
Ledelse efter corona 
 

Her er en opfordring til dig, der kender Speculars begreber Kernen og 
Masken: Overvej om du kender nogle ledere, der skal gøres opmærksom 
på Speculars kursus ’Ledelse fra kernen’? 
 

Af Anne Grete Nielsen.                                

Jeg har arbejdet på meget forskellige arbejdspladser og mødt forskellige 
former for ledelse. Hvert sted har jeg mærket, hvor meget ledelse betyder. 
For kulturen, stemningen, arbejdsglæden. 

Jeg har selv været mellemleder i en kort periode og syntes, det var hårdt. 
Siden har jeg haft den største respekt for den opgave, det er at lede andre 
mennesker. Det kræver meget, og det har været ekstra krævende under 
corona.  

Nu er arbejdspladserne i gang med genåbningen, og man kan have det 
håb, at alt vender tilbage til det gamle. Jeg har et andet håb: At lederne tager et rum til sig selv, hvor 
de på et dybere plan kan reflektere over arbejdspladsens og deres eget behov for udvikling.  

Jeg vil gerne anbefale et bestemt udviklingsrum: Speculars kursus ’Ledelse fra kernen’. Kurset er 
for ledere, der er interesseret i at arbejde med sig selv - med det mål at få et stærkere indre kompas, 
en bedre indre balance og bedre trivsel i lederjobbet. Til gavn for lederen selv og for deres 
medarbejdere. 

Mange ledere regner sikkert med at få travlt efter sommerferien. Jeg tror, der er brug for, at de 
reserverer tre dage til selv. Tre dage, spredt over tre måneder, hvor de skal udvikle deres egen 
ledelse. Og suge til sig i Speculars kursuslokale. 

Vi er mange, der har udviklet et stærkere indre kompas i det lokale. Hvis du er en af dem, håber jeg, 
du vil bruge lidt tid på at læse programmet for ’Ledelse fra kernen’. Og overveje, om du kender 
nogle ledere, der skal gøres opmærksom på kurset. Fra én, der ved, hvad der menes med ’Ledelse 
fra kernen’. 

Klik her og læs kursusbrochuren  

 
 
Om mig: 
Jeg fulgte Speculars 3-årige Psykologiske Efteruddannelse samtidig med, at jeg som journalist hjalp 
Speculars tre grundlæggere - Hanne, Anny og Dagmar - med at skrive bogen ’Mød livet - fra 
kernen’.  
Efterfølgende har jeg fortsat mit udviklingsforløb hos Specular med overbygninger til 
efteruddannelsen, uddannelsen til psykoterapeut plus egenterapi. 
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