
10 Fredag den 10. august 2012executive Redigering  Peter Mortensen  |  Layout  Páll solnes

 ■ LeDeRuDDANNeLSe
Af Maria Larsen

Her er ingen strøm. ingen 
opkobling, intet internet 

og en mobildækning, der svin-
ger i kvaliteten.
ti private og offentlige le-
dere er på ledelseskursus i 
den ægyptiske bjergørken. 
en sandet fordybning mellem 
bjergene gør det ud for kursus-
lokale og en beduinlejr under 
åben himmel er hotel.

Blandt deltagerne er Mette 
Langedill Petersen, der til 
daglig er gruppeleder i Danske 
Bank i Odense med ansvar for 
27 ansatte.

“Her er så stille, at man lige 
skal vænne sig til det. Om af-
tenen ligger man og kigger op 
i den enorme stjernehimmel. 
Her er ingen forstyrrelser, og 
det tvinger en til tænke og for-
dybe sig. Det har givet mig stof 
til eftertanke om, hvordan jeg 
er som leder,” siger hun.

Hjemme i Odense igen er 
hun nu begyndt at booke sig 
selv i kalenderen halvanden 
time hver dag omkring fro-
kost. Sidste weekend lod hun 
den bærbare blive på kontoret. 
Hun øver sig i at tage en daglig 
pause fra at være den synlige 
leder og giver sig selv lov til 
at tænke sig om, inden hun 
handler.

“Opholdet i ørkenen har 
gjort mig opmærksom på, at 
jeg skal have mig selv med for 
at kunne guide andre, og der-
for er jeg nødt til at være mere 
i ro med mig selv. Når jeg ved, 
at jeg har tid til at besvare mail 
og får ordnet en masse ved mit 
skrivebord, så er jeg i stand til 
at være  ere nærværende og 
synlig, når jeg er sammen med 
medarbejderne,” siger Mette 
Langedill Petersen.

Proaktiv og nærværende
“Gennem u’et i Sinai Ørkenen” 
hedder lederkurset, der foregik 
en uge i april. i en fordybning 
mellem de grå og gyldent bru-
ne bjerge i noget, der minder 
om et udtørret flodleje, har 

beduinerne indrettet en lejr 
for de danske kursister. På det 
mest flade og sandede område 
er det fælles soveværelse mar-
keret med et gulv af spraglede 
kludetæpper og en væg af stof, 
der blafrer i vinden. 
Ørkenens ro og det primitive 

liv er en god ramme for at tage 
de ting i ed, der forhindrer en 
i at være verdens bedste leder, 
forklarer kursusleder Birgit 
toft. Hun er farmaceut, ph.d. 
og deler sin tid mellem at være 
lægemiddelkonsulent i Region 
Midt og konsulent og under-

viser i sin egen virksomhed 
teamtoft.

Hver deltager vælger sit eget 
sted i ørkenen et stykke fra 
lejren. Her arbejder man med 
sine udfordringer og øver sig i 
at være alene med sine tanker. 
et par nætter sover kursusdel-
tagerne også alene i den tætte 
ørken nat.  

“ved at være alene i fuld-
stændig stilhed øver deltager-
ne sig i at lytte til de stemmer, 
der hele tiden taler inde i alle 
mennesker: den dømmende 
stemme, den kyniske stemme 
og frygtens stemme. Stemmer, 
der ofte forhindrer os i at gøre 
det, vi gerne vil, for at agere 
som gode ledere”, forklarer 
Birgit toft.

Gør op automatikken
Hun sammenligner opholdet 
i ørkenen med en tur ned i 
Otto Scharmers u. Det hjæl-
per en til at komme ud af den 
automatiske og downloadende 
måde at reagere på. Man bliver 
opmærksom på, at man kan 

tale og handle anderledes end 
det hurtige og det overfladi-
ske. Det giver mere nærvær og 
mere kvalificerede beslutnin-
ger og løsninger, fordi man har 
mere mod, overblik og evne 
til at prioritere mere fokuse-
ret. Og det hjælper en med at 
handle proaktivitet i stedet for 
reaktivt,” siger Birgit toft.  

“ved at være alene i ørke-
nen kommer man til at tænke 

og handle fra et andet sted 
inden i sig selv. Man opda-
ger flere ressourcer, end man 
troede, man havde. Man får en 
indre ro og bliver mere auten-
tisk. Man øver sig på at være 
sig selv, og det er det vigtigste 

værktøj, man har som leder,” 
siger hun.

