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Kjeld Rasmussen (KR) fra 0-14 i samtale med Maiken Willer 
Christensen (MCW), pædagogisk leder, Børnehuset Elverhøjen

En leders fagligt-personlige beretning om en personale-
gruppe præget af dyb skepsis overfor den nye leder: 
Kan man stole på hende? Er det bare ord? Læs den 
fascinerende beretning om en genoprettelses-proces!

KR: ”Din pædagogiske konsulent fortalte mig, at 
du for 1 år siden blev leder i en institution, ’der 
manglede vitaminer’. Hvordan sér du selv den in-
stitution, da du træder ind ad døren?”

MCW: ”Allerede til anden samtale tillod jeg 
mig at sammenfatte mit indtryk fra den første 
samtale: Jeg trådte ind til en omsorgssvigtet per-
sonalegruppe. Først blev der meget stille i rum-
met nogen tid, indtil én af dem stille sagde: ’Dét 
har du fuldstændig ret i!’.”

KR: ”Det er jo et ret fantastisk begreb: ’En om-
sorgssvigtet personalegruppe’ – jeg får med det 
samme associationer til et ’omsorgssvigtet barn’ 
– utryghed, usikkerhed, kan man regne med den 
anden, og så videre. Hvad var det, du så?”

MCW: ”Der var en voldsom agtpågivenhed i 
rummet. Hver gang jeg sagde noget om mit le-
delsesgrundlag, blev der sat spørgsmålstegn ved, 
om det nu bare var ord og ikke handling. Jeg 
blev uafbrudt udfordret på at komme med ek-
sempler, eksempler, eksempler. Med en konstant 
undertone af: ’Vi tror ikke rigtigt på dig’. Det var 
helt tydeligt for mig, at de havde været udsat for 
noget, der havde skabt en gnavende mistillid til 
denne situation.”

”Jeg starter – og advarselslamperne  
blinker videre, men jeg/vi tager fat”
MCW: ”Men så blev jeg ansat og blev i den ind-
ledende periode konstant vejet og vurderet. Min 
påklædning, fremtoning, hvad jeg ordret sagde. 
Kunne man nu se det i praksis, jeg havde talt 
om?

En anden markant ting jeg hurtigt faldt 
over, var, at næsten halvdelen af personalet 
var vikarer - hvorfor nu det? Et tredje signal: 
Inden jeg overhovedet nåede at tiltræde, blev 
jeg ringet op om, at nu havde afdelingslederen 
sagt op – så jeg måtte altså starte uden afde-

lingsleder. Der var behov for at fortælle mig 
dette på forhånd.

Jeg kunne efter min tiltræden snart registrere, 
at der stort set ikke var styr på noget som helst 
i den pædagogiske praksis og dagligdag – og jeg 
kunne se et personale, der var helt udslidte, når 
de gik hjem. Børnene fór lidt tilfældigt rundt og 
ingen havde overblik over pædagogikken eller 
børnene. Og jeg så ikke mindst, at forældrene 
ofte blev et langt stykke tid ved afleveringen, 
ikke fordi det var hyggeligt at blive men mere 
fordi, at ’ellers er der vist ingen, der tager sig af 
mit barn’. De var utrygge.

Der lå ting og legetøj overalt. Enten havde de 
ikke en plads, eller også var de ikke lagt ind på 
den rigtige plads, eller de var gået i stykker og 
burde være smidt ud. Inventar var i stykker, og 
så videre.

Og til overflod overtog jeg et kontor, hvor pa-
pirerne lå lidt hulter til bulter og hvor der rent 
ud sagt var mørkt og lidt beskidt over det hele.”

KR: ”Hvordan påvirkede det dig som person? 
Kunne du mærke det i maven?”

MCW: ”Selvfølgelig mærkede jeg noget, men 
ikke noget der fik mig ud af kurs eller lyst til 
at smide håndklædet – mere at der var brug for, 
at jeg brugte mine ledelsesmæssige erfaring, 
tog opgaven på mig og på den måde sikrede ud-
vikling. Og hér var der jo mange ’lavthængende 
frugter’, jeg relativt nemt kunne plukke og som 
med det samme sendte signal om, at ’nu sker der 
noget’! For eksempel pille gamle, lidt lasede ting 
ned af væggene – det skabte mere ro for øjet 
– eller få sat nye pærer i de lamper, som ikke 
fungerede – og en masse andet. 

