  belyser  væsentlige  områder  vedrørende  punktet,  
skal  foreligge  senest  en  uge  før  mødet.  Medlemmet,  der  har  punk-  
tet  på  dagsordenen,  sender  bilaget  til  ledergruppen.  
Bilagene  er  til  internt  brug.  
Dagsordenen  kan  rumme  oplæg  til  beslutninger  og/  eller  drøftelser  
og  orienteringspunkter.  Det  skal  fremgå  af  dagsordenen,  hvad  der  
skal  drøftes  og  hvad  der  skal  tages  beslutninger  om.  

  
Direktøren  er  mødeleder.  

  
Referat  udarbejdes  af  lederne  på  skift  ud  fra  plan.  Referatet  kan  
kommenteres  i  ledergruppen  senest  en  uge  efter  mødet.  
Referatet  skal  indeholde  væsentlige  områder,  der  har  været  drøftet  
og  eventuelle  beslutninger,  der  er  truffet.  

Mødeledelse:  

Referat:  

  
  
  
Kommunikation:  

Direktøren  er  mødeleder.  
  
Cheferne  er  på  skift  referent  og  udarbejder  referat  af  mødet.  Refera-  
tet  skal  angive  beslutninger  og  grundlaget  herfor,  herunder  evt.  væ-  
sentlige  oplysninger,  der  måtte  fremgå  af  bilagsmaterialet.  Referatet  
kan  kommenteres  af  chefgruppen  senest  en  uge  efter  mødet.  
  
Referenten  er  ansvarlig  for,  at  referatet  efter  mødelederens  godken-  
delse  er  tilgængeligt  for  alle  på  intranettet.  
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Afdelingschef-  og  teamledermøder:  
  

Deltagere:  
  
  

Frekvens:  

Indkaldelse:  

Formål  og  kom-  
petence:  

  
  
  

Dagsorden:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mødeledelse:  

Referat:  

  
  
  

Kommunikation: 

Afdelingschefer  og  teamledere.  Direktøren,  økonomichefen  og  kur-  
suschefen  deltager  efter  behov.  

  
En  gang  hver  anden  måned  efter  nærmere  fastlagt  mødekalender.  

Afdelingscheferne  og  teamlederne.  

Mødets  formål  er  at  kvalificere  beslutninger  i  forhold  til  de  tværgå-  
ende  pædagogiske,  uddannelsesmæssige,  personalemæssige  og  
økonomiske  områders  udmøntning  i  forhold  til  de  enkelte  uddan-  
nelser.  
Afdelingscheferne  har  beslutningskompetencen.  

  
Afdelingscheferne  og  teamlederne  skriver  begrundede  punkter  på  
dagsordenen  efter  behov.  Dagsordenen  kan  rumme  beslutninger  
og/eller  drøftelser  og  orienteringspunkter.  
Det  skal  fremgå,  hvad  der  skal  drøftes  og  hvad  der  skal  tages  be-  
slutninger  om.  
Dagsorden  placeres  på  Intranettet  senest  to  dage  før  mødeafhol-  
delse  med  læseadgang  for  ledergruppen.  
Oplæg/bilag,  som  belyser  væsentlige  områder  vedrørende  punk-  
terne  skal  sendes  til  de  øvrige  mødedeltagere  senest  to  dage  før  
mødeafholdelse.  
Bilagene  er  til  internt  brug.  

  
Mødeledelsen  går  på  skift  efter  udsendt  plan.  Mødelederen  er  an-  
svarlig  for  en  prioritering  af  dagsordenen  ved  deadline  to  dage  før  
mødet.  

  
Referat  udarbejdes  af  cheferne  og  teamlederne  på  skift  ud  fra  plan.  
Referatet  godkendes  af  cheferne  og  teamlederne  inden  efterføl-  
gende  mandag.  
Referatet  skal  indeholde  væsentlige  områder,  der  har  været  drøftet  
og  eventuelle  aftaler,  der  er  indgået.  

