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Da Stephanie Lose for tre år siden som 32-
årig blev valgt som ny regionsrådsformand  
i Region Syddanmark, blev hun kastet ud  
i den ene krise efter den anden. Med sager 
om den hollandske ambulancetjeneste 
Bios og sagen om Carl Holst fik den nye 
formand brug for det yderste af sine 
 ledelseskompetencer. Side 4-6

“Vi var i konstant 
kriseberedskab”

l e d e l s e s d i l e m m a

Hvordan håndterer du 
som leder krænkende 
udtalelser fra en ansat?

side 7

s p r o g f æ r d i g h e d e r

I en travl hverdag er der 
behov for en målrettet 
undervisning i engelsk

side 10-11Foto: Thomas Nielsen

l e d e l s e s f i lo s o f i

Claus Gottlieb er uden mellemledere 
og begrænser stordriftsfordelene, 
hvis de ikke er til kundens bedste

side 8

Kom med til de festlige kåringer, som vi holder 
over hele landet fra den 23/10 - 8/11. Se mere 
og tilmeld dig på www.pwc.dk/ejerleder

Årets Ejerleder 2018

www.as3executive.dk 

Vi tilbyder executive outplacement, coaching 
og sparring til de øverste ledelsesniveauer.

Når du som 
direktør skal 
videre i karrieren 

Konsulenter
Interim
Search
 Din sparringspartner til 
 økonomi- og IT funktionen
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24
tusinde har Carsten Linds 
arbejdsgiver betalt for en 

uges ophold

Af Klaus Henriksen

Kl. er 9.00 en dag i juni 2018 i Ri-
versdown House – et gammelt 
engelsk gods langt ude på landet 

i Sydengland.
I syv små undervisningslokaler i 

godsets tidligere hønsehus sidder syv 
ledere fra Spanien, Schweiz, Estland, 
Saudi-Arabien og Danmark. Alle syv 
har til fælles, at de sidder i ledende 
positioner i deres virksomhed, og at en 
forandring i eller nyt indhold i deres 
job har krævet et engelsk på et højere 
niveau. De sidder over for hver sin lærer 
og er gået i gang med hver sit skræd-
dersyede program for ugen. For det er 
hele pointen: Det skal helst klares på 
en uge eller to. Mere tid er der ikke i et 
krævende lederjob. Og tidspresset kal-
der på intensiv træning, så der bliver 
talt og skrevet engelsk 24/7. 

En af de syv kursister er Carsten 
Lind, der er vicedirektør i Region 
Midtjylland. Han har til dagligt per-
sonaleansvar for 120 ansatte i regions-
sekretariatet i Viborg, der dækker alt 
fra betjening af regionsrådet og direk-
tionen over informationssikkerhed og 
jura til drift af regionens administra-
tive bygninger. Lige nu sveder han al-
lerede lidt, for det bliver en varm dag. 
Og selv om der både er swimmingpool, 
tennisbaner og en ni hullers golfbane 
lige uden for døren, så har han først syv 
krævende lektioner samt “self study”, 
før andet overhovedet kan komme på 
tale. 

Ledte efter de engelske ord
Egentlig traf Carsten Lind beslutnin-
gen om at tage af sted på engelskkursus 
for et godt stykke tid siden. I regionens 
koncernledelse gennemgik de sidste år 
et større udviklingsforløb, hvor kon-
sulenterne, der styrede processen, var 
englændere. Og seminarerne foregik 
derfor på engelsk. 

“Vi kunne alle udmærket forstå, 
hvad der blev sagt og også nogenlunde 
udtrykke, hvad vi mente. Men allige-
vel var det i nogle situationer svært 
at være præcis nok, og engang imel-
lem sad vi og ledte lidt efter ordene. Vi 
havde aftalt, at vi så bare skulle slå over 

Når man skal 
styrke sit engelske 
men egentlig ikke 
har tid
I en travl hverdag havde vicedirektør Carsten Lind fra 
Region Midtjylland behov for en målrettet undervisning  
i engelsk. Derfor tog han på en uges intensivt sprogkursus 
i det sydengelske

i dansk, og så kunne en anden måske 
oversætte, og det fungerede fint. 

Men det førte alligevel til en fæl-
les erkendelse af, at det faktisk er lidt 
utilfredsstillende, at vi ikke alle har et 
engelskniveau, der gør os i stand til at 
kunne formulere os klart omkring det, 
der er vigtigt i vores arbejde,” forklarer 
Carsten Lind. 

Målrettet kursusindhold
Et ophold på Riversdown kan på ingen 
måde sammenlignes med et aftenkur-
sus på FOF eller AOF. Og heller ikke 
når det kommer til prisen. Carsten 
Linds arbejdsgiver har betalt 24.000 kr.  
for en uges ophold. 

