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Find glæden 
i forandringen 
Flyvestation AAL, 27. april 2020 
med Jon Kjær Nielsen #jondk

Mere guf: 
- Podcasten RevolutJon! 
- Daglige opslag på LinkedIn 
- Ugentlig inspiration på 

email via jon.dk/mandag

Vi starter 10:00



Tag handling

• Beslut dig for 1 til 3 ting 
du vil gøre i dagligdagen 

• Små ting! 

• Start en vane



Der

Her







Jon Kjær Nielsen - 
Foredragsholder & 

Forfatter 

Civilingeniør, 2002. 
Tidl. HR-specialist.   

Foredragsholder og 
konsulent fra 2006. 

Motorcyklist, læsehest, 
hobbykok, podcast vært 





Flere materialer efter: 
jon.dk/aal 

• Præsentationen 
• ebogen “Det Glade Dusin” 

• Ugens tip til en bedre uge: 
         “Målrettet Mandag” 

Links til: 
• RevolutJon! podcast 
• HappyWays podcast

http://jon.dk/aal


Måder vi tager fejl på



Måder vi tager fejl på



Måder vi tager fejl på



Måder vi tager fejl på



Måder vi tager fejl på



Måder vi tager fejl på





Faldgruben: 
“Nu må vi 

vente og se...”







Frygt og usikkerhed
• Det ukendte

• Statustab
• Forringede kompetencer

• Mistede relationer



Forandringer







Kultur 
Struktur 
Rutiner



3 forhold fastholder os



Når man kun ændrer struktur



Når man kun ændrer struktur



Kultur







Derfor  
arbejdsglæde



“Et bedre sted at være 
er et bedre sted”

Produktivitet Service

Salg

Ledelse

Sygefravær
Personaleomsætning

Kreativitet

Indlæring

Teamwork

Forandringsparathed



Positiv psykologi



Tag handling

• Beslut dig for 1 til 3 ting 
du vil gøre i dagligdagen 

• Små ting! 

• Start en vane



“Guldet vindes i 
hverdagen” 

- Kasper Hjulmand, tidl. 
dansk mester med  
FC Nordsjælland



#58 Ambassadører



“Hvad lærte 
corona-tiden os?” 

Hvad kan vi tage med videre, 
og hvad skal vi ikke tilbage 

til?  

Planlæg allerede det kickoff 
nu, tag noter undervejs. 

(Jon bidrager gerne med 
program og facilitering)
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