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Notat om introduktion af skoleledere og pædagogiske 
ledere til Silkeborg Kommunes Skolevæsen 
 
Ved ansættelse af en skoleleder har sektionsleder for skoler det overordnede ansvar for 
introduktionen og udpegning af mentor. Ved ansættelse af en pædagogisk leder har 
skolelederen ansvaret for introduktionen på egen skole og udpegning af mentor i samråd 
med sektionsleder for skoler. 
 

Indholdsfortegnelse 
Indholdsfortegnelse ................................................................................................. 1 

Mentors opgave ................................................................................................... 1 

Introduktion af skoleledere og pædagogiske ledere ..................................................... 1 

Sektionsleder for skoler er ansvarlig for .................................................................. 1 

Sektionsleder for skoler/ledelsesteam, afhængig af lederniveau, er ansvarlig for .......... 2 

Skolens ledelsesteam er ansvarlig for ..................................................................... 2 

Introduktion til Organisation og Personale (O&P) ...................................................... 2 

Introduktion til Sekretariatet og PPL ....................................................................... 3 

Obligatoriske og frivillige kurser ............................................................................. 3 

  

Mentors opgave 
• Mentor stiller sig til rådighed for spørgsmål omkring ledelsesmæssige opgaver 

vedrørende såvel drift som pædagogiske og strategiske opgaver. 
• Opgaven er især fokuseret på de første tre måneder, men det forventes, at 

samarbejdet kan fortsætte ud fra behov. 
• Mentor er forpligtet til i løbet af den første uges ansættelse at invitere til  

1. et møde hurtigst muligt 
2. et/flere møder indenfor de første tre måneder. 

 

Introduktion af skoleledere og pædagogiske ledere 
Sektionsleder for skoler er ansvarlig for 
• Sikre oprettelse af ny medarbejder via DASK 
• Info til redaktør for Nyhedsbrevet om ansættelsen 
• Info til ansvarlig for Skoleområdets kalender (F0390) vedr. fællesmøder 
• Sektionsleder for skoler deltager i skoleleders velkomst på egen skole den første 

arbejdsdag. 
 



 
 

 

Side 2 

Sektionsleder for skoler/ledelsesteam, afhængig af lederniveau, er 
ansvarlig for 
• Oprettelse af ny medarbejder via DASK, som sikrer oprettelse af dr-nummer og løn.  

I notatfeltet anføres: 
o IT-systemer og andet relevant, som vedkommende skal have adgang til: SD-

Løn, IST, Prisme, UniLogin 
o ESDH-gruppe(r) i GO 
o Outlook-mailliste (SKO-Ledere, SKO-PL Udskoling/Indskoling/Alle) samt skolens 

funktionspostkasses navn 
• Organisering af den nye leders introduktionsprogram, indgå aftaler med de ansvarlige 
• Information til skolens medarbejdere om ansættelsen 
 

Skolens ledelsesteam er ansvarlig for 
En nyansat leder bydes velkommen på egen skole af skolens ledelsesteam og ifølge 
skolens sædvanlige introduktionspraksis, herunder: 
• Brugeroprettelse og systemintroduktion 

o Skolens Aula og Silkeskole (Google Workspace) 
o Assistance med download af relevante programmer i Application Catalog 
o Outlook-gennemgang (fællesdatoer og kendte lokale aftaler skal indtastes i den 

digitale kalender den første ansættelsesdag) 
o siko (personalehåndbog mv. gennemgås v/O&P’s introduktion) 

• Udlevering af nøgler og evt. koder 
• IT-udstyr bestilles af skolen.  

o PC bestilles via Rakat af skolen selv.  
o Mobil og iPad mv. bestilles af skolen via Skoleafdelingens IT-kontaktperson 

Lene Degn Christensen.  
o Skolen betaler for alt IT-udstyr.  

• Introducer til IT-sikkerhed, GDPR og god IT-skik, se siko 
• Skolens hjemmeside, herunder skolens beredskabsplaner (Kontaktinformation på 

skolens hjemmeside, ændringer skal være på plads ved tiltrædelse, ansvarlig er 
skolens webredaktør) 

• Foto til Outlook mv., evt. i Kommunikation, tirsdag-torsdag kl. 8.30-9.30, se siko 
Skolen bør fremstille en billedoversigt med personalet og med navne af diverse personer i 
tilknytning til skolen: PPL-medarbejdere, sundhedsplejerske, dagtilbudsledere, præst m.fl. 
 

