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Tag handling

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

• Små ting! 

• Start en vane





Materialer efter foredraget. 
jon.dk/vd

• Præsentationen 
• ebog “Det Glade Dusin” 
• Ugens produktivitetstip 
         “Målrettet Mandag” 

Links til: 
• RevolutJon! podcast 
• HappyWays podcast

http://jon.dk/vd


Kultur



Regler - en del af svaret









Kultur: Vi kan lave vores 
egne regler



Thomas



SoftScan



Kultur







Kultur
•Hvad er særligt godt ved 

vores kultur, det vi vil 
fastholde? 

•Hvad vil vi gerne tilføje til 
kulturen (ideelt set)?





Kultur 
Struktur 
Rutiner



Når man kun ændrer struktur



Når man kun ændrer struktur



Kulturen i storrum



Det kreative 
læringsmiljø?



Metode: 
Arbejdsglæde

Formål: 
Team Work





Gode kolleger



#18 Hjælpende hænder



Storrummets 
udfordringer



Udfordring: 
Synergier  
udebliver



Udfordring: 
Støj



Hurtige løsninger

• Luk af: Høretelefoner 

• Luk i: Mødelokaler og stillerum 

• Skrub af: Fællesområder 

• Valg af materialer & layout





Udfordring: 
Forstyrrelser



Udfordring: Forstyrrelser
Menneskefælder



Hurtige løsninger
• Gem væk: Undgå menneskefælder 

• Hold væk: Brug skilte





Hurtige løsninger

• Gem væk: Undgå menneskefælder 

• Hold væk: Brug skilte 

• Hold fokus... i 20 minuter



Distraktioner



Du vil blive distraheret





Nøglen: Genfind fokus



Udfordring:  
Rod



Hurtige løsninger

• Ryd af inden weekenden 

• Fællesdag 

• Ejerskab





Det virkelige problem:  
Dårlig brug af tiden





Den sidste bog du 
behøver læse



Den anden 
sidste bog du 
behøver læse





Mål: Et godt sted at være









# 52 Frem med talentet

Speakers Corner



Faldgruben: 
“Nu må vi 

vente og se...”



Leveregel: 
Der er ingen 

nye problemer



#80 Prøveperioder 
Eksperimenter med regler og retningslinjer



#58 Ambassadører



#88 Tag kritikere i ed



Løbende forbedringer

•Hvad kunne være værd at 
teste af i vores gruppe/
område?



Tag handling

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

• Små ting! 

• Start en vane



Materialer efter foredraget. 
jon.dk/vd

• Præsentationen 
• ebog “Det Glade Dusin” 
• Ugens produktivitetstip 
         “Målrettet Mandag” 

Links til: 
• RevolutJon! podcast 
• HappyWays podcast

http://jon.dk/vd


Find glæden 
- i forandringen 

Bremen Teater 
20. september 2018

Jon Kjær Nielsen

j   n.dk

Storrumskontoret 
- et spørgsmål om kultur 

Vejdirektoratet, 9. oktober 2019 
med Jon Kjær Nielsen #jondk

Ny podcast ude nu: RevolutJon!


