
 

 
TIL LEDERE I BUPL SYDØST 

 

LEDELSESCOACHING 
SAMTALER OM LEDELSE 

 
 
Vil du have en samtalepartner at dele tanker med? Et rum for 

fælles udfoldelse og udforskning af dét der er væsentligt for dig 

eller jer? 

Jeg tager ansvar for, at du går fra samtalen med nye tanker, 

energi og handlemod. Med mig får du en hjælpsom makker, der 

lytter og spørger med ydmyghed og sensitivitet overfor din 

situation. Jeg deler også gerne mine egne perspektiver og 

tanker. Jeg har arbejdet som pædagogisk leder, som udviklings- 

og organisationskonsulent med kommunale, selvejende og 

private institutioner og har varetaget lederrådgivningen i BUPL 

Forbund. Erfaringer og viden jeg bringer i spil, når det kan 

inspirere og bidrage til samtalen.  

Min samtalepraksis er grundlæggende gennemsyret af en 

systemisk og narrativ tilgang. Jeg arbejder med billeder, 

metaforer og fortællinger. Ofte bruger jeg en tusch til at visua-

lisere det vi taler vi om og du går fra samtalen med konkrete ord 

og billeder. Nogle gange ”går” vi samtalen i naturen, hvis vi 

trænger til oplevelser eller bevægelse, der sætter andre tanker i 

gang.  

EMCC’s etiske kodeks danner en klangbund for vores samtaler. 

Der er selvfølgelig fuld fortrolighed. Jeg anvender feedback i 

samtalerne og modtager også selv løbende supervision. 

Samtalerne foregår enten online, telefonisk eller fysisk efter 
aftale.  Du kan finde mig på www.udviklingsrum.dk 
 
                 Jeg glæder mig til at møde dig.  
 
                                     Marie  
En leders feedback: 
” Du tog imod mig, hvor jeg havde allermest brug for det. Lyttede, var 
nysgerrig, lod mig snakke, fortælle om min situation.  
Du tegnede og visualiserede mine tanker og oplevelser. Det hjalp mig meget at 
se det på forskellige måder. Du brugte kort med billeder at de forskellige 
følelser/reaktioner/udtryk, som fik mig til at tænke over det jeg kunne før, fik 
mig til at være i stand til at sætte ord på. Marie, du var min redningskvinde” 
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Jeg har en certificeret 

uddannelse i systemisk 

coaching og er 

personligt EMCC 

akkrekrediteret. Jeg er 

pædagog, cand.pæd. i 

Pædagogisk Psykologi 

og grafisk facilitator. 
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