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Hvilken fantastisk oplevelse det var at læse Laura Vilsbæks bog ”Du behøver 
ikke hedde Jens og gå i jakkesæt – sådan finder du din første bestyrelses-
post”. Denne anmeldelse af skrevet ud fra et fagbogsforfatter- og didaktisk 
perspektiv, som er mit eget. 

 
 
Laura er en verdensklasseformidler. Hun kører 
langt over de tilladte 130 kilometer i timen og 
man ræser afsted med hende i samme tempo. 
Jeg fløj hen over siderne og de gode refleksions-
øvelser – læs her: Laura er højdidaktisk kompe-
tent – hun lægger små refleksionsbidder ud til 
læseren, som sætter indholdet i relation til læ-
serens egen situation. Så selvom Laura kører 
stærkt, så tager hun dig nænsomt i hånden. 
 
Bogen var læst på under halvanden time og hvil-
ken halvanden time! Jeg blev taget ved hånden 
og fik serveret viden på en måde, som på alle 
siderne satte mine tanker i gang, og dét med et 
grin på læberne. Laura er nemlig morsom! Og 
det er hun ikke kun på skrift understøttet af den 
lækre grafik og opsætning, men også in persona 
på hendes online webinar, som jeg deltog i da-
gen efter at have læst bogen. I det talte ord, er 
Laura lige så stærk og målgruppeorienteret. 
Hun ser målgruppen, formår at tale til folk, der 
kommer fra forskellige ståsteder. Og intentio-
nen er klar, nemlig at inspirere til, at flere profi-
ler end de gængse i bestyrelseslokalerne får  
øjnene op for de muligheder, der er i bestyrel-
sesarbejdet. Mission completed. 

 
Som fagbogsforfatter og didaktiker, læringsteo-
retiker og vidensformidler fandt jeg bogen ene-
stående. Den er et formidabelt eksempel på, 
hvordan et fagligt og ret kompliceret stof kan 
kommunikeres til lægmænd og kvinder, når 
man som Laura tør gå ud over den akademiske 
genre. 
 
Jeg er desuden selv bestyrelsesmedlem i Løkke-
Fonden, advisory board member i Dansk Psyko-
logisk Forlag samt Taksinto. Og jeg fik også 
mange gode pointer med fra Lauras guldgrube af 
en formidlingsbog. 
 
Der er kun et at sige: Læs den! Tag sikkerheds-
selen på og læn dig frem i sædet. Husk en god 
kop kaffe og en kuglepen ved hånden og vær 
klar til at grifle guldkorn ned undervejs. 
 
 
      
 
 God læselyst fra Lea Lund 
      www.lea-lund.dk 


