Nyuddanneede ledere delte viden
Dimittend n
nr. 200 er ne
etop rundet på Center foor
Diplomledeelse i Køge. For
F anden ga
ang delte le‐
derne viden
n til en fælle
es konference, hvor mann‐
ge bød ind med erfaringger om hvorrdan, de an‐
dannelsens værktøjer
v
i deres dagligee
vender udd
lederjob ogg skaber værrdi for deres virksomhe‐
der. Men oggså hvordan
n ledernes nyyvundne erfaa‐
ringer kan ggøre uddann
nelsen endnu
u mere prak‐‐
sisrelevant..
Et frirum fo
or nye vinkle
er på ledelse
De to diplom
mledere Rasmus Skovsga
aard (Politietts
Efterretninggstjeneste) og
o Gorm Chriistiansen
(Axcess) delte som de fø
ørste ud af deres
d
udbyttee
gge, som ledee‐
med lederuddannelsen:: ‐’For os beg
re i meget sstringent tæn
nkende organ
nisationer, vvar
det en øjenå
åbner at få delt
d viden og
g prøvet nye
redskaber a
af med de andre studeren
nde i forløbe t
– en slags leegeplads for ledelse – vi fik
f konstant
udfordret vo
ores syn på de
d sandhedeer, vi er vant til
fra vores hvverdag. Det var
v en øjenåb
bner for os, aat
sandhed er en relativ stø
ørrelse, udsa
at for konstaant
forhandling
g i en organissation, ’ sagd
de Gorm Chrii‐
stiansen blaandt andet.
Direktøren lod sig rykke
e
ovsgaard sup
pplerede sin studiekamm
s
me‐
Rasmus Sko
rat: ‐ ’Den a
afsluttende store opgave bød på en hhel
kulturanalysse af Gorms arbejdsplad
ds. Fokus var
den mangellfulde komm
munikation direktion og
mellemledeergruppen im
mellem – og direktøren
d
lo‐‐
vede faktiskk at følge opg
gavens hand
dleanvisningeer.
Det var en kkæmpestor motivationsfa
m
aktor. Til genn‐
gæld var deet en stor udffordring i pro
ocessen, at

ko
ollegaerne, der
d ikke er igeennem samm
me ledel‐
seesuddannelse
e, jo taler et andet ’sprog
g’ om ledel‐
see, end vi har lært her på CCenter for diiplomledelse
– det gav en række udforddringer, ’ pointerede
haan.
Att turde tvivle
e på egen opptik
Raasmus Skovssgaards og Goorm, Christia
ansens ind‐
læ
æg pointered
de tilsammenn, at den perrsonlige ud‐
vikling, de gen
nnemgik i forrløbet blev præget
p
af
errkendelsen af,
a hvordan m
man som leder må navi‐
ge
ere i en verden af relatiooner: ‐’ At kun
nne alle te‐
orrierne i sig se
elv hjælper ikkke noget, hvvis man
ko
onstant refle
ekterer og er selvkritisk på en kon‐
sttruktiv måde og tør tvivlee på sin egen
n definition‐
sm
magt – samt ikke mindst møde menn
nesker med
ett positivt og nysgerrigt siind – også so
om leder,’
sluttede Gorm
m Christianseen af.
In
nstitutionsled
der 2.0
Line Huge‐Juu
ul fortalte om
m, hvordan hun anven‐
er specifikke teoretiske m
modeller i prraksis i det
de
daaglige arbejd
de som instittutionsleder: ‐’ Før var
jeeg pædagog med ledelsessansvar – nu
u ser jeg mig
seelv mere som
m leder, med ledelse som ’fag’: I pæ‐
da
agogkredse bliver
b
ledelsee ofte et nød
dvendigt on‐
dee, i den måde
e, der tales oom ledelse på
å. Jeg føler,
att jeg har fåett rykket ved nnogle forestiillinger, så
leedelse nu er mere
m accepteeret og der står
s mere
reespekt om led
delse som enn vigtig faglig
ghed. Men
deet er ikke ske
et uden kampp! ’
‐’ Det har værret en stor errkendelse forr mig, at op‐
leeve hvordan forskellige
f
m
medarbejderee rykker, alt
effter hvilke metoder hun aanvender. So
om leder har
jeeg lært at sætte rammen tydeligt og fx
f gå i flere

tempi ved større beslutn
ninger. Hele tiden med
darbejderen
gennemsigttighed omkriing hvad med
kan bestem
mme og hvad lederen allerede har fastt‐
lagt – hjørn
neflagene ska
al sættes og kunne ses aff
alle,’ tilføjerr Line Huge‐JJuul.
I Lines instittution har man anvendt person‐
lighedstest for at skabe et fælles sprrog til at sættte
måder, som medarbejde
m
rne hver isæ
ær
ord, på de m
foretrækkerr at arbejde på.
Man kan læ
æse mere om
m diplomlederuddannelseen
i Køge og Næ
æstved på
www.centeerfordiplomleedelse.dk

