	
  

EN MERE PERSONLIG LEDER
Birgitte Sloth er oprindelig kontoruddannet, siden
pædagoguddannet. Hun har været leder på daginstitutionsområdet i
Albertslund Kommune og har arbejdet på forsorgshjem
(hjemløseområdet). Pt. er hun leder af en oprindelig amtsinstitution,
døgn/special-institution, der hedder Ungekollegiet (har været der i 7
år) for unge sindslidende mellem 16-25 år. De unge er bl.a.
diagnosticeret med skizofreni og borderline. Ungekollegiet hører
under socialpsykiatrisk center.
Bigitte er desuden coach-uddannet fra The Coaching Company
(erhvervsmålrettet ledelsescoach), og hun har et basisår fra kognitiv
terapiuddannelse og er senest færdiguddannet par- og
familieterapeut fra DFTI i 2012.
Af: Sidsel Agensø
Birgitte og jeg mødes for at snakke lidt om bl.a. par- og
familieterapeutuddannelsens brugbarhed i ledelsesøjemed.
Interviewer:
Hvad fik dig til at vælge at tage netop DFTI’s familieterapeutuddannelse?
Birgitte:
Da jeg var i Albertslund, var jeg en del af en ledersupervisionsgruppe, hvor den
ene deltager var uddannet familieterapeut. Og det smittede rigtigt meget af på os
andre i gruppen. Det menneskesyn hun havde og den måde at se på samspillet
mellem mennesker på - det var en stor hjælp i ledelsesøjemed.
Det var også brugbart, fordi det vigtigste fundament på Ungekollegiet er
relationsarbejdet. Det er det, der skal bære, at der kan ske en forandring hos et
andet menneske.
Og så havde jeg samtidig brug for også at styrke min evne til at se på det, der
foregår i helikopterperspektiv. Det der foregår imellem mennesker i det hele
taget, og det der foregår imellem mig og en anden. Og mit bedste bud på at kunne
begge dele – det er familieterapiuddannelsen, som både kan styrke min evne til at
formidle viden om udbygning af relationsevnerne og den måde at arbejde på,
samtidig med at det styrker min egen ledelsesevne. Og så var det altså også
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inspireret af Jette Knudsen, som jeg var i ledergruppe med, og som er tilknyttet
DFTI som censor og konsulent.
Interviewer:
Hvordan oplevede du, at det at hun var familieterapeut, påvirkede jeres
samarbejde i ledelsesteamet?
Birgitte:
Det var en faglig supervisionsgruppe, vi havde dannet selv 7 ledere sammen. Vi
var alle ledere af daginstitutioner i Albertslund Kommune. Og det som Jette
kunne putte ind i supervisionen, havde lige noget ekstra. Høj faglighed og
skarphed i måden at få øje på tingene på. Det var enormt inspirerende. Det var jo
ledelsessparring og ikke så meget pædagogisk sparring – det var sparring og
supervision på vores ledelse og ledelsesstile og på nogle af de udfordringer, vi løb
ind i som ledere. Den måde hun evnede at se igennem det, der foregik, så vi ikke
blev så optagede af lige præcis de ord, der blev sagt, men mere det spil, der
foregik imellem ordene. Og hvis man kan få øje på det, så gør det det langt
nemmere at skabe noget andet, noget nyt, end det problematiske man står i.
Interviewer:
Kan du beskriv,e hvilke forskelle du har oplevet i dit arbejde ved at have taget
denne uddannelse?
Birgitte:
Jeg synes jeg har mærket mange forandringer. I starten kunne jeg godt synes at
tingene blev værre. Pludselig at få øje på noget, som jeg måske ikke har haft øje
for før. Det gør det på en måde værre. Det som jeg før havde kunne overhøre
uden egentlig at mene noget om det, det blev sværere og sværere at overhøre. Det
påvirkede mig, hvis jeg ikke gjorde noget ved det eller handlede på det.
F.eks. at være forbillede for at tage fat i ting, der sker lige nu. Så jeg prøver at være
den, der får øje på det, der foregår og også det, der ikke bliver sagt. Det kan være
kropssprog og små bemærkninger, der bliver sendt ud i luften uden modtager. At
have en skærpet opmærksomhed på hvad der er med til at danne stemningen, vi
er i og måden, vi samarbejder på. Det er ikke fordi, jeg synes det er ligetil og let –
nu hvor jeg er færdig med uddannelsen - men jeg har en meget større
opmærksomhed på det og gør, hvad jeg kan for at tage fat i det, hver gang jeg
synes der er noget, der påvirker vores måde at være sammen på i
medarbejdergruppen.
Det er jo særligt dér mit fokus ligger. Og det er en stor forandring. Både på godt
og ondt, kan man sige. For hvis ikke man har opmærksomhed på den slags, så
kan man selvfølgelig bare lade det være og flyde med og undlade at gøre noget;
lykkelig uvidenhed. For mig er det bare ikke god ledelse, så på den måde har det
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givet mig en skærpet opmærksomhed og et større mod til at turde tage fat i det.
Og det med at øve sig så meget som vi gør på Instituttet (DFTI), det betyder også,
at det ikke bliver så grænseoverskridende og farligt at tage fat i alle de ting, der
kommer i spil.
	
