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redskaber og designe processer, der skaber høj
kvalitet, bedre trivsel og mere tid til børnene i
danske dagtilbud.

Jeg sikrer et tæt og tillidsfuldt samarbej-

de, hvor kompetent rådgivning, helhedstænkning
og gensidig tillid er nøgleord for samarbejdet.
Jeg stiller min viden og erfaring til rådighed og
bestræber mig på, til enhver tid, i tæt samarbejde
med ledelsen og medarbejdere, at finde frem til
de bedste løsninger for jeres dagtilbud.
Hovedfokus er på, at I kan omsætte det I lærer til
jeres praksis.

Jeg har en pædagogisk baggrund, og er

uddannet proceskonsulent og grafisk facilitator.
Jeg arbejder ud fra en anerkendende og systemisk tilgang. Jeg sætter en ære i at være opdateret på den nyeste viden og evidens inden for
dagtilbudsområdet.

Jeg mixer og matcher processen så den

skræddersyes præcis til jeres organisation.
Altid med en anerkendende og systemisk tilgang,
og altid i et tæt samarbejde med forvaltning,
ledelse og medarbejder. Jeg samarbejder med de
dygtigste konsulenter og specialister og har altid
mulighed for, at få andre med til opgaveløsningen, hvis dette er nødvendigt.
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Dagtilbudschef i Viborg kommune:
”… der var brug for “en udefra” til at kigge på,
hvad der skete i dagligdagen. Kristina Mygind fik
derfor i første omgang til opgave at være iagttager og registrere de oplevelser hun fik ved at
være en del af dagligdagen.
Kristina Mygind afleverede derefter en fyldestgørende rapport, som vi kunne tage afsæt i.
Hun blev endvidere engageret til at tage del i den
næste proces, hvor det i meget høj grad handlede
om at få sat strukturer på hverdagen for personalet.
Vi kan konstatere, at der er sket mange forandringer i personalets og ledelsens måde at arbejde
på. Der er skabt struktur og mere ro i hverdagen.
Jeg kan derfor kun anbefale Kristina Mygind til
lignende opgaver, da Viborg Kommune har været
rigtig godt tilfreds med hendes arbejde…”
M.v.h. Finn Terkelsen

Børnehusleder i Viborg:
Man kan som leder lave verdens bedste
strategi for sin organisation!
Men når det så kommer til at formidle det, skal
opmærksomheden være på de blinde pletter.
Så det sidste år har jeg haft fornøjelsen af at have
Kristina Mygind ved min side. Kristina formår med
sin grafiske tilgang, at illustrere organisationsudviklingen på en måde så alle er med.
Kristinas tilgang er omsorgsfuld, kritisk, imødekommende og formår at skabe en konstruktiv
og lærerig ramme hvor der er plads til personlig
udfoldelse og forskellighed.
Kristina møder dig med varme, glæde og en fantastisk entusiasme, hun er lyttende og spørgende
og oprigtigt interesseret i at finde de bedste løsninger og det bedste i dig.
Jeg spørger somme tider mig selv, kunne jeg have
nået det samme resultat alene, her er svaret nej!
Børnehusleder
Torben Hamann
Se mere her
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Nogle af de muligheder jeg tilbyder:
• Gennem brugerstudier via observationer og
interviews, vil jeg lave en kortlægning af dagtilbuddet. Jeg får indsigt i hvordan personalets
og børnenes hverdag er. Formålet er, at give
ledelsen og medarbejderne et bredere og mere
nuanceret billede af den nuværende situation
og dermed bedre forudsætninger for at finde de
rigtige løsninger.
• Gennem rådgivning og sparring får I bevidsthed
om egne styrker og barriere. I bliver i stand til
i højere grad at udvikle og bruge jeres styrker
bevidst og aktivt.
• Jeg designer og udfører involverende og samskabende processer/møder som bidrager til at
styrke dagtilbuddets samarbejde og mål.
Med involvering skabes der bedre produkter.
• Jeg underviser i forskellige metoder og værktøjer
der bidrager til høj faglighed, engageret samarbejde og fælles forståelse.
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