Og det er i følge Riversdowns direk-
tør, Caroline Lewis, prisen, hvis de 
skal målrette kursusprogrammet til 
hver enkelt kursists særlige behov og 
nå det maksimale på en uge. Derfor er 
fremgangsmåden hver gang den sam-
me. Alle kursister bliver ringet op forud 
for kurset, så den ansvarlige underviser 
kan danne sig et indtryk af kursistens 
konkrete behov og niveau for engelsk. 

Herefter går kursusstedet så i gang 
med at sammensætte et program og 
finde de rigtige lærere. Nogle gange 
arrangerer kursusstedet et møde med 
en fagkollega på en virksomhed eller 
et universitet i nærheden. Andre gan-
ge fremskaffer de videomateriale eller 
andet kursusmateriale om netop det 
område, som kursisten arbejder med. 

“Vi forsøger hver eneste gang at 
skræddersy kurset til den enkelte. Og 
det gælder ikke kun i indholdet – det 
gælder også kursusformen. Nogle kur-
sister lærer bedre ved en “walk and 
talk” end ved at sidde i deres under-
visningslokale. Ofte arrangerer vi også 
små rollespil – eller gennemfører sam-
taler på telefon eller på Skype. Det hele 
handler om at få bragt kursisterne i de 
situationer, hvor de får trænet deres 
specifikke behov mest muligt,” forkla-
rer direktøren.  

Præsentation for andre 
Ifølge underviserne på Riversdown er 
danskeres engelskniveau generelt for-
holdsvis højt – i Fastlandseuropa kun 
overgået af hollændere. Og det gælder 
også Carsten Lind. 

“Jeg synes egentlig, at jeg har et godt 
niveau. Jeg forstår det meste, og kan 
også formulere mig forholdsvis klart. 
Det er mest i forhold til grammatikken, 
når jeg ude i nogle svære sætninger, at 
det kan halte lidt. Og så vil jeg gerne 
blive mere sikker i at skrive e-mails på 
engelsk,” siger han. 

Carsten Linds program har indtil nu 
først og fremmest indeholdt en masse 
samtaler og diskussioner på engelsk 
om forskellige emner. I hver samtale 
har han fået feedback – enten under-
vejs i samtalen eller umiddelbart efter. 
Hans lærer har typisk rettet gramma-
tiske fejl eller har foreslået alternative 
formuleringer, som ville fungere bedre. 

“Jeg er ret imponeret over, hvor 
professionelle de er. En af de første 
dage talte jeg med en lærer om, at 
Amazon havde overtaget en større 
apotekervirksomhed i USA og per-
spektiverne i denne overtagelse. Og 
dagen efter kom samme lærer så med 
en artikel, der handlede præcis om 
det, som vi herefter skulle drøfte på 
engelsk.” 

Han har også skulle præsentere 
Region Midtjylland og indholdet i sit 
lederjob overfor både egen lærer og 
andre studerende på Riversdown. 

“Det er faktisk en meget god øvelse 
at finde ud af, om man overhovedet kan 
få en udlænding til at forstå, hvad man 

Det er mest i forhold til grammatikken, når jeg 
ude i nogle svære sætninger, at det kan halte 
lidt. Og så vil jeg gerne blive mere sikker i at 
skrive e-mails på engelsk

Carsten Lind, vicedirektør i Region Midtjylland
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“Jeg har spillet lidt tidligere, men her 
har jeg fået muligheden for nærmest at 
få eneundervisning, selv om der godt 
nok ikke er meget fritid,” fortæller 
Carsten Lind. Golfundervisningen har 
medført, at han kan rejse fra kursusste-
det med et Green Card og et livsvarigt 
medlemskab af golfklubben på Rivers-
down i lommen.

På kursusstedet er der i denne uge 
seks andre kursister. En enkelt fra Sau-
di-Arabien taler ikke så godt engelsk, 
men alle de øvrige har Carsten Lind 
talt en del med. En af medkursisterne 
er en leder af ny schweizisk startup, 
der vil arrangere en særlig form for 
rejser kloden rundt. For hende blev 
der arrangeret en workshop med Car-
sten Lind og de øvrige kursister, hvor 
de skulle udfordre og udvikle hendes 
rejsekoncept.

“Det er lidt som at være på lejrskole. 
Man er tæt sammen med de andre kur-
sister hele tiden, og fordi vi er så langt 
ude på landet, så går man ikke lige ned i 
byen for sig selv. Man bliver her på god-
set og lærer derfor de andre kursister 
godt at kende. Og stedet her emmer jo 
i den grad af noget autentisk, og det 
giver en særlig oplevelse.” 

En anden af Carsten Linds medkursi-
ster er Manuel Urrutia, som er adm. 
direktør  i et af Spaniens ti største ad-
vokatfirmaer. Han er på Riversdown for 
at træne sit forretningsengelsk. Og det 
er ikke første gang, at han besøger kur-
susstedet. Han er på fornavn med både 
undervisere og hele køkkenpersonalet. 
Det er tydeligt, at han også bruger op-
holdet som et slags fristed til lige at 
klare tankerne.  

