T E K S T R O SA M I D D E L B O E

F OTO L A R S A A R Ø

Studiesekretær Yasmin Hougaard Sørensen (tv) tager sig af HF, indberetninger til
ministeriet og specialpædagogisk støtte.

PROJEKT

‘Klædt på til forandring
gennem faglighed’. Det
var overskriften på et
projekt, som de administrative medarbejdere
ved Skanderborg-Odder
Uddannelsescenter deltog i, samtidig med at
det nye, næsten altomfattende system Lectio
blev udrullet.

Studiesekretær Charlotte Rydahl (th)
tager sig af SU, det internationale program, studierejser og arrangementer.
Maria Ammitzbøll (øverst) er
administrationschef.

Konsulenter fra HK Stat
og Bruno Clematide fra
firmaet Kubix deltog i
projektet, der var støttet af Kompetencefonden. En del af projektet
var fælles faglige dage,
hvor HK’erne blandt
andet satte ord på deres faglighed og sorterede deres opgaver i
need, nice og extraordinary nice. Sidstnævnte
var enten unødvendigt
(fx praktisk servicering
af undervisere) eller en
særligt elsket opgave.
Alle fortalte, hvilke opgaver de var glade for,
hvilke de gerne ville
undvære, og hvilke de
havde brug for back up
til. Den fælles drøftelse
var udgangspunkt for
de følgende medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Nogle opgaver er nu fordelt anderledes, andre er skåret
væk. Resultat: Mindre
arbejdspres, mere overskud til at servicere et
voksende antal studerende, mere rationelle
arbejdsgange – og gladere medarbejdere.

Skepsis er afløst
af begejstring i
Skanderborg
N Y E I T- S Y S T E M E R mødes tit med mod-

stand og frustration. Man skal ændre sine vaner,
og systemet er ofte mangelfuldt fra fødslen. Men
på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse er
HK’erne med til løbende at udvikle deres nye system, som kan styre stort set alt – fra fravær, skemalægning og lærer-elev kommunikation til SU,
eksamen og ministeriel indberetning.
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Om at udvikle et
system – og sig selv

Folk vokser, når man giver dem ansvar
Administrationschef Maria Ammitzbøll

C H A R L O T T E : Mange af os syntes, det var en kæmpe udfordring at skifte system. Vi var trygge i de gamle
systemer. Lectio var ikke specielt velfungerende som
administrativt system for vores uddannelser i begyndelsen. Nogle var frustrerede, fordi systemet ikke var færdigudviklet. Men vi tænkte, at det var godt, at vi kunne være
med til at udvikle det. Vi kan få det næsten, som vi vil have
det. Udviklingsarbejde er spændende. Det udvikler også os
at være med til at udvikle systemet.

Om tillidsbaseret
ledelse

YA S M I N : Det er sjovt, spændende og lærerigt at være
med til at teste og udvikle systemet – i stedet for at

M A R I A : Mine medarbejdere er dygtige. Jeg har tillid

læne sig tilbage og vente på, at andre udvikler det. Det

til dem, bakker dem op og støtter dem i at udvikle sig.

vil sige, at jeg ikke skal vente tre måneder på at få et

De skal aldrig være i tvivl om, at jeg er der for dem. Folk

ændringsønske opfyldt. Systemet skal være overskueligt

vokser, når man giver dem ansvar. Jeg uddelegerer i dén

og nemt og til at forstå – også for folk, der ikke er admini-

grad. Den tidligere ledelse var autoritær og formøblede 20

strative medarbejdere. Vi fortsætter med at udvikle Lectio,

millioner på fem år, hvilket kunne mærkes på nogle medar-

da det er en proces, der hele tiden er gang i. Vores sene-

bejdere. Jeg har haft en dobbeltrolle: Jeg skulle gennemføre

ste ønske er, at systemet selv kan komme med et bud på

store besparelser og afskedigelser og samtidig skabe et til-

en plan for eksamen. Vi foreslår også ændringer i layout og

lidsforhold til mine egne medarbejdere. For underviserne

ordlyd, så systemet kommer til at passe til vores virkelig-

var jeg ’den skrappe’. Der har været krisestemning efter fy-

hed. Vi har et andet system, der hedder Safeticket. Navnet

ringerne. Vi er gået grueligt meget igennem og er heldigvis

giver god mening, når eleverne fx skal købe billet til gal-

et helt andet sted i dag.

lafest eller studietur. Men vi sagde til udvikleren, at vores
elever ikke kunne forstå, at der stod ’køb billet’, når de skulle tilmelde sig og betale for et fag. Safeticket havde aldrig
før oplevet, at nogen havde bedt om sådan en ændring,
men de kunne godt lave det om. Det er os, der har rutine
og ved, hvad vi skal bruge systemet til. Jeg tror, systemerne bliver bedre, når vi brugere er med til at udvikle dem.

Om fælles forståelse
C H A R L O T T E : Den fælles faglige dag (se boks, red.)
og arbejdet med Lectio har givet os større forståelse
og respekt for hinandens arbejde og opgaver. Det er
rart, at vi kender hinanden så godt nu på tværs af stu-

M A R I A : Som leder skal man være klar til at uddelegere så

dieadministrationen, studievejledningen og økonomiafde-

langt som overhovedet muligt og vide, at opgaverne bli-

lingen. Før havde vi tre forskellige systemer og en hel del

ver bedre løst på den måde. Jeg er i perioder den, der

dobbeltregistrering. Nu er næsten alt samlet i Lectio, hvor

lettest kan undværes. Jeg har ikke godkendt detaljer

alle kan se det. Vi er i samme båd. Det hele hænger sam-

under udviklingsarbejdet. Jeg kunne jo være en kata-

men. Vi er afhængige af hinanden på en god måde.

strofal flaskehals, hvis jeg skulle tjekke alt. Det har jeg
hverken viden eller ressourcer til. Jeg har ubetinget tillid til,
at medarbejderne ved, hvad der skal til. De har et højt ambitionsniveau, de er konkrete, og de har sans for kvalitet.
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