
Awakening Peoples Spirit

til at varetage et lederjob. Coachingfor-
løbets refleksioner overraskede mig virkelig 
positivt. Jeg fik rigtig god sparring til, hvad 
jeg skal arbejde mere med og jeg er mere 
fokuseret på hvilken retning, jeg skal følge. 
DiSC-profilen er et konkret værktøj, som
har gjort mig bevidst om mine styrker og 
udviklingsmuligheder. Værktøjerne kan jeg
bruge allerede nu i forhold til mine kolleger 
- og overfor børnene, som jeg jo også skal 
være en form for leder for.”

Ken Kuwashima, pædagog i 
fritidsklub for børn på 10-14 år 

”Det har aldrig været mit mål at gå 
ledervejen, for mig kommer de pædago-
giske visioner først. Men Før-Lederuddan-
nelsen har givet mig indsigt i, hvad en le-
derfunktion indebærer og de muligheder, 
der er i at blive leder. Jeg har fået utrolig 
meget viden om ledelse på kort tid. Den 
undersøgende fase, hvor vi skulle besøge 
andre institutioner og være ”lederens skyg-
ge” og derefter interviewe forskellige lede-
re, var meget spændende. Coachingen med 
Lonnie Borgstrøm har været enormt givtigt 
både personligt og arbejdsmæssigt. Ledelse 
er i det hele taget en ny verden, der åbner
sig, og jeg har fået lyst til at vide mere!”

Stine Panduro, pædagog i 
vuggestue med 27 børn

Det mener tidligere kursister...

”                       Før-Lederuddannelsen 
har givet mig stor selvindsigt og end-
nu mere lyst til at blive leder. Som souschef 
kunne jeg gå hjem og afprøve de mange
værktøjer med det samme - og se, at de vir-
ker. Som person er jeg meget direkte, så jeg
synes de mange kommunikationsværktøjer
er meget vigtige. I mit fag skal en leder og-
så kunne håndtere svære samtaler med 
medarbejderne og forældrene - og derigen-
nem være med til at skabe bedre trivsel for
alle. Uddannelsen har lært mig, hvordan jeg
matcher den, jeg taler med, og hvordan jeg
skaber en god kemi både gennem det, jeg
siger og gennem kropssproget. Og hvor 
vigtigt det er, at lytte til andre menneskers 
ideer og tanker! Det, jeg nok har fået aller-
mest ud af er de coachende samtaler med 
Lonnie Borgstrøm. Det har været en gave
for mig. Hendes spørgsmål og værktøjer har 
givet mig rigtig meget personlig udvikling 
generelt - og selvindsigt i forhold til det at 
blive leder.”

Jannie Hansen, souschef i 
nyoprettet integreret institution med 90 børn

”Før-Lederuddannelsen har helt 
klart fået mig til at se, at jeg skal gå 
ledervejen. I forløbet har vi lært om ledel-
se og fået selvindsigt gennem coaching. Re-
sultatet er, at jeg nu er meget bedre rustet 
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