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En sommerstatus efter to travle år med Klosterholm 

Jeg er netop vendt hjem til den skønne danske sommer efter en måneds rundrejse i det sydlige Europa. Her blev de 
fysiske og mentale batterier ladet op igen, så jeg nu er klar til efterårets spændende opgaver. Men der blev også tid 
til at kigge lidt tilbage og gøre status på mine første to år med Klosterholm – og der har virkelig været nok at se til. 

Det er fx blevet til undervisning på næsten 25 moduler i Diplom i Ledelse (DIL) og Den 
Offentlige Lederuddannelse (DOL) – og dermed et tilsvarende antal vejlednings-, opgave- og 
eksamensforløb. Dertil kommer vejledning og eksamener på 6-8 afgangsprojekter og specialer 
samt en lang række inspirerende censoropgaver landet over.  

Alt dette har kun efterladt meget begrænset tid til de konsulentydelser, der også er en del af 
Klosterholms fundament, men det er alligevel blevet til enkelte opgaver inden for både 
organisationsudvikling og ledersparring. 

Mine sommerrefleksioner om fremtiden har især drejet sig om, hvordan jeg gerne vil prioritere 
og vægte mine opgaver fremover. Jeg er fortsat superglad for at undervise på DIL og DOL og vil derfor også gøre det 
fremover. Men fokus i efteråret 2014 vil også være på at udvikle nye tilbud og ydelser, så paletten bliver bredere og 
mere komplet.  

Professionelle samtaler – noget for dig? 

Når man er leder, er det vigtigt at have gode samtalepartnere, som man kan drøfte både konkrete 
ledelsesudfordringer og sin egen langsigtede lederudvikling med. Det kan være svært at gøre det med andre fra ens 
egen organisation, idet man typisk også har andre relationer til dem, så man ikke bare kan dele eller tale om alt. 

Derfor tilbyder jeg professionelle samtaler (coaching, sparring, mentoring osv.) til ledere, der 
søger ekstern bistand og inspiration til både deres egen og organisationens udvikling. Kontakt 
mig for at drøfte de fleksible muligheder og de rimelige priser – jeg garanterer, at det ikke 
behøver være dyrt for at være godt  

Inspirationsdage om aktuelle ledelsestemaer 

Jeg arbejder i øjeblikket på at udvikle inspirationsdage om aktuelle ledelsesmæssige temaer. 
Emnerne kunne fx være ”innovation – fra modeord til ny praksis!”, ”fokus på kerneopgaven”, 
”fra kontrol til tillid – hvad kan vi selv gøre?”, ”hvordan får vi et godt samspil med de frivillige?”, 

”den coachende leder”, ”bedre kommunikation” osv.  

Nogle af inspirationsdagene vil i løbet af efteråret og vinteren blive udbudt som åbne arrangementer men kan også 
hentes hjem til egen organisation som afsæt for fx en temadag for alle medarbejdere. Kontakt mig for at høre 
nærmere om mulighederne – eller hvis du har ideer til andre relevante temaer. 

”Det organisatoriske træ” – ny bog på vej 

Lige inden sommerferien afleverede jeg udkast til manuskript til bogen ”Det organisatoriske træ”, der udkommer på 
Hans Reitzels Forlag omkring juletid. Bogen er en grundbog i ledelses- og organisationsteori, idet jeg selv i min 
undervisning savnede et opdateret overblik over de mange forskellige teoretiske bidrag på dette 
felt. I bogen forsøger jeg at trække de lange linjer op lige fra Max Weber og F.W. Taylors rationelle 
tilgange med over 100 år på bagen til de allernyeste bidrag inden for fx socialkonstruktionisme, 
positiv psykologi og Teori U. 

Jeg glæder mig meget til at få bogen på gaden – og håber, den vil blive vel modtaget af jer derude  

Fortsat god sommer! 

Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer – og modtager meget gerne jeres kommentarer til dette 
første nyhedsbrev fra Klosterholm. Indtil videre er det planen, at jeg vil udsende cirka et nyhedsbrev 
om måneden. Og husk, at I også kan følge Klosterholm på www.klosterholm.dk og på Facebook. Hvis du ikke ønsker 
at modtage nyhedsbrevet, sender du mig naturligvis blot en mail, så jeg kan slette dig på maillisten. 

 

Vejle, den 24. juli 2014 – Jesper Holm 
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