Introduktion til Organisation og Personale (O&P) 
Den nye leder inviteres til introduktion til Organisation og Personale (O&P) i løbet af den 
første måned. Indbydelsen kommer fra O&P. Indhold på mødet: 
• Information om: Kommunens opbygning, Overordnet strategiplan, Hvad rører sig lige 

nu, Ledelsesgrundlag, Ledelsesudvikling og Lederuddannelse  
• Overordnet visning af kommunens intranet siko 
• Almen information om O&P samt gennemgang af, hvad O&P kan tilbyde – på en kort 

og overskuelig måde – med henvisning til siko, hvor lederen kan finde relevante 
oplysninger for de forskellige sektioner. Målet er, at lederen bliver bekendt med, hvor 
medarbejderne i O&P på hvert sit felt er klar til at støtte og sparre efter behov 

• Mulighed for at stille spørgsmål undervejs og evaluering 

http://siko.silkeborg.dk/it-systemer-og-projekter/it-sikkerhed-og-gdpr
http://siko.silkeborg.dk/Kommunikation/Foto-og-videoopgaver/portraetfoto


 
 

 

Side 3 

• Rundvisning i staben, så lederen får lidt indtryk af, hvem O&P er, så det bliver lettere 
for lederen at henvende sig fremover. 

 

Introduktion til Sekretariatet og PPL 
Den nye skoleleder inviteres til introduktion i Sekretariatet og PPL i løbet af den første 
måned. Efter konkret vurdering kan nye pædagogiske ledere modtage samme tilbud. En 
eller flere fra skolens ledelsesteam kan deltage i en del af introduktionen. 
 
Sektionsleder for skoler er ansvarlig for, at alle aftaler bliver indgået i forhold til 
introduktionen. 
Introduktionens elementer: 
• Møde med sektionsleder for skoler 

o Skoleafdelingens strategier og styringsværktøjer: Ledelse i Skoleafdelingen, 
Lærings- og Trivselspolitik, Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik ”Alle 
skal med”, skoleudviklingssamtaler mv. Se 0-18 års områdets politikker og 
strategier på Silkeborg Kommunes hjemmeside. 

o Samarbejdet med Børne- og Familieafdelingen. 
o Mødevirksomhed i på skoleområdet. 
o Kommunikation (nyhedsbreve). 

• Møde med sektionsleder og eventuelt teamleder(e) for PPL 
o Præsentation af PPL’s fire teams 
o Samarbejdet mellem skole og PPL 

• Møde med sektionsleder og eventuelt teamleder for Sekretariatet 
o Præsentation af Sekretariatets to teams 
o Økonomistyring generelt 
o Skolehåndbogen, styrelsesvedtægt m/bilag, hjemmesider 

• Møde med økonomikonsulenten 
o Økonomi: lønsumsstyring, budgetforudsætninger, tildelingsmodeller og 

styringsværktøjer 
 

Obligatoriske og frivillige kurser 
Silkeborg Kommunes Uddannelsesafdeling afholder kurser i generelle, administrative 
programmer som ESDH-systemet (GO > Acadre), Prisme, SD – Datawarehouse m.fl. 
Samtlige nye ledere opfordres til at tilmelde sig et ESDH-kursus. Se sku.silkeborg.dk.  
 
• Arbejdsmiljø: Hvis den nye leder er arbejdsmiljøleder, er det et lovkrav, at lederen har 

gennemført Arbejdsmiljøuddannelsen inden for 3 måneder efter tiltrædelsen. Ifølge 
HovedMED skal lederen tillige gennemføre et kursus i SafetyNet (A-skade). 

• LokalMED: Hvis den nye leder skal være del af et LokalMED, skal pågældende have 
gennemført MED-uddannelsen hurtigst muligt efter tiltræden og inden for 1 år. 

 
Lederen har selv ansvaret for at få sig tilmeldt både Arbejdsmiljøuddannelsen, kursus i 
SafetyNet samt MED-uddannelsen. 

https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politikker-0-til-18-aar
https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politikker-0-til-18-aar
http://sku.silkeborg.dk/
https://sku.silkeborg.dk/Arbejdsmiljo/Arbejdsmiljoeuddannelse
https://sku.silkeborg.dk/Arbejdsmiljo/SafetyNet
https://sku.silkeborg.dk/MED/MED-Uddannelse
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