  
Referenten  er  ansvarlig  for,  at  referatet  efter  godkendelse  er  til-  
gængeligt  for  alle  på  intranettet.  

  
  

Afdelingschefmøder:  

  

Kommunikation:   Referenten  er  ansvarlig  for,  at  referatet  efter  mødelederens  god-  
kendelse  er  tilgængeligt  for  alle  på  intranettet.  

  
Deltagere:  
  
  
Frekvens:  

  
Afdelingscheferne.  Direktøren,  økonomichefen  og  kursuschefen  
deltager  efter  behov.  
  
En  gang  om  måneden.  
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Indkaldelse:  

  
  
  

Formål  og  kompe-  
tence:  

  
  
  
  
  
  

Dagsorden:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mødeledelse:  

Referat:  

  
  
  

Kommunikation:  

Mødedatoer  aftales  i  afdelingschefgruppen.  Som  udgangspunkt  
afholdes  møderne  torsdag  formiddag  i  ulige  uger.  Møderne  afhol-  
des  på  skift  på  afdelingerne.  

  
Formålet  med  møderne  er  at  kvalificere  beslutninger  i  forhold  til  
tværgående  pædagogiske,  uddannelsesmæssige,  personalemæs-  
sige  og  økonomiske  områder  i  forhold  til  de  enkelte  uddannelser,  
koordinering  på  tværs  af  afdelingerne  samt  drøftelse  af  principielle  
spørgsmål,  som  tages  op  med  ministeriet.  Desuden  sparring  i  for-  
hold  til  de  enkelte  afdelingers  drift,  samt  udmøntning  af  beslutnin-  
ger  på  afdelingerne.  

  
Afdelingscheferne  skriver  begrundede  punkter  på  dagsordenen  
efter  behov.  Dagsordenen  kan  rumme  beslutninger  og/eller  drøftel-  
ser  og  orienteringspunkter.  
Det  skal  fremgå,  hvad  der  skal  drøftes  og  hvad  der  skal  tages  be-  
slutninger  om.  
Dagsorden  placeres  på  Intranettet  senest  to  dage  før  mødeafhol-  
delse  med  læseadgang  for  ledergruppen.  
Oplæg/bilag,  som  belyser  væsentlige  områder  vedrørende  punk-  
terne  skal  sendes  til  de  øvrige  mødedeltagere  senest  to  dage  før  
mødeafholdelse.  
Bilagene  er  til  internt  brug.  

  
Sidste  mødes  referent  er  mødeleder.  Mødelederen  er  ansvarlig  for  
en  prioritering  af  dagsordenen  ved  deadline  to  dage  før  mødet.  

  
Udarbejdes  af  afdelingschefen  på  den  afdeling,  hvor  mødet  afhol-  
des.  Referatet  sendes  ud  til  de  øvrige  afdelingschefer  til  godken-  
delse  senest  mandag  efter  mødet.  
Referatet  skal  indeholde  væsentlige  områder,  der  har  været  drøftet  
og  eventuelle  beslutninger,  der  er  truffet.  

  
Referenten  er  ansvarlig  for,  at  referatet  efter  godkendelse  er  til-  
gængeligt  for  alle  på  intranettet.  
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Kompetenceprofil  for  ledere  
ansat  på  Social-og  Sundhedsskolen  Fyn  

  
1.  Almene  kvalifikationer  og  kompetencer  
På  Social-og  Sundhedsskolen  Fyn  skal  lederne  have  en  bred  almen  baggrund,  som  kan  
være  erhvervet  gennem  en  mellemlang  videregående  uddannelse  eller  anden  uddannel-  
se  af  tilsvarende  omfang,  samt  mindst  5  års  erhvervserfaring.  Lederen  skal  have  kend-  
skab  til  den  relevante  del  af  arbejdsområdet  sundhed/omsorg/pædagogik.  Hvis  lederen  
ved  ansættelsestidspunktet  ikke  er  i  besiddelse  af  dette  kendskab,  skal  pågældende  le-  
der  have  erhvervet  sig  dette  kendskab  efter  senest  ½  år.  

