
 

Glostrup Ret sætter fokus på god retsledelse i nyt pilotprojekt 
 

Af:  Tina Charlotte Frederiksen, projektleder hos New Stories 
 

I samarbejde med konsulentfirmaet New Stories har Glostrup Ret gennemført et udviklingsforløb 

for otte dommere, hvor målet har været at udvikle og bevidstgøre dommerne om deres retsledelse. 

Pilotprojektet er støttet af Kompetencefonden, og et af målene er at etablere et kursus i god 

retsledelse, der kan udbredes til flere domstole. Pilotprojektet har kørt i 6 måneder og har bestået 

af en vekselvirkning mellem læringsdage, 

intern og ekstern feedback samt videop-

tagelser af de deltagende dommeres rets-

ledelse. De otte dommere i udviklingsgrup-

pen kan nu se tilbage på et intensivt udvik-

lingsforløb, som har bevidstgjort dem om, 

hvor vigtig god retsledelse er for en optimal 

afvikling af retsmøder.  

 

Domstolene skal følge med tiden 

Domstolene har noget ophøjet og måske lidt 

virkelighedsfjernt over sig set fra en alminde-

lig danskers synsvinkel. Måske en gang i livet 

overværer man en retssag - måske aldrig. 

Hvad der er grænsende til det eksotiske for 

den almindelige dansker, er normal hverdag 

for dommerne. Med en rutineret mine ind-

tager de dommersædet og begynder den 

faste indledende procedure. Men det er vig-

tigt, at formen ikke stivner, men løbende 

revideres og udvikles.  
 

- Domstolene skal være i tråd med tiden og 

udvikle sig som andre vigtige samfundsinstanser, derfor er det vigtigt at kigge indad og løbende 

arbejde på at være en moderne og imødekommende instans, hvor alle rettens parter føler sig set, 

hørt og behandlet med respekt.  Og i dette spiller dommerens fremtræden en vigtig og central rolle, 

understreger retspræsident Lisbeth Larsen, Glostrup ret. 

 

Fra god til bedre 

- Vi har de sidste par år arbejdet på at gøre Retten i Glostrup til en attraktiv offentlig arbejdsplads. 

For dommerne hænger det bl.a. sammen med en løbende udvikling af praksis. En dommer udnæv-

Hvorfor arbejde med egen retsledelse? 

 For at blive bevidst om, at der er flere måder at 

gøre tingene på 

 For at blive bevidst om hvordan man selv udøver 

retsledelse 

 For at få skærpet blikket for den indre og ydre 

oplevelse af egen retsledelse 

 For at få styrket evnen til at give og modtage 

feedback 
 

Hvordan udøves god retsledelse? 

 Ved at fremstå neutral i forhold til sagens parter 

 Ved at lede et retsmøde effektivt  

 Ved som dommer at kunne indtage forskellige 

roller: Den tilbagetrukne, lyttende tredjepart og 

den aktive konfliktmægler eller mødeleder, der 

kan træffe velovervejede afgørelser hurtigt og 

under pres 

 Ved at udtrykke sig i et i et klart, letforståeligt og 

velstruktureret sprog  

 Ved at kommunikere, så alle parter i retten ved, 

hvad der foregår, mens det sker og at forberede 

dem på det næste, der skal ske 

 



nes typisk i en alder af 45 år, og kan blive siddende, til de er 70 år. Efter nogle år har de indarbejdet 

en fast rutine for afvikling af retsmøder og tænker ikke videre over deres fremtræden, kommuni-

kation eller kropssprog. Det har vi ønsket at ændre på med pilotprojektet om god retsledelse, 

fastslår Lisbeth Larsen. Otte modige dommere meldte sig til pilotprojektet, og jeg var specielt 

positivt overrasket over bredden i gruppen. For der var både nyudnævnte og dommere med mange 

års anciennitet. 
 

Dommerne er koblet sammen parvis og har 

været med hinanden i retten 3-4 gange og 

givet hinanden feedback efterfølgende. 

Derudover har konsulenterne fra New 

Stories, været med i retten to gange med 

hver dommer og givet feedback umiddel-

bart herefter. På tre indlagte læringsdage 

undervejs er de nyvundne indsigter, feed-

back og aha oplevelser fra videooptagel-

serne blevet vendt.  
 

- Feedbacken fra min dommerkollega og 

Trille Frodelund Lykke fra New Stories har 

suppleret hinan-den godt, for det er vidt forskellige ting, de har hæftet sig ved. Min læringsmakker 

og jeg har vendt det ud fra et fagligt perspektiv, og Trille har suppleret med input om ubevidste 

adfærdsmønstre, stemmeleje, kropssprog og kommunikation. Det har bl.a. betydet, at jeg mere 

bevidst varierer min kommunikation til de forskellige parter i retten, fortæller dommer Henrik 

Munkholm, der er en af deltagerne ved pilotprojektet i Glostrup Ret. 

 

Fordomme gjort til skamme 

- Det, at arbejde med udvikling i et så stærkt fagmiljø som domstolene, har været inspirerende på 

mange måder. Jeg har fået punkteret nogle fordomme undervejs, fortæller Trille med et smil.  Jeg 

var forberedt på at møde holdningen - vi ved bedst - men virkeligheden var en helt anden. Selvom 

det er grænseoverskridende at se sig selv på video og få sat sin retsledelse under lup af en kollega 

og en konsulent, har det været dejligt at opleve deres åbenhed og lyst til selvrefleksion og udvikling, 

understreger Trille.   
 

I Glostrup Ret er det Lisbeth Larsens ønske, at alle dommere og jurister ved embedet får tilbud om 

deltagelse i et lignende forløb.  
 

- Det har vist sig at være et både brugbart og virksomt koncept, vi har udviklet i samarbejde med 

New Stories, fortæller Lisbeth Larsen. Intentionen var fra start at udvikle rammerne for et 

kursustilbud i god retsledelse, som kan tilbydes alle retter i landet, store som små. Vi skal finpudse 

konceptet, så det bliver praktisk muligt at gennemføre også mindre steder, men vi er meget positivt 

overraskede over, det udbytte dommerne i pilotprojektet har fået.  



Et koncept med mange muligheder 

Udover dommere er der mange andre fag-

professionelle, der kan have glæde af at holde 

spejlet oppe og reflektere over egen situations-

bestemt ledelsesadfærd og kommunikation, 

pointerer Trille fra New Stories. I virkeligheden 

kunne alle, der i det daglige arbejder med 

ledelse, have gavn af at få andres blikke på deres 

ledelse. Er du interesseret i at høre mere om, 

hvad New Stories kan tilbyde, kan du kontakte 

Trille Frodelund Lykke på 3043 2350 eller Hanne 

V. Moltke på 30 40 23 60. Der er uddybende info 

om vores forskellige ydelser på newstories.dk.   

 