Gennem daglige medita-
tioner og samtaler to og to 
eller i hele gruppen træner 
deltagerne evnen til at være 
nærværende over for andre og 
møde sine medarbejdere der, 
hvor de er.

Stemmeøvelser med klas-
sisk sangopvarmning og fæl-
lessang mellem bjergene mo-

dulerer stemmernes klang og 
giver mod til at stå frem og 
tage ordet og autoriteten som 
leder på sig. 

“Stemmetræningen fik 
os til at lyde godt sammen, 
selvom mange af os som ud-

Ørkenvandring mod be dre ledelse

“Jeg har fået mulighed for at tænke mit 
arbejdsliv og min arbejdsdag igennem. 

Det har givet mig stof til eftertanke”
Mette Langedill Petersen, gruppeleder, danske Bank, Odense

“Gennem U’et i Sinai Ørkenen” hedder lederkurset, der foregik 
en uge i april. I en fordybning mellem de grå og gyldent brune 
bjerge i noget der minder om et udtørret flodleje, har beduinerne 
indrettet en lejr for de danske kursister. Foto: Finn Nordfeld  

Flere pauser – mere 
ro og mere tid til 
at lede. Det har en 
gruppe bestående 
af bl.a. læger,  
økonomer og  
ingeniører taget 
med sig hjem  
fra et lederkursus  
i en steghed  
Sinai-ørken

FAKTA     Ørkenkurset

Teori U
 ■  teori u er opfundet og beskrevet af den amerikanske le-
delsesforsker Otto scharmer i bogen “teori u – lederskab 
der åbner fremtiden”. teorien har inspireret både offent-
lige og private virksomheder og været meget diskuteret.

 ■  For Otto scharmer er god ledelse ikke kun et spørgsmål 
om effektivitet, strategi og eksekvering. god ledelse 
slipper fortiden og begynder at handle ud fra fremtiden, 
mens den spirer frem, mener han.

Kurset
 ■  “gennem u’et i sinai-ørkenen” – kursus i personligt 
lederskab.

 ■  Kursusleder var Birgit toft, www.teamtoft.dk. Hun har 
blandt andet skrevet “Pausens kraft”, der er udgivet af  
gyldendal Business i 2010. – dorte Bille fra sangskolen i 
Herning var gæstelærer.
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tid til at tænke er noget af 
det, deltagerne fremhæ-

ver som det vigtigste, de tager 
med sig hjem fra lederkurset i 
ørkenen.

“Det er så nemt at have 
travlt. Jo mere travlt, jo bedre, 
jo mindre tid, jo bedre. Men 
det at turde stå stille, det er 

det, der får tingene til at be-
væge sig. Når jeg står stille, så 
kan jeg se, at tingene bevæger 
sig, men hvis jeg til stadighed 
bevæger mig med dem, så kan 
jeg ikke se deres bevægelse, 
fordi de er infiltreret af min 
bevægelse,” siger Malene Læsø 
Madsen.

“en af de andre på holdet for-
talte mig, at når man snork-
ler, må snorklen ikke være for 
lang, for så får man ikke skiftet 
luften ud, og jeg synes, at der 
i mit lederarbejde godt kan 
være meget langt imellem, at 
luften bliver udskiftet. At være 
i Sinai-ørkenen har givet mig 
mulighed for at få trukket no-
get rent luft godt og grundigt 
ind, så jeg bliver mere klar i 
mine tanker og den ledelses-
retning og den ledelsesstil og 
de ledelsesværktøjer, jeg har.” 

Husk at mærke efter
i sin lægepraksis i Asnæs på 
Sjælland arbejder Jesper Dehl-
holm også med at skabe rum 
til ro og eftertænksomhed ef-
ter opholdet i den ægyptiske 
stenørken.

“God ledelse kommer in-
defra. Man bliver nødt til at 
mærke efter, hvordan man 
synes, tingene skal gøres, og 
hvad man kan stå inde for. Det 
er ikke nyt for mig, men det er 
blevet mere klart,” siger han.