  
Lederen  skal  have  kompetencer  i  såvel  mundtlig  som  skriftlig  kommunikation  og  kunne  
anvende  disse  kompetencer  situationsbestemt.  Desuden  skal  lederen  kunne  anvende  
IT  som  arbejdsredskab  samt  til  kommunikation  og  dokumentation.  

  
Desuden  kræves  det,  at  lederen  kan  anvende  elektroniske  medier  som  arbejdsredskab  
samt  til  kommunikation  og  dokumentation.  Lederen  skal  være  i  stand  til  at  anvende  tidli-  
gere  IT-erfaringer  i  forbindelse  med  omstilling  til  nye  IT-systemer.  

  
Lederen  skal  kunne  udføre  sin  ledelse  i  henhold  til  skolens  ledelsesgrundlag.  

  
  

2.  Faglige  kvalifikationer  og  kompetencer  
Kravene  til  faglige  kvalifikationer  og  kompetencer  er  opdelt  i  forhold  til  
2.1  Faglige  kvalifikationer  og  kompetencer  for  teamledere  
2.2  Faglige  kvalifikationer  og  kompetencer  for  chefer  

  
2.1  Faglige  kvalifikationer  og  kompetencer  for  teamledere  
På  Social-og  Sundhedsskolen  Fyn  kræves  det,  at  teamlederen  har  ledelsesmæssig  ud-  
dannelse  svarende  til  mindst  diplomniveau.  Hvis  teamlederen  ved  ansættelsestidspunk-  
tet  ikke  er  i  besiddelse  af  ovenstående  kompetence,  skal  pågældende  teamleder  påbe-  
gynde  uddannelsen  senest  efter  1  år.  Det  påhviler  teamlederen  at  vedligeholde  og  udvik-  
le  den  ledelsesfaglige  viden,  som  er  nødvendig  for  at  bevare  ledelseskompetencen.  

  
Teamlederen  skal  på  baggrund  af  en  kombination  af  arbejdserfaring  og  uddannelse  væ-  
re  i  besiddelse  af  de  kompetencer,  der  skal  til  for  at  kunne  varetage  den  faglige,  pæda-  
gogiske,  personalemæssige  og  administrative  ledelse  i  dagligdagen  af  det  pågældende  
team  /  de  pågældende  teams  samt  indgå  i  ledelsen  på  den  enkelte  afdeling  og  i  leder-  
gruppen.  Hvis  teamlederen  ved  ansættelsen  ikke  er  i  besiddelse  af  kompetencer  inden-  
for  alle  ovenstående  områder,  udarbejdes  indenfor  1  år  en  kompetenceudviklingsplan  
med  henblik  på  erhvervelse  af  de  manglende  kompetencer.  

  
2.2  Faglige  kvalifikationer  og  kompetencer  for  chefer  
På  Social-og  Sundhedsskolen  Fyn  kræves  det,  at  chefen  har  ledelsesmæssig  uddannel-  
se  svarende  til  mindst  diplomniveau.  Det  påhviler  chefen  at  vedligeholde  og  udvikle  den  
ledelsesfaglige  viden,  som  er  nødvendig  for  at  bevare  ledelseskompetencen.  

  
Chefen  skal  på  baggrund  af  en  kombination  af  arbejdserfaring  og  uddannelse  være  i  be-  
siddelse  af  de  kompetencer,  der  skal  til  for  at  kunne  varetage  det  overordnede  daglige  
ledelsesansvar  for  eget  ledelsesområde  samt  indgå  i  chefgruppen  og  ledergruppen  i  for-  
hold  til  skolens  samlede  drift.  
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3.  Personlige  kompetencer  
På  Social-og  Sundhedsskolen  Fyn  skal  alle  ansatte  være  i  besiddelse  af  de  personlige  
kompetencer,  der  gør,  at  man  kan  arbejde  med  udgangspunkt  i  skolens  værdigrundlag.  

  
  

Godkendt  i  SU  2011-8-22  


