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Gode tips og råd til dig som planlægger 

 

 Udfordringer  Hvad kan jeg gøre? 

 

Undgå mange afbry-

delser 

Telefonen og e-mail 

 Telefonsvarer på eller omstilling til kollega. 

 Opret call-center (del telefontiden med en kollega) 

 Tal med receptionen om din tilgængelighed til hvad 

og hvornår. 

 Mobiltelefon på lydløs. 

 Sætte e-mail fra – lukke for mailen. 

 

Personer der afbryder 

 Signaler du ønsker ro ved at sætte et skilt op: vel-

kommen, arbejder, arbejder koncentreret. 

 Aftale besøgs- og spørgetid. 

 Henvise til andre hvis det haster. 

 Sige venligt fra – arbejd med din indre overtilgænge-

lighed/overhjælpsomhed. 

 Overvej selv om det er nødvendigt at afbryde en kol-

lega. 

 Etabler evt. en vidensbase eller helpdisk på intranet-

tet/internettet. 

 Indret evt. små mødeborde uden for kontoret. 

 Aftal spilleregler med kollegerne. 

 

 Støj i dine omgivelser    Hjemmekontor 

 Brug af mødelokale/”study” 

 Brug af ørepropper – hovedtelefoner 

 Opsætning af støjskærme 

 Eget kontor 

 Telefoner på lydløs 

 Dæmpet tale 

 Mødeborde udenfor 

 

Bedre mail-kultur  

 

 Sluk for mail-konvolutten og andre påmindelser 

 Afsæt fast tid til at tjekke din mail 2-3 gange dagligt 

 Sæt opfølgningsflag på i farver 

 Sæt ”out of office på”  

 Sæt besked på med at de kan forvente svar indenfor 

48 timer. 

 Sørg for at indbakken er under et skærmbillede 

 Flyt behandlede mails i indbakken over i relevante 

mapper. 

 Sørg for at fjerne mails fra indbakken og i relevante 

mapper 
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 Lær søge-funktionerne at kende 

 Bliv fjernet fra andres maillister 

 Send kun mail til dem som er nødvendige 

 Vær skarp og præcis når du formulerer dig i mailen. 

 Formuler en informativ og præcis tekst i emne-feltet. 

 Lav en mail-kultur i din virksomhed. 

 Aftal en mailpolitik i jeres afdeling. 

  

Bedre møder – spar tid  Indfør ”the law of two feet”. Etabler ”delvis deltagel-

se”. 

 Brug mødetiden på vigtige emner – prioritér efter vig-

tighed. 

 Invitér kun dem som er absolut nødvendige 

 Lav en klar, informativ mødeindkaldelse – husk mø-

detype, formål, delmål, tid, sted m.m. 

 Få referentrollen på plads inden mødet. 

 Gennemgå mødeindkaldelsen ved mødets start. 

 Afslut alle punkter med en tydelig konklusion. 

 Skriv referatet på mødet eller umiddelbart efter. 

 Evaluér jævnligt møderne. 

 Spørg dig selv om du selv behøver deltage, eller du 

kan sende en anden. 

 Undersøg om mødet måske kunne erstattes af et tele-

fonmøde. 

 Prøv at holde stående møder. 

 

Hold orden - Kan du 

finde dine ting? 

 Sørg for kun at have de sager fremme du arbejder 

med her og nu. 

 Sørg for at rydde op på dit skrivebord. 

 Din pc - Lav et godt hierarkisk mappesystem på din 

pc og i dit mail-program.  

 Lær søgefunktionerne at kende i Windows og i dit 

mailprogram og andre it-programmer.  

Hasteopgaver  Analyser hvorfor opgaverne er endt som hasteopga-

ver. Er det A eller D opgaver. 

 Er det andres opgaver som du arbejder på pga. hjælp-

somhed? 

 Er det andres dårlige planlægning der er skyld i ha-

steopgaven? 

 Er det din egen planlægning der er skyld i at det er en 

hasteopgave? 

 Sæt hver dag tid af til at du skal være til rådighed for 

andre – hjælpe, besvare hastemails, hastemøder. 

 Lave faste aftaler med andre om deadlines 

 Lav forventningsafstemning – brug forventningstre-

kanten. 
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Har ikke overblik over 

mine opgaver og min 

tid 

 Skriv alle dine større projekter ned 

 Gå i gang med dem lang tid før – så du kan skabe dig 

et overblik over opgaven 

 Fordel og sørg for resurser (viden-personer-

tidsfrister) til opgaven 

 Afstem forventningerne til opgaven med andre 

 Del større opgaver op i mindre bidder.  

 Sørg for at arbejde uforstyrret med opgaverne 

 Skriv alle små opgaver ned på en opgaveliste afsæt 

evt. tid til opgaverne 

 Sørg for at holde fokus ved ikke at lade dig afbryde af 

andre eller af dig selv 

 

Faglig og personlig 

udvikling 

 

 

 Aftal uddannelse med din leder i MUS-samtalen. 

 Sæt tid af hvert kvartal/hver halve år til uddannelse. 

 

 