“Jeg har ikke mange pauser 
til mig selv i løbet af en ar-
bejdsdag, men jeg har beslut-
tet, at jeg vil tage mig mere 
tid til at tænke over de store 
beslutninger, inden de tages. 
Nu skal vi f.eks. have en fjerde 
læge med i vores praksis, og 
det tror jeg faktisk, jeg vil gri-
be lidt anderledes an, end jeg 
hidtil havde tænkt. Give det 
lidt mere tid at indkøre vores 
nye kollega i stedet for at ha-
ste igennem. ting tager tid, og 
det skal de have lov til,” siger 
Jesper Dehlholm.

 ml

tanker tager tid

“God ledelse  
kommer indefra. 
Man bliver nødt 

til at mærke  
efter, hvordan 

man synes,  
tingene skal  

gøres, og hvad 
man kan stå inde 

for. Det er ikke 
nyt for mig, men 

det er blevet mere 
klart”

Jesper dehlholm,  
læge, asnæs
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Kursusdeltagerne vågner 
med solen ved fem-seks-

tiden, når den som en orange 
kugle triller ud bag bjergvæg-
gen og stiger op over det Røde 
Hav. Deltagerne begynder 
dagen med et par timers gym-
nastik eller bjergvandring og 
en øvelse i mindfulness inden 
morgenkaffen kl. 8. Dagen 
veksler mellem timer i skole-
stuen, gruppearbejde og tid 
til selv at tænke sig om. Kun 
afbrudt af måltiderne og det 
daglige bad i Det Røde Hav.

“i begyndelsen, når man 
ankommer, ser det ud, som 
om det er gråt i gråt og brunt 
i brunt, men der er planter og 

fugle og et liv at leve også her, 
og det er noget af det, jeg tager 
med hjem. Det handler om at 
få øje på de grønne vækster, 
som er overalt. Både her i ør-
kenen og i dagligdagen.”

Mod på forandringer
Samme oplevelse har praktise-
rende læge Jesper Dehlholm.

“tilsyneladende er der jo 
ingenting i Sina-ørkenen, 
men ved nærmere studier, så 
ser man pludselig, at der er en 
masse. Det giver mod til at lave 
om på tingene. Og inspirerer 
til, at sådan kan det jo også 
være med andre ting. Det vil 
jeg være mere opmærksom 
på som leder, når jeg kommer 
hjem,” siger han.   ml

Ørkenen som 
læremester

gangspunkt ikke kunne synge 
rent. Det er det, der er en le-
ders mulighed. At få øje på 
hver enkelts potentiale og få 
dem til at arbejde sammen. 
tilsammen kan vi blive mere 
end dobbelt så gode,” siger 
Malene Læsø Madsen, som 
er socialpædagog og leder af 
skolehjemmet emdrupgaard, 
der har otte børn i døgnpleje 
og 20 dagbørn.

Det er tredje gang, hun er i 
Sinai-ørkenen for at få en tæn-
kepause og inspiration. 

“Det har været fantastisk 
at sove alene ude i ørkenen 
og vågne op om morgenen og 
tænke “hmmm, noget har al-
ligevel ændret sig”. u-teorien 
handler om at få skabt rum 
til refleksion. Vi har kun 24 
timer i døgnet. Det har uSA’s 
præsident også. Spørgsmålet 
er altså, hvad er det, jeg bru-
ger min tid på. ud fra hvilke 
præmisser vælger jeg. Det er 
jeg blevet klogere på, fordi jeg 
har fået et rum til at overveje 
det i,” siger hun.

Jan Gottlieb
Markedsdirektør, Prodana Seeds A/S

værktøJ
viden og vækst
Med UndeRvisning i veRdenskLAsse 

“Executive Management Programme fra INSEAD er et unikt 
produkt, der er fordelt på tre essentielle forretningselementer 
og kogt ned til et intens og udfordrende forløb med under- 
visere i absolut topklasse. Jeg har fået opdateret min egen 
viden og fået tilført nye værktøjer. En stærk dynamik på 
holdet har skabt et godt netværk, som jeg bruger i min 
forretning. Det er vigtigt, at markedsdynamikken udfordres 
i en omskiftelig og foranderlig markedssituation.

Executive Management Programme rammer et behov hos 
mange ledere, hvor intensiteten, kvaliteten og fokuseringen 
giver fuld payback på det relativt korte forløb. Forløbet giver 
et ekstrakt af den seneste teori, forskning, operationalisering 
og business til dagligdagen.“
Bliver du inspireret af Jan’s ord?
Skal nogle af verdens bedste professorer udfordre dig?

execUtive MAnAgeMent pRogRAMMe
www.businesskolding.com
management@businesskolding.com
T: +45 7633 2111


