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Ledelsen arbejder løbende med udvikling af kvaliteten af eget arbejde. Det betyder at ledelsen 
jævnligt vurderer de ansvars- og arbejdsopgaver ledelsen har. Ansvaret omfatter den pædagogiske 
ledelse, personaleansvaret, ledelse af sekretariatet (administration), beslutninger vedr. den enkelte 

elev og forældrekontakten.
Vi vil forfine vores professionelle teamsamarbejde!

Struktur

• Peter Nødskov, Skoleleder

• Anne Mette Øllegaard, 
Viceskoleleder

• Johnny Skovsgaard, Afdelingsleder

• Marianne Lund, Sekretariatsleder

• Lisette Nickelmann, Afdelingsleder

• Anita Jonsson, Ledende pædagog

• Poul Larsen, Afdelingsleder

Værdier for Mølholm Skole
- Et godt skoleliv –

- Vores børn – vores skole

- Forskel giver styrke

- Traditioner og fremtid

- Forundringsdrevet læring

- Mølholm skole – en skole i 
lokalsamfundet



Ledelsen på Mølholm Skole stræber efter at være en dynamisk, reflekterende og risikovillig enhed.

Vi vil være i konstant dialog med medarbejdere, elever og forældre.

Vi vil være et dynamisk ledelsesteam, som er afhængig af, hvilken kontekst det skal udfolde sig i.

Forudsætningen for ledelse og medledelse er en viden hos begge parter om, at vi kun er til i kraft af hinanden. 
Ledelsen er intet værd uden den medledende medarbejder. Nærvær, tillid og frirum er en forudsætning for 
udvikling af skolen. Vi sætter professionel stolthed og ansvarlighed højt.

Ledelsen har derfor en menneskelig optik, hvor ethvert menneske i og omkring skolen er et mål i sig selv og aldrig 
et middel – mennesket først – såvel den enkelte som fællesskabet.

Ledelsesteamets fundament er den strategiske ledelse af skolen med et særligt blik på personaleledelse, hvor det 
etiske aspekt er afgørende i skabelsen af mening og overblik og i den daglige bestræbelse på at foretage de 
rigtige valg. 

I dette ligger der en anerkendende grundholdning.



Lederadfærd er en kombination af målsættende, problemløsende og italesættende adfærd, hvor 
teamets alsidige og lærende kompetencer er en styrke. 

Vi bruger hinanden til erfaringsudveksling og videndeling.

Retningen for ledelsen på Mølholm Skole skal være kendetegnet ved konstant dialog og refleksion om 
værdier, problemstillinger og opgaver, der kan give kurs og retning for udviklingen af vores fælles skole. 
Vores vej mod teamledelse er og har været at lade skoleudvikling og ledelselsesudvikling være to sider af 
samme sag.

Kompetenceudviklingen i ledelsen er kendetegnet ved at komplementere frem for at konvergere teamets 
kompetencer. ”Forskel giver også styrke” når det drejer sig om viden og erfaringer inden for 
kompetenceudvikling. 

Med afsæt i ovenstående ønsker vi at støtte op om - og prioritere - den enkelte og teamets behov og 
motivation til forskellige former for efter- og videreuddannelse indenfor det brede felt som moderne 
ledelse favner.   

Ledelsen ønsker at uddanne sig til fremtidens udfordringer – derfor prioriteres ledelsesudvikling og kurser 
højt. Ledelsen ønsker udvikling individuelt og i fællesskab. I forbindelse lederudviklingssamtaler laves 
individuelle kompetenceudviklingsplaner for hver enkelt leder.



Det vil vi!

Ledelsesteamet ved skolen er kendetegnet ved høj grad af refleksion, 
ansvarlighed, uddelegering og et tæt samarbejde. 

Arbejdsfællesskabet i ledelsen bærer præg af risikovillighed, lærevillighed, 
ansvar, dynamik og frirum - det er spændende at være leder på Mølholm Skole! 

Ved udskiftning i ledelsen får nye udfordringer for skolen betydning for den profil 
den nye leder skal have.

Evaluering gennemføres løbende gennem hele skoleåret i respekt for 
arbejdsbyrder og med den grundholdning at samtale og dialog i teamet er en 
forudsætning og ikke en nødvendighed! Arbejdsopgaverne evalueres hvert år i 

januar.


