
Ingeborg Lautrup-Jakobsen  

Hvordan har du arbejdet sammen med Lene? 

Jeg har siddet i bestyrelsen som næstformand, fra 2009 og frem til idag, for Idræts- og naturbørnehuset i 
Branderup, som Lene har været leder for. 

Hvordan oplevede du jeres samarbejde? 

I løbet af den tid jeg har kendt Lene, er hun blevet god til at give opgaver fra sig som en nødvendighed i en 
institution i rivende udvikling. Som bestyrelse har vi følt os rigtig godt orienterede omkring institutionens "ve og 
vel" både, hvad angår personale, økonomi mm. Lene har været meget lydhør overfor bestyrelsens holdninger, 
og vi haft nemt ved at træffe nogle gode beslutninger sammen med Lene. Hun har været god til at sætte os ind i 
bestemte forhold, så vi har været rustede til at kunne agere. Lene er nem at tale med. 

Hvordan opfatter du Lene som leder? 

Lene er en samvittighedsfuld og tydelig leder. Hun er god til at rumme forskellige typer og er bevidst om sine 
værktøjer til at kunne rede trådene ud afhængig af hvem hun står overfor.  

Lene er grundig og får tingene fulgt til dørs.  

Hvordan vil du beskrive Lenes ledelsesstil? 

Lene er en tydelig leder, der viser sit ståsted både i klar fysisk udstråling og klar tale. Hun sætter klare rammer 
der skaber tryghed hos både ledelse og bestyrelse. Hun er fyrtårnet der viser vejen, både i medgang og 
modgang. Kommunikativ og problemløser. 

Hvordan oplevede du Lenes brug af Enneagrammet i forbindelse med hendes ledelse? 

Lene har brugt enneagrammet til at kunne målrette og optimere samarbejdet med personalets forskellige typer. 
Det har gjort, at personalet såvel som bestyrelse har følt succes i kommunikationen med Lene. Brugen af 
enneagrammet har gjort personalet bevidste om hinandens reaktionsmønstre og øget deres indbyrdes 
forståelighed og accept. 

Hvordan oplever du Lene som oplægsholder? (I forbindelse med Enneagrammet) 

Hun er indlevende, energisk, struktureret, direkte og "på". 

Hvis du skal fremhæve én egenskab ved Lene, hvad skal det så være? 

Drivkraftig 