“Jeg kan ikke huske, om det er 6. eller 
7. gang, jeg er her. Men jeg kommer helt 
sikkert igen. Forhåbentlig allerede til 
efteråret,” siger han med et smil. 

Ifølge direktør, Caroline Lewis, er 
spanieren ikke et særtilfælde. Cirka 
hver tredje kursist vender tilbage en 
eller flere gange. 

“Måske er det forhold, at så mange 
vender tilbage i virkeligheden den bed-
ste indikator på, at vores kursister får 

dét ud af det, som de kommer efter,” 
mener hun.

Carsten Lind vil da heller ikke afvise, 
at han kunne finde på at tage af sted 
igen.

“Riversdown er jo ikke et femstjernet 
hotel med vild luksus. Men underviser-
ne er virkelig dygtige til deres job, og 
deres viden er så bred, at de er i stand 
til at tage dialoger om alverdens emner 
på et fornuftigt niveau, så jeg kan ikke 
udelukke, at jeg en dag vender tilbage 
igen,” siger han, før han går ind til un-
dervisning igen.  

Selv om danskere generelt er gode 
til engelsk, så oplever mange danske 
ledere alligevel store sproglige udfor-
dringer, når sproget skal bruges job-
mæssigt. Det er især når vi skal sam-
arbejde, koordinere eller forhandle med 
samarbejdspartnere i udlandet, hvor 
engelsk er arbejdssproget. 

Der opstår ofte misforståelser, el-
ler vigtige nuancer går tabt på grund 
af sproglige begrænsninger. Det viser 
blandt andet en undersøgelse af dan-
ske virksomheder som ph.d. Anders 
Klitmøller og lektor Jakob Lauring 
fra Aarhus Universitet Business and 
Social Sciences foretog i 2011. 

Riversdown er et gammelt gods,  
hvis historie går helt tilbage til det  
16. århundrede. Her står Carsten Lind 
foran Riversdowns hovedbygning. 
Privatfoto

laver og forstå, hvad en region er for 
noget,” siger han. 

For danskeren har topscoreren efter 
de første tre dages undervisning uden 
tvivl været øvelser i at skrive e-mails på 
engelsk. Her fik han udleveret papirer 
med en række standardformuleringer, 
der kan bruges i forskellige situationer. 

“De er lige til at hænge op på konto-
ret. Det er virkelig noget, jeg kan bruge, 
når jeg skal skrive mails i fremtiden,” 
forklarer han. 

Enetimer i golf
Filosofien på kursusstedet er, at kursi-
sterne skal tale engelsk hele tiden og i 
så mange forskellige situationer som 
muligt. Derfor spiser kursister og læ-
rere sammen til alle måltider i godsets 
lille hyggelige spisestue eller uden for 
i haven. 

Og der bliver arrangeret sociale akti-
viteter for kursisterne hver eneste dag. 
Carsten Lind har foreløbig været på en 
kort ekskursion til den tidligere engel-
ske hovedstad Winchester og har været 
på den lokale pub. Han har også sagt 
ja tak til tilbuddet om at få nogle in-
tensive golflektioner med Riversdowns 
golf-pro, John Harris.  

Pris: En uges kursus koster 
mellem 18.000 og 27.000 kr. af-
hængig af, hvor mange lektioner 
om dagen man ønsker. De fleste 
vælger kurser i en-to uger, men 
man kan også booke ophold af 
både kortere og længere varig-
hed. 

FriTidsFaciliTeTer:  
På godset er der en 9-hullers 
golfbane, tre tennisbaner, en 
swimmingpool, en finsk sauna, et 
lille fitnesslokale og mountain-
bikes til fri disposition

Placering: godset ligger godt 
en times kørsel sydvest for 
Heathrow Lufthavn i London. 

KursisTProFil: Kursisterne 
er typisk ledere i alderen 30-55 
år – heriblandt efterhånden en 
del ledere, der er “between jobs”. 
sidstnævnte bruger kurset til at 
træne jobsamtaler på engelsk.  

KaPaciTeT: Der kan maks. væ-
re ti kursister på samme tid,  
da hver kursist undervises  
i eget lokale med egen lærer.  
Kursisterne bor på godset og 
spiser alle måltider sammen 
med undervisere og med-
kursister

HisTorien: Richard Lewis, 
grundlægger af Riversdown,  
var en pioner inden for en ny  
kursusform, som blev kaldt  
“total nedsænkning”, hvor man 
 studerer og bor i et 100 pct. 
engelsktalende miljø. Han er i 
dag 88 år og er stadig medlem 
af ledelsen. 

Fakta  
Riversdown House

Vi forsøger hver 
eneste gang at 
skræddersy 
kurset til den 
enkelte. Og det 
gælder ikke kun i 
indholdet – det 
gælder også 
kursusformen

Caroline Lewis,  
Riversdowns direktør 


