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“At lære er at finde ud af det, du allerede ved
At gøre er at vise, at du ved det

At lære fra sig er at minde andre om, at de ved lige så meget som dig”

Fra ‘Illusionisten‘ af Richard Bach
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Hvem er jeg?
Jeg er selvstændig konsulent, og jeg baserer mine ydelser på 4 fagligheder: 

Coaching, facilitering, projektledelse og undervisning/oplæg.

Siden 2008 har jeg beskæftiget mig med det pædagogiske felt - først som ansat 
udviklingskonsulent i BUPL Nordsjælland siden i min egen virksomhed med et 

særligt fokus på pædagogiske institutioner. 

I BUPL Nordsjælland var jeg til at begynde med tilknyttet lederområdet med 
ansvar for den årlige konference, temadage og løbende videndelingsnetværk. 

Senere overtog jeg tillidsrepræsentanternes kompetenceudvikling og arrangerede 
kurser, uddannelsesdage og messer, hvor jeg selv, mine kolleger og eksterne 

fagfolk underviste. Jeg var desuden med til at lancere coachingtilbud for både 
ledere og tillidsrepræsentanter som en udvidelse af 

kompetenceudviklingsstrategien

Som selvstændig er jeg stadig tilknyttet BUPL Nordsjælland som fast TR-coach og 
underviser på deres TR-kurser. Jeg løser også opgaver for andre BUPL-afdelinger. 

Desuden har jeg gennem årene arbejdet med en lang række pædagogiske 
institutioner. De bruger mig som underviser, som ekstern konsulent på forskellige 
udviklingsforløb og udfordringer i dagligdagen og i forandringsprocesser samt ved 

behov for sparring, kompetenceløft og konflikthåndtering. 

Jeg brænder for at arbejde med ledere og medarbejdere på det pædagogiske felt, 
hvor den enkelte persons tilstand og gruppens samlede dynamik er altafgørende 

for kvaliteten i kerneydelsen og niveauet af faglighed. 



Hvad kan jeg tilbyde?
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Coaching
Jeg tilbyder både ledersparring, coaching af tillidsrepræsentanter og medarbejdere samt 
gruppecoaching for lederteams og personalegrupper. Som sparringspartner for leder/lederteam 
kan det handle om konkrete problemstillinger eller ledelsesrollen/samarbejdet generelt. På 
samme måde kan jeg understøtte den enkelte TR, medarbejder og gruppe i aktuelle udfordringer 
eller i den løbende  udvikling. Jeg kan også som supplement tilbyde ledelsesprofil- og 
teamanalyser. 

Facilitering
Jeg tilbyder facilitering af af kortere eller længere forløb, hvor institutionen sammen skal udvikle 
sig og nå nye mål. Det kan være forandringsprocesser, hvor nye tiltag skal planlægges og 
implementeres, eller det kan være kommunale og pædagogiske målsætninger, som skal omsættes 
til praksis. Eller noget helt tredje. Jeg hjælper med at tilrettelægge og afvikle forløbene, og jeg er 
med til at evaluere og overføre resultaterne til hverdagens rutiner. 

Projektledelse
Jeg tilbyder at hjælpe med projekter, som ikke kan bære en hel stilling, og som ikke kan rummes i 
en af de eksisterende ansættelser. Det kan være projekttanker, som endnu ikke er formuleret 
færdige, hvor der er behov for idéudvikling og udarbejdelse af en projektbeskrivelse, eller det kan 
være projekter, som er klar til opstart. Jeg kan hjælpe  med at skrive ansøgninger til fonde og 
puljer for at skaffe midler, og jeg kan i samarbejde med ledelse og medarbejdere få projektet i 
gang og i mål. 

Undervisning/oplæg
Jeg tilbyder oplæg på personalemøder og –weekender, hvor der er behov for input til de videre 
debatter i personalegruppen. Jeg kan også være behjælpelig med at planlægge rammerne for den 
dialog, der følger efter oplægget, så aktiv deltagelse fra alle sikres. Eksempler på temaer: 
Kommunikation, samarbejde, konflikthåndtering, meningsfulde møder, den coachende tilgang, 
personlig gennemslagskraft og brug af frivillige i det pædagogiske arbejde mv. 



Kontakt mig på:
61 39 97 64
mail@lisetterasmussen.dk

Jeg kommer gerne ud til en uforpligtende snak 
om mulige samarbejdsflader. Omfang og pris tilpasser
vi jeres behov og ressourcer. 

Adresse:
Lergravsvej 66, 4 th.
2300 Kbh S

Jeg er mobil i hele landet og har ingen geografiske begrænsninger.

Læs mere på: 
www.lisetterasmussen.dk 
www.linkedin.com/in/lisetterasmussen
www.facebook.com/lisetterasmussencoachingandconsulting
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