På de første møder satte jeg store flipovere op 
på væggen om, hvad jeg så rundt om i institutio-
nen. Og jeg stillede spørgsmålet: Vil I hjælpes ad 
med at gå igennem alle de steder, hvor der roder 
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Vi har en plan for, hvordan vi vil arbejde med det pædagogiske fremover.

eller ting ikke fungerer, og sammen få styr på 
det? Og ja, det ville de hellere end gerne.”

KR: ”Altså ikke noget med som ny leder at være 
forsigtig og komme ’krybende’ men hellere tage 
en konfrontation – det er dét, jeg ser ske her og 
det synes jeg, vi sammen skal tage fat på med 
det samme?”

MCW: ”Ja! Det var ting, der var synlige og 
åbenbare for alle, ikke så meget at diskutere om, 
og da en af afdelingslederne hurtigt var med til 
at sætte i system, kunne vi ret snart begynde at 
krydse løste opgaver af. Og det gav en tilfreds-

14 TEMA: LEDELSE AF INSTITUTIONER

0-14 3/2020

stillelse: Vi får udrettet noget og vi kan se resul-
tater på kort tid!”

KR: ”Er det en vigtig pointe for en ny leder – at 
tage konkrete initiativer i starten, hvor alle kan 
se, at nu sker der noget?”

MCW: ”Ja, det tror jeg.”

”Jeg bruger narrativer:  
’Vi skal på en rejse sammen’ ”
KR: ”Hvad så med kommunikation, møder, skabe 
stemning, og den slags initiativer?”

MCW: ”Meget tidligt fortalte jeg dem om mit 
eget liv som pædagog og menneske og de ’bump’, 
jeg havde mødt på vejen. Og jeg sagde direkte til 
dem: ’Måske ser I mig som en form for overmen-
neske, der skal redde jer, men jeg er faktisk et 
almindeligt menneske, som har mødt modstand 
i mit liv, og alt dette har gjort mig til det men-
neske, jeg er nu.’ 

Altså åbenhed og ærlighed, kombineret med 
tydeligt at lægge mit faglige grundlag frem og 
de mål, jeg havde som leder, samt at melde 
mine forventninger til dem og til os alle åbent 

Jeg trådte ind til en omsorgssvigtet 
personalegruppe (sagde jeg til dem). Først 
blev der meget stille i rummet nogen tid, 
indtil én af dem stille sagde: ’Dét har du 

fuldstændig ret i!’.



Vi måtte først bygge et solidt fundament (:arbejdsmiljø) og siden bygge vægge og tag. Ikke omvendt.

ud – det er en rejse, vi tager sammen! Jeg bru-
ger meget fortællinger/narrativer som leder: 
’Den rejse vi skal på sammen’ – hvilke lande 
og byer vil vi gerne besøge på vejen, hvordan 
kommer vi frem i verden, hvordan gør vi det 
nemmest?

Alle de områder i institutionen de selv havde 
været med til at pege ud med rod og mangler, 
og som der skulle rettes op på, anvendte jeg så 
som ’hovedstæder’, vi skulle forbi. Et MED udvalg 
der var ikke-eksisterende – dét skal vi besøge 
og have gjort noget ved. Oversigt over hvornår 
hvem har ferie hvornår – dét skal vi forbi og have 
til at fungere. Og masser af andre ting, som vi 
sammen brainstormede om – og derefter tog stil-
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ling til: Hvad giver det så mening at rejse til 
først? Og dernæst? 

