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Hvordan har du arbejdet sammen med Lene? 
Lene var med til at ansætte mig som den anden medarbejder i børnehaven. 
 
Hvordan oplevede du jeres samarbejde? 
Samarbejdet med Lene har været rigtig godt. Hun er fagligt dygtig. Hun er god til at have overblikket 
samtidig med, at hun kan se udviklingsmulighederne. Hun bidrager med mange ting selv, men er også 
god til at lytte til andre og tager godt imod andres idéer. 
 
Hvordan opfatter du Lene som leder? 
Lene kæmper for sine medarbejdere. Er du under hendes vinger, står hun op for dig og beskytter dig. 
Samtidig er hun en udvikler. Hun finder de forskellige kompetencer, folk har at byde ind med og 
bruger dem. Jeg lægger stor vægt på, at hun er ærlig. Hun siger tingene ligeud, og det er et stort plus. 
  
Hvordan vil du beskrive Lenes ledelsesstil? 
Hun er ærlig og en udvikler. Da vi startede børnehaven, kunne hun meget hurtigt se potentialet. Lene 
er god til at se udviklingsmuligheder. 
 
Hvordan oplevede du Lenes brug af Enneagrammet i forbindelse med hendes ledelse? 
Lene bruger Enneagrammet meget, og hun coacher sine medarbejdere. Jeg synes, det er utroligt 
spændende. Blandt kollegerne har vi brugt det, og hun bruger det til at guide os. Vi er kommet så 
langt i forhold til atbruge det, at vi også kan bruge det i forhold til forældrene nu. Vi kan have en idé 
om hvilken type, forældrene er og så agere på en hensigtsmæssig måde i forhold til de forskellige 
typer. I starten var vi lidt forbeholdne, men efterhånden har vi kunnet se, hvor meget der ligger bag 
Enneagrammet.  
 
Hvordan oplever du Lene som oplægsholder? (I forbindelse med Enneagrammet) 
Lene er forberedt, og hun er fokuseret og PÅ. Hun brænder virkelig for det og virker overbevisende, 
fordi hun er så meget fortaler for det. Man bliver selv indfanget af af det, fordi hun har så meget kraft 
bag. 
 
Hvis du skal fremhæve én egenskab ved Lene, hvad skal det så være? 
Hun er jordnær. Hun har fingeren på pulsen. Hun grounder, der hvor hun er. Hun kan hurtigt mærke 
folk.  
 
 