  
Interviewer:
Ville du anbefale uddannelsen til andre ledere?
Birgitte:
Ja!
Jeg vil sige, at jeg vil særligt anbefale det inden for det pædagogiske og det
sociale felt. Jeg er i tvivl om, hvor stor en del af det man ville kunne bruge, hvis
man f.eks. er revisor eller sådan noget – ikke at man ikke kan, men man får
dobbelt-dobbelt op når man arbejder inden for det pædagogiske eller sociale felt.
Det er jo ikke fordi undervisningen her er pædagogik, og alligevel er det, fordi det
er et udtryk for et syn på andre mennesker og på familiearbejde, og uanset om
man arbejder inden for specialområdet eller i normalområdet, så er det rigtig
vigtigt, at man er ordentligt sammen med familierne og med sit personale. Så
både som leder og som pædagogisk leder synes jeg, det er rigtig relevant.
Og i forhold til det ledelsesmæssige så er en af de store styrker, jeg synes jeg har
fået, at kunne sidde i en gruppe hvis og når der er konflikt mellem et par stykker.
Det ville jeg have syntes var svært, hvis jeg ikke havde fået redskabet til at
håndtere konflikten. Hvordan skal jeg få os gelejdet igennem uden at tage parti
eller uden at nogen synes de går derfra med ikke at være blevet hørt? Det synes
jeg godt nok er en stor gave at have fået! At kunne løse konflikterne så alle kan gå
derfra uden at føle sig tabt. Det at kunne få øje på og intervenere i de samspil der
er i gang i personalegruppen, så alle kan være i det – der synes jeg uddannelsen
er guld værd.
Interviewer:
Har du kunnet mærke din indflydelse ned igennem de forskellige lag på din
arbejdsplads?
Birgitte:
Det synes jeg bestemt, jeg har. Jeg kan f.eks. mærke det, når der starter en ny
medarbejder, der måske synes noget andet om måden at være sammen på, og når
vi så hele tiden tager snakken om, hvad det betyder at arbejde relationelt og
arbejde anerkendende – det gør jo, at det ændrer sig i organisationen. Og det er jo
en udfordring hver gang, man får nye medarbejdere, hvad enten man arbejder
med den ene eller den anden stil.
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Og så kan man sige, at jeg jo selv har et menneskesyn, som jeg har med mig – så
det har ikke ændret sig så meget fra jeg startede. Det havde jeg jo allerede før jeg
startede på familieterapeutuddannelsen. Så det gør sig rigtig meget gældende i
vores familiearbejde og i ledelsesstilen og så i, at vi holder fast i den måde at
arbejde på.
Interviewer:
Du har haft fuldtidsarbejde + garanteret det løse, fordi du er leder, mens du har
gennemført uddannelsen. Hvordan har du kunnet overkomme at klare begge
dele?
Birgitte:
Jeg tror, det er fordi jeg brænder for det. Og så er det nok også fordi, det for mig
er en slags frikvarter at være på Instituttet. Det har også givet mig noget til mig
selv, som har styrket mig, og som har fået mig til at stå mere stabilt. Så på den
måde har det givet noget overskud til at klare noget af alt det andet.
Og så er det jo som det er… Og man kan ikke nå det hele. Og der skal prioriteres.
Jeg tror, at hvis jeg var startet på uddannelsen, da jeg var helt ny, så havde jeg nok
ikke kunnet det, men jeg havde jo været i mit job nogle år inden, og så er nogen
ting inde i rutinen.
Interviewer:
Hvordan har det været i forhold til det private? Det påvirker jo en meget personligt
også at gå på uddannelsen?
Birgitte:
Man kan jo sige det sådan, at det at være leder handler meget om personlighed,
samtidig med at det er ledelsesstil. Og jo mere jeg får samlet min egen kerne, min
egen personlighed, jo nemmere bliver det for mig at være leder. Og så kan det
godt være, at der har været perioder, hvor det har været sårbart eller hvor jeg har
været mere skrøbelig end i andre perioder, fordi jeg er i gang med at se på noget
hos mig selv på uddannelsen. Men jeg tror faktisk, at det har gjort mig mere
menneskelig. At medarbejderne også ser den side af mig; bare at være et
almindelig menneske.
Jeg tror faktisk ikke, at jeg tidligere delte ret meget af mig selv. Nu er det blevet
nemmere for mig at være til stede med hele mig og min personlighed. Så jeg tror
jeg som leder er blevet en mere personlig leder, end sådan en lidt distanceret en…
Mere en leder som jeg gerne vil være det, og ikke som et eller andet billede af,
hvordan man er leder. Og at det ikke er en stil, der fylder det meste, men at det er
mig som menneske, der bruger nogen redskaber i en ledelsesstil. Så på den måde
har uddannelsen betydet en forandring.
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Og det er jo ikke let. At skulle være væk tre dage om måneden, og at uddannelsen
fylder i ens hverdag. Det skal jeg ikke sidde og foregøgle, at det er ”piece of cake”,
for det er det naturligvis ikke, men det er det værd. For det gør noget ved ens egen
sikkerhed og samling, fornemmelsen af en selv.
Og der bliver jo en tydelig sammenhæng mellem hvem man er, ens ledelsesstil,
ens personlighed og det man rent faktisk gør. Det er jo det samme, man nu gør
med familierne, som man gør med to personaler eller i personalegruppen eller
med dig og mig. Det er jo det samme, man gør i alle lag, og det har lige så stor
effekt i personalegruppen, som det har i familierne, så jeg kan klart anbefale
uddannelsen – også med sigte på at blive en bedre leder.
Og så arbejder jeg jo med mennesker – der arbejder med mennesker. Så dem jeg
er leder for skal jo gøre noget med nogle andre, og derfor er det selvfølgelig rigtig
vigtigt, at de bliver behandlet på samme måde, som man ønsker, at de går videre
med at være mod andre.

	
  

5	
  