Dernæst tog jeg og vi henad vejen fat på det 
pædagogiske, som fra start mest var nogle relativt 
nemme små tiltag. For eksempel: Der er rod i gar-
deroben og det er vanskeligt at have et ordentligt 
pædagogisk miljø, når vi skal ud eller ind. Prøv til 
en start at lave nogle observationer – hvad fun-
gerer og hvad fungerer ikke – og hvad vil vi gerne 
pædagogisk med det, der sker i garderoben? Altså 
ikke i udgangspunktet store, overordnede mål men 
mere: Hvordan får børnene en god oplevelse i gar-
deroben, bliver mere selvhjulpne, kommer ud og ind 
hurtigere og nemmere? Hvad kræver det? Og måske 
skal vi heller ikke sende 20 børn derud ad gangen? 



De der stop-op-og-vurdér lavede vi flere af. 
Skal de have lidt mere tid til at spise, så måltidet 
bliver roligere og sundere?

Med disse forskellige tiltag fik vi en rejseplan 
sat sammen.”

”Jeg vil bygge fundament før tag”
KR: ”Jeg hører bagved det, du beretter, at du fra 
start har en klar vision for institutionen i fremti-
den – men at der først må bygges et fundament, 
hvor ting fungerer og alle er med på den fælles 
rejse? Og først derefter rum og et tag?”

MCW: ”Fuldstændig rigtigt. Og fundamentet 
som jeg helt bevidst fokuserede meget på i star-
ten, havde for en stor dels vedkommende med 
arbejdsmiljø at gøre, både fysisk og psykisk. Vi 
skal alle kunne se resultater hurtigt, og vi gør 
det sammen. Derfor oplevede jeg, og det er jo 
ret fantastisk, at personalet hele vejen var meget 
positive overfor alt det, der skete. Jeg har ikke 
oplevet én eneste, der har ’bakket’, også fordi de 
har oplevet det værdifulde i, at man arbejder i 
samme retning og at man taler om det sammen 
på møderne.”

KR: ”Jeg hører, du underspiller dén del, men 

for mig lyder det som, at de også har lænet sig 
opad dig – at du specielt i starten hele tiden 
dels selv deltog i arbejdet, dels hele tiden var der 
som et pædagogisk fyrtårn, der blev ved med at 
opmuntre og sprede tro på tingene?”

MCW: ”Jo, okay, det er der nok nogen sand-
hed i. Vi har netop lavet en brainstorm på det 
første år, måned for måned, evalueret hvad vi 

har arbejdet med, og det har været en kæmpe 
aha-oplevelse for alle, ligesom vi fik mange ro-
ser fra Arbejdstilsynet. På et møde i aftes sag-
de jeg til dem, at de meget gerne måtte give 
hinanden et stort skulderklap, hvortil flere af 
dem sagde: ’Men vi kunne jo ikke have klaret 
det uden dig som leder, Maibrit, og din måde at 
strukturere det på!’ Den ros blev jeg naturligvis 
rigtig glad for.

I dag er vi faktisk der, hvor vi i meget hø-
jere grad kan begynde at fokusere på det mere 
overordnede i pædagogikken. For eksempel at 
udarbejde de ’børnebeskrivelser’ man skal i Hel-
singør Kommune. Samtidig har vi ret detaljerede 
beskrivelser af vores arbejde med de nye, pæda-
gogiske læreplaner, materiale til MUS, stillings-
beskrivelser for alle jobtyper i vores institution 
(til blandt andet MUS samtaler), og meget andet. 
Næsten 100 sider i alt. Vi har fået struktur på 
vores arbejde – og at være pædagog er i mine 
øjne et Fagligt Arbejde – med stort F – og det er 
utroligt spændende nu at have fundamentet på 
plads og kunne fokusere meget mere på dette. 
Vi er eksempelvis også gået med ind i Leg med 
motorikken-projektet.

Hertil er vi foreløbig nået på vores rejse!”

Børnehuset Elverhøjen

Sct. Georgsvej 17B

3060 Espergærde

TLF: 49281636

Mail: maich@helsingor.dk
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Jeg kunne efter min tiltræden snart 
registrere, at der stort set ikke var styr på 
noget som helst i den pædagogiske praksis 

og dagligdag…

På et møde i aftes sagde jeg til dem, at de 
meget gerne måtte give hinanden et stort 
skulderklap, hvortil flere af dem sagde: 

’Men vi kunne jo ikke have klaret det uden 
dig som leder, Maibrit, og din måde at 

strukturere det på!’


