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AKTUELT LEDERPORTRÆT

 H
ærværk, afbrændinger, rod, festaffald og 
tomme flasker. Den slags efterladenskaber 
fra unges sammenkomster var et voksende 
problem i den lille landsby Ganløse på Sjæl-

land. Godt nok havde Ganløse en bred palet af ung-
domsskoleaktiviteter om aftenen for byens og oplandets 
teenagere. De brugte dem bare ikke, fortæller Marianne 
Blesky, leder af Ganløse Fritids- og Ungdomsklub.

Så hun fik sine pædagoger til at snakke med de unge 
om, hvad de kunne tænke sig. 

»Og de sagde samstemmende, at det eneste, de øn-
skede sig, var et eftermiddagstilbud, så de kunne være 
der, indtil aftenklubben åbnede,« siger klublederen, som 
tænkte: Nå. Jeg har ingen penge, men hvor kan jeg så 
gå hen med det her? 

Marianne Blesky gik til sin chef, som er overordnet 
leder af Klub Egedal, og så delte hun sine tanker med 
ungdomsskolen Ung Egedal.

»De kunne jo godt høre argumenterne og også meld-
ingen om, hvordan der så ud i lokalmiljøet,« siger hun.

SUCCES. Derfor gik det glat med at få ungdomsskolen 
til at poste penge i et forsøg med eftermiddagsklub for 
8.-klasserne i et nedlagt musiklokale ved siden af Mari-
anne Bleskys kontor på 1. sal i fritidsklubben.

Der skulle ikke meget mere end et par gamle sofaer 
i det graffitimalede rum og en af fritidsklubbens pæda-
goger til, før børnene begyndte at komme. Samtidig 
forsvandt problemerne med rod og hærværk. Succesen 
betød, at Marianne Blesky fik penge til et år mere.

»Hvis man kun skulle gøre det, man er ansat til, så 
ville verden nok ikke se sådan her ud,« siger hun ærligt 
om sin tilgang til at tænke kreativt og at se efter mu-
lighederne i rollen som leder.

»Altså, jeg forhandler jo min ledelsesposition. Det er 
det, jeg skal være rigtig god til som mellemleder. Jeg har 

Jeg kigger efter de små 
lyssprækker og åbninger
Klubleder Marianne Blesky fra Ganløse brugte hele sin lederpalet og lidt til for at skabe et 
nyt eftermiddagstilbud til de store skolebørn. 
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jo en fortolkningsret i forhold til de rammer og forud-
sætninger, jeg har fået. Faktisk står det i kommunens 
ledelsesgrundlag, at ’lederen skal evne at reflektere og 
udvikle egen ledelsespraksis’, så allerede der er der en 
åbning,« siger Marianne Blesky.

SPRÆKKER OG ÅBNINGER. Og hun er altid på udkig 
efter åbninger. Da hun startede som klubleder for tre år 
siden og skulle etablere et samarbejde med distrikts-
skolen, var hun det første halve år allermest optaget af 
at komme med i skoleledelsen.

»Det er derinde, det foregår. Så det giver rigtig god 
mening at komme med ind og sidde ved bordet. Det kom 
jeg,« siger hun stålsat.

»Men jeg skulle positionere mig, så de kunne se mig 
som en ressource i skoleledelsen, hvor beslutningerne 
bliver truffet.«

Efter 19 år som leder og 37 år som pædagog accepterer 
hun det vilkår, at politik og økonomi er besluttet af andre.

»Men der er altid sprækker et sted med lidt lysindfald, 
hvor der er mulighed for at gøre noget andet. Hvis jeg 
bare skulle passe min pengepose og køre efter rammerne, 
var der altså ikke så meget spræl,« griner hun.

»Ledelse giver kun mening i min bog, hvis man ska-
ber sig selv som lederfigur, og det kommer ikke af sig 
selv. Den udvikler man ved at fortælle de meningsfulde 
historier og de bedste sandheder, som giver en position 
at forhandle ud fra som leder,« forklarer hun.

Så Marianne Blesky er særdeles bevidst om værdien af 
at sende skole- og dagtilbudschefen et link og at fortælle 
de gode historier på Facebook og i lokalavisen, for ek-
sempel successen med klubbens eftermiddagstilbud 
eller den store klubfest.

»Jo mere vi kan brande os selv opad og udadtil, jo 
bedre. Den opmærksomhed er central i forhold til vores 
eksistensberettigelse og overlevelse.« |

OM MARIANNE BLESKY (55)

• Leder af Ganløse Fritids- og  
Ungdomsklub

• Har arbejdet i klub i 31 år og  
været leder i 19 år

• Diplom i ledelse i 2016

• 1-årig uddannelse i narrativ  
pædagogik

• Har i tre år arbejdet med  
systemisk familieterapi
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