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bestyrelsesuddannelse lægger vi vægt på
mentormodellen baseret på et udvalg af
landets bedste topledere, som deltagerne kan interagere med og stille spørgsmål til,” uddyber Jesper Lau Hansen.

Bestyrelsesakademi
for topledere
At være en del af en bestyrelse vinder stadig større udbredelse blandt
topledere. I dag kan man uddanne sig til at kunne imødekomme kravene,
og et af stederne er Bestyrelsesakademiet, som er et samarbejde mellem
Københavns Universitet og advokatfirmaet Plesner.
Tekst: Astrid Ellemo / pa-magasiner@brandmovers.dk Foto: Colourbox og PR

Jesper Lau Hansen
er uddannet cand.
jur. og professor
ved Københavns
Universitet. Han er
en af hovedkræfterne bag Bestyrelsesakademiet,
som er skabt i
samarbejde med
advokatfirmaet
Plesner.
Den næste afholdelse af Bestyrelsesakademiet
finder sted fra den
4.-7. november
2015.

Der stilles stadig større krav til bestyrelsesmedlemmer i dagens Danmark –
ikke mindst på grund af globaliseringen,
ﬁnanskriser, ny lovgivning og den generelle hastige udvikling i samfundet. Hvis
man som topleder vil være bedst mulig
klædt på til opgaven, kan man vælge at
videreuddanne sig på højeste niveau via
de kurser, som Bestyrelsesakademiet tilbyder. Uddannelsen, som henvender sig
til topledere, der ønsker at udbygge deres
kompetencer inden for bestyrelsesarbejde på højeste faglige plan, blev grundlagt i 2007 som den første herhjemme.
Og uddannelsen blev hurtigt en succes.
”Vi har fra starten ønsket at sætte en høj
standard og etablere en kvalitetsuddannelse med fokus på de større og mere
komplekse selskaber. Vi har netop haft
det ottende hold af senior executives
igennem uddannelsen, hvilket viser, at
der fortsat er behov for en uddannelse
med dette fokus,” udtaler advokat Jacob Bier, som er en af grundlæggerne af
Bestyrelsesakademiet, der anvender undervisere fra toppen af dansk erhvervsliv og specialister fra Københavns Universitet og advokatﬁrmaet Plesner.
”For at forstå dette marked for bestyrelsesuddannelser er det vigtigt, at man
forstår den skelnen mellem nuværende

og kommende bestyrelsesmedlemmer,
som har forskellige forudsætninger
og behov,” siger professor Jesper Lau
Hansen fra Det Juridiske Fakultets i
København om målgruppen for bestyrelsesuddannelsen. Han understreger
samtidig, at Det Juridiske Faktultet
sætter stor pris på, at det i samarbejde
med advokatﬁrmaet Plesner er lykkedes
at lave en bestyrelsesuddannelse på højt
internationalt niveau, der forener teori
og best practice i form af den såkaldte
mentormodel, hvor de udvalgte deltagere kommer helt tæt på på de kendte erhvervsledere og eksperter, der deler ud
af deres erfaringer.
Et voksende marked
At der er et voksende marked for bestyrelsesuddannelser fremgår ved, at også
andre advokatﬁrmaer som for eksempel
Bech-Bruun nu tilbyder en bestyrelsesuddannelse i samarbejde med revisionsﬁrmaet Deloitte, ligesom Copenhagen
Business School (CBS) og advokatﬁrmaet Kroman Reumert også tilbyder en.
”Efter vores start i 2007 er der kommet
mere og mere fokus på, at der er et marked for at give nuværende og kommende
bestyrelselsmedlemmer de rette kompetencer til at kunne bidrage til den rette

vejledning af virksomheder i en stadig
mere kompleks verden,” siger Jesper Lau
Hansen, der lægger vægt på, at man på
en bestyrelsesuddannelse skelner mellem de to typer af deltagere – dem med
og uden toplederfaring. Han mener, at
markedet godt kan beskrives som værende eksploderet inden for de sidste ﬁre år,
hvor eksempelvis CBS i tilknytning til
deres CBS Executive bestyrelsesuddannelse har oprettet en bestyrelsesforening,
som man samarbejder med.
”Med alle de nye spillere er det vigtigt for os, at vi kan samarbejde, da vi
jo sidder med mange af de samme udfordringer. Vi tilbyder for eksempel, at
alumne-deltagere kan deltage i deres
arrangementer og vice versa, så de kan
få udvidet deres netværk, hvilket betyder en hel del,” siger Jesper Lau Hansen,
der samtidig understreger mentormodellens betydning for Bestyrelsesakademiet. Det er meget erfarne folk med stor
ledererfaring, som deltager på holdene.
”Det er en af fordelen ved vores samarbejde med CBS, at vi benytter forskellige metoder, så deltagerne ikke stilles
over for de samme opgaver. På CBS
arbejder de i vidt omfang med case-modellen, hvor deltagerne skal løse en konkret businesscase i fælleskab. På vores

Netværk i fokus
Københavns Universitet og Det Juridiske
Fakultet har som udgangspunkt – modsat
mange andre spillere inden for bestyrelsesuddannelserne – ikke en økonomisk
interesse. Det skal bare hvile i sig selv.
”Men for de folk, som gerne vil være
ledere, handler det naturligvis også om
forretning. Derfor er vi også meget bevidste om, hvem vi optager på uddannelsen, da det er afgørende, at det er
en kreds af dygtige folk, som har noget
at byde på, der bliver en del af det fælles netværk. Vi er meget opmærksomme på at holde en vis standard,” siger
Jesper Lau Hansen, der understreger
målsætningen om effektivitet, som det
rigtige netværk er garant for. Og netop
netværket holdes ved lige via en gruppe
på LinkedIn, som de tidligere deltagere
drager stor nytte af, ligesom selve det at
have gennemgået uddannelsen på Bestyrelsesakademiet anses for at være et
slags ærestegn. At omdømmet er godt,
illustreres af, at Bestyrelsesakademiet
to år i træker blevet udpeget som den
bedste bestyrelsesuddannelses ved en
rundspørge i erhvervslivet. 

OM BESTYRELSESAKADEMIET
- Bestyrelsesakademiet er Danmarks
første bestyrelsesuddannelse, som
blev grundlagt i 2007 af professor
Jan Schans Christensen, Københanvs
Universitet, og advokaterne Steen E.
Christensen og Jacob Bier, Plesner.
- Da professor Jan Schans Christensen
for nogle år siden blev udnævnt til
højesteretsdommer, overtog professor
Jesper Lau Hansen rollen som
repræsentant for Københavns Universitet.
For nylig indtrådte advokaterne Jørgen
Permin og Christian Kjølbye i driften fra
Plesners side.
- Siden starten har mere end 250 deltagere
været igennem uddannelsen, som i et
nyhedsbrev for bestyrelser i december
2013 blev kåret som Danmarks bedste
bestyrelsesuddannelse – vurderet på
blandt andet kvalitet og tilfredshedsscore.
- Uddannelsen strækker sig over fire
dage og afholdes én gang årligt.
Den henvender sig til nuværende og
kommende bestyrelsesmedlemmer, der
ønsker at styrke deres kompetencer
inden for bestyrelsesarbejde på
højeste faglige niveau. Hertil kommer
særarrangementer over året, hvor alle
alumni inviteres.
- Forløbet har status som senior executiveuddannelse på postkandidatniveau og
er et samarbejde mellem Plesner og
Københavns Universitet.
- Læs mere på www.
bestyrelsesakademiet.dk

