Lederskabs-scenografier i sandet
Siden 2014 og gennem forskellige aktiviteter har en række forskellige ledere og ledelses-coaches
haft anledning til sammen med Anete Strand at videreudvikle metodologiens forskellige indgange
som redskaber i ledelsesudvikling og organisatorisk forandring.
Fotoet er et eksempel på et ledelsesterræn
opbygget i sandkassen af medlemmer af
Frederikshavn kommunes Byfond (2016).
”Det virkede grænseoverskridende på mig, at jeg
skulle slå den rationelle del af hjernen fra og vælge
små figurer, som så skulle placeres i en sandkasse.
Men jeg må sige øvelsen havde effekt på kreativiteten.
Øvelsen resulterede bagefter i stor debat om visioner,
mission og mål for vores forening”. (Borgmester Birgit
Hansen)

Frederikshavn Byfonds Strategiproces
Den sandkasse-baserede metode Objekt
Teater er i særdeleshed i fokus som et
ledelsesredskab til at kaste lys over ledelsespraksissen ved at opbygge ledelses-scenarier
eller ledelses-terræner i sandkassen.

Gennem opbygningen af en miniature-verden
med figurer i sandkassen konfigureres
lederens eller ledergruppens perspektiv på
aktuelle situationer og danner grundlag for en
reflekteret samtale. Sandkassen bliver dermed
platform for det reflekterede lederskab.

Aktuelle danske ledere/sparringspartnere
- Lars Olsen, Kommunikationschef, Hjørring Kommune
- Lars Bonderup Bjørn, Dacapo Teatret, Ewii, tidligere bestyrelsesformand, AAU
- Poul Børglum, CTO Actulux, tidligere leder hos A.P. Møller
- Birgit Hansen, Borgmester, Frederikshavn Kommune
- Jens Buus, CEO Actulux
- Anette Buus, Executive sparringspartner/coach OPTIKA
- Jane Dahl Christensen, tidl. økonomichef i OW Bunker
- Claus Rosenstand, Lektor AAU, Bestyrelsesformand, Ask Cody
- Jakob Aagaard Mortensen, ledelses-coach, Walk to Explore
- Solgerd Torp, Projektchef, IT og Digitalisering, Aalborg Kommune
- Ann Kühnel Liljenberg, Ledelsesudvikling, Ældre- og Handicap Forv. Aalborg Kommune
- Birgitte Nortvig, selvstændig konsulent i Birgitte Nortvig AS
Aktuelle udenlandske ledere/ sparringspartnere:
- David Boje, Professor i Organisatorisk storytelling NMSU, Las Cruces.
- Mike Bonifer, CEO bigSTORY, LA
- Joseph O’Hannigan, Director of Executive Ed. Program, University LMU, LA

Seneste nyt i projektet; Material Story Lab på Silicon Beach
Material story lab samarbejder med Layola Marymount University ift. indretningen af en satellit
lokation for deres Executive Ed program i det up ’n coming område af LA, som går under navnet
’Silicon Beach’. Anete besøgte LMU i August og afholdt en Material Story Lab workshop med
programmets leder Joseph O’Hannigan ift. at konkretisere visionen herfor.
Joseph O’Hannigan besøger Material Story Lab, AAU i Februar 2019 for bl.a. at bevidne den årlige
camp på 8 semester, hvor Kandidaten i Kommunikation spiller sammen med det omkringliggende
erhvervsliv ift. ’Intervention og Forandring gennem Kommunikation’.

