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PERLER PÅ PLADER 

Præsentationsrunden på dette årets sidste møde 

indeholdt både glade og tankevækkende historier – 

og helt konkrete efterlysninger efter medarbejdere: 

Kender du en mekaniker eller ledige håndværkere, 

så er der brug for dem! 

I forlængelse af de forskellige emner omkring 

ledelse, vi har haft på programmet i løbet af året, 

satte vi denne gang fokus på  

Forståelse for forskellighed er vejen til succes.  

Betina introducerede kort Whole Brain teorien 

(Betinas fulde slideserie er vedlagt, hvis der er 

nogen, der har lyst til at fordybe sig mere i det), 

hvorefter alle lavede en lille test, som viste noget 

om vores foretrukne tanke- og adfærdsmønstre.  
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Og så gik det løs: I 4 grupper – sammensat på 

baggrund af testresultaterne - arbejdede vi med en 

ret enkel opgave: at samle 2 figurer på en 

perleplade. Altså hvor svært kan det være??????  

Det viste sig at være meget interessant, for det blev 

tydeligt for enhver, hvordan de forskellige grupper 

greb opgaven an på vidt forskellige måder. Da vi til 

sidst blev samlet omkring resultaterne, blev det 

lysende klart for os alle, hvornår samarbejdet i en 

gruppe ville blomstre, og hvornår konflikterne let 

ville kunne sætte ind.  

Stemningen var munter, og med følelsen af igen at 

være blevet beriget af et møde i netværket ønskede 

vi hinanden tak for i år, glædelig jul og på gensyn 

igen den 25. januar 2019. 

Næste møde afholdes i Sillebro Shopping Center, 

hvor centermanager Stig Bergdahl sætter fokus på 

markedsføring og eksponering. 

 

Mange hilsner fra Dorthe og Betina Ingerslev 
Frederikssund Erhvervsnetværk 

 

Møder i 2019: 
25. januar – 1. marts – 22. marts – 26. april – 24. maj – 21. juni 

– 23. august – 27. september – 25. oktober – 29. november 

 


