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Tag handling

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

• Små ting! 

• Start en vane



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



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/rotary 

• Præsentationen 
• ebogen “Det Glade Dusin” 

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

Links til: 
• RevolutJon! podcast 
• HappyWays podcast

http://jon.dk/rotary


Derfor  
arbejdsglæde



“Et bedre sted at være 
er et bedre sted”

Produktivitet Service

Salg

Ledelse

Sygefravær
Personaleomsætning

Kreativitet

Indlæring

Teamwork

Forandringsparathed



We built the company that 
we’d want to do business with. 

We hope you do too. 



“Møder er gift”



Google-effekten:  
Vi kan ikke huske ting vi 

ved vi kan fremsøge



Produktivitet og overarbejde



Hvad driver 
værket?



Positiv psykologi



Positive Relationer 
…bedre kendt som: Gode kolleger



Kaffe over telefonen



#53 Vis os dit køleskab



#26 Udklædningsdag



#47 Fredagsbar 
(Zoom, Skype, Teams)



#58 Ambassadører



ResultaterMestring



PERSONLIG
EFFEKTIVITET

Morgenritualet

Hvad skal jeg lave i dag?

 + fokusspørgsmålet

https://jon.dk/2020/02/to-do-listen-redskab-til-personlig-effektivitet/

https://jon.dk/2019/12/sporgsmal-der-giver-hojere-effektivitet/

https://jon.dk/2020/02/to-do-listen-redskab-til-personlig-effektivitet/
https://jon.dk/2019/12/sporgsmal-der-giver-hojere-effektivitet/


Mål det du når



Anerkendelse



At gøre en forskel



#22 Den glade kollage - virtuelt



Engagement & 
Flow 



Flow



Du vil blive distraheret





Distraktioner og tidsrøvere



Nøglen:  
Planlæg til flow + 

Genfind fokus



App: Pomodoro

Til PC: Tomighty

Instruktioner: 
“Pomodoro Technique”





Problemer I vil undgå
• Det meningsløse, pseudoarbejdet



Den anden 
sidste bog du 
behøver læse



Parkinsons Lov
“Arbejde udvider sig 
således, at det fylder 

den tid der er til 
rådighed”

  - Cyril Northcote Parkinson, 1955



Problemer I vil undgå
• Det meningsløse, pseudoarbejdet

• Groundhog Day syndromet

• Fysisk mathed

• Nogen føler sig glem eller overset

• Omvendt: For meget kontrol



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



“Hvad lærte 
corona-tiden os?” 

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

til?  

Planlæg allerede den 
workshop nu, tag noter 

undervejs. 

(Jon bidrager gerne med 
program og facilitering)



$
Jon Kjær Nielsen

j   n.dk

Ledelse i en 
karantænetid  

Rotary, Hjørring, 1. april 2020 
med Jon Kjær Nielsen #jondk

Mere i podcasten: RevolutJon!

Materialet: jon.dk/rotary

http://jon.dk/rotary


$
Jon Kjær Nielsen

j   n.dk

Lederjobbet  
- Motiv, motivation og resultater 

Rotary, Hjørring, 22. maj 2019 
med Jon Kjær Nielsen #jondk

Mere i podcasten: RevolutJon!

Materialet: jon.dk/rotary

http://jon.dk/rotary

