Nina Larsson, NCC
“Den hjemlige stemning på Den gamle Købmandsgård
i Ballen giver tryghed og ro, så man som kursist kan
fordybe sig i stoffet.

Kurser på Købmandsgården
Den lune leverpostej går bordet rundt, ledsaget af kammeratlig latter. Det er frokosttid på Den
gamle Købmandsgård i Ballen, og gruppen af kursister tager godt for sig af de hjemmelavede
retter, mens køkkenpigen brygger kaffe på den anden side af døren.

Tryg atmosfære

”Vi holder en god lang frokost
midt på dagen, så vi sammen
kan finde den ro, der er nødvendig for at give plads til alle
de input, kurset består af,” fortæller Morten Rasmussen Fangel. Morten er den nuværende
indehaver af Den gamle Købmandsgård, som har været i
hans slægts eje siden 1844.
”Vi gør meget ud af at sørge godt for vores kursister, så de vender veltankede hjem på både faglighed og oplevelser,” forklarer Morten, der suppleres af en af kursusdeltagerne, Frands Søbjerg
Hansen fa Energiforsyningen Køge: ”Her på Købmandsgården er det som at blive inviteret ind
i et privat og hyggeligt hjem. Der er pænt dækket op med duge og levende lys, der er bøger i
reolen og fuldstændig autentisk stemning. Det og andre elementer gør, at der opstår et trygt
miljø, som er et perfekt fundament for udvikling og læring.”
De intime og personlige rammer fremhæves også af en af kursets undervisere, Jesper Garde
Schreiner: ”På mange andre, moderne kursussteder er der en mere klinisk atmosfære, som kan
få mange kursister til næsten at tænke eksamen. Her på Købmandsgården er der en helt anderledes afslappethed, der stimulerer folk til at være sociale og sammen om projektet. Ja, dialogen
er nærmest familiær, også mellem kursister og undervisere, hvilket giver en god dynamik.”

Farvel til hverdagen

I løbet af det omfattende projektlederkursus opholder
kursisterne sig to gange fire dage på Samsø, og det er tydeligt, at alle har glædet sig. ”Allerede da jeg satte bilen
på havnen i Kalundborg, kunne jeg mærke, at jeg gav en
lille smule slip på dagligdagen,” fortæller Frands, der kun
synes, at færgeoverfarten giver kurset ekstra værdi: ”Gensynet med de andre kursister ombord, fællesskabsfølelsen
og lejrtursstemningen manifesterer et tydeligt skel mellem
fastland og hverdag på den ene side og Samsø og noget
ekstraordinært på den anden.”
Morten ser desuden nogle klare fordele ved at afholde kursus på Samsø, og fremhæver den centrale placering midt
i landet som en af de væsentligste: ”Det er let for alle at
komme til Samsø, og overfartstiden kan bruges effektivt,
hvis man synes. På dette kursus starter vi f.eks. det faglige
input allerede ombord. Samtidig betyder selve rejsen, at kursusdeltagerne ikke sådan lige kan
smutte tilbage på kontoret i en pause eller hjem til aften. Det kan måske lyde som en begrænsning, men vi oplever det stik modsatte; vores kursister synes kun, at distancen til kontoret er en
fordel, da de for en gang skyld kan få ro og tid til at fordybe sig, uden hele tiden at blive distraheret af mails, telefoner osv.”

Historisk fællesskab

Under det første kursusmodul
på Samsø, berettede Morten om
Købmandsgårdens rige historie
for, som han siger, ”den historiske bevidsthed afføder en vis
form for andægtighed, der i vores tilfælde ikke er en begrænsende faktor, men et redskab,
der aktivt bruges i kursussammenhæng.” Bevidstheden om
stedets historiske forhold forstærkes af en række ritualer,
som kursisterne gerne deltager
i. ”Fællesskabet og omgivelserne understøtter det, vi undervises i. Det er ikke bare et ”lær en
metode”-kursus, men i allerhøjeste grad et kursussted, der understøtter nærvær og giver rum
for de personlige kompetencer, som vi er på kursus for at udvikle,” fortæller Nina Larsson fra
entrepenørvirksomheden NCC.
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