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4 simple tips til Personlig Effektivisering

Så er ferien slut. Børnene er startet i skolen. Jobbet skal udføres.
Virksomhederne har fået et overblik over 1. halvår. Nu skal der måske
leveres en ekstra indsats eller opstart af nye projekter eller
kompetencer. Uanset hvad, så er du forhåbentlig frisk og klar - for du
kan nok ikke forvente at opgave mængden bliver mindre.

Få er så heldige, at chefen har haft en så god sommerferie, at du skal lave 25%

mindre og aflevere det senere eller når du har lyst.

Hvis du er en af dem, der følte hjertebanken, havde svedige hænder, mistede

overblikket eller havde lettere panik op til ferien, så har du været på grænsen til

stress.

Det kan gøre dig motiveret til at tænke: ”nu skal det dælme være slut og jeg skal

gribe det anderledes an”. Men hvordan? Langt de fleste af os, er ramt at faste

mønstre. Det både på arbejdspladsen og i privaten. Måske er du også så heldig, at

du har været på et efteruddannelses kursus for at blive mere effektiv, men tilbage på

jobbet, så bliver du ramt af mønstre og daglig drift. Hvordan skal du så få tid til de

nye effektivitetsværktøjer?

Et genkendeligt mønster er, først er der kaffen, så mails, morgen sludder med den

gode kollega og i gang med dagens opgaver. Alt efter mængden af søvn og humør,

er du imødekommende og frisk til at hjælpe dine kollegaer. Hvis det siger ”pling” er

det om at få tjekket den sidste mail.

Mange gange er det de simple små justeringer der skal til, før vi ændre mønstrer.

Det giver også mening. Få kan spise en elefant og dermed lave markante store

ændringer i deres liv.

Her er 4 simple tips som uden tvivl vil gøre din dag lettere, mere effektiv og

give dig overskud:

1. Simpel plan.
Alt for mange er styret af alle andre. Telefon, mails, kollegaer og chefer. Selvfølgelig skal
du også gøre som chefen siger, men alligevel.

En simpel plan er at du før fyraften skriver 3 mindre opgaver ned til næste dag. Det skal
være 3 opgaver som er inden for dit ansvarsområde og som du kan løse på kortere tid. De
3 opgaver skriver du i din kalender, så du har booket din tid.

Fordel: Du vil opdage, at du i større grad styrer din tid, at du ikke ophober større bunker og
du bliver gladere, da du faktisk når det du har sat dig for. Alt for mange tager hjem fra
arbejde og tænker ”det har været en god dag, da der ikke har været for meget bøvl”. Tænk
hvis du i stedet kunne sige ”det har været en god dag, da jeg nåede de 3 opgaver”.

2. Lav det du er ansat til!

Hver eneste gang du modtager en mails, møde invitationer, telefoner, henvendelser fra
kollegaer, opgaver fra chefen eller kunderne, så spørg dig selv ”er det indenfor mit
ansvarsområde?” Hvis ikke, så sig nej og henvis gerne til den kollega som har de rette
kompetencer. Og, lad nu være med at tage imod opgaven for at give den videre, du er vel
ikke ansat som postbud i firmaet? Skriv tilbage til dem som sender dig mails du ikke skal
have eller læse. Specielt dem, hvor du er CC på. Det tyder på, at ansvaret ikke er klart for
den som sætter dig på som CC.
Hvis du er i tvivl om hvad dit ansvarsområde er, så skal du have det afklaret hos din
nærmeste chef. Det hedder også en jobbeskrivelse.
 
Mange tænker, at de hjælper eller gør en kollega en tjeneste ved at tage en opgave fra en
kollega. Men, mange gange ligger erfaringen og kompetencen hos kollegaen, og chancen
for at vi laver fejl eller tager for lang tid, er til stede.
 
Fordel: Du vil få mere tid til dine opgaver og kan koncentre dig om det. Med en klar
definering af dit ansvarsområde, ved du også hvornår du har succes på dit job. Det hjælper
endvidere dine kollegaer til at vide, hvad du laver. 

3. Hvis du siger ja til en opgave...

...så spørg dig selv ”kan jeg løse opgaven indenfor 5 minutter og har jeg 5 minutter nu?"
Hvis ja, så gør det. Få det løst og ud af verden. Alt for mange flytter rundt på opgaver,
paller, emner, papir, mails som er deres opgave, men som de ikke gør noget ved før efter
10-20 gange flytninger. Det er simpelthen spild af tid. Gør noget ved det med det samme.
 
Mange har en forkert fornemmelse af 5 minutter. Det mekaniske ur blev opfundet i år ca.
1200 og George Graham fik i år 1715 løst problemerne med, at tiden gik ujævn, men
alligevel har mange en opfattelse af at 5 minutter er 20 minutter. Eller er de simpelthen for
optimistiske?
 
Fordel: Du vil få mange ting fra hånden og du vil spare meget tid ved at få løst opgaven, i
stedet for at flytte rundt på opgaven. Er du nødt til at ligge opgaven til side, så sørg for at
have en defineret plads (opmærket) til ”opgaver til senere”. 

4. Det er din opgave men du har ikke tid nu...

...eller det tager mere end 5 minutter. Når du modtager opgaven, så få oplyst ”hvornår skal
du bruge et svar eller hvornår skal opgaven være løst?” Afstem forventningerne til tiden.
Spørg derefter ”hvad har du brug for? Er der nogen kritiske ting som skal være i orden?
Farve, form, kolonner, vinkler, str., format, antal osv. ”. Lad være med at tro, at du præcis
ved hvad der forventes af opgaven.
 
Mange gør det alt for godt, og leverer mere end modtageren forventer. Det er spild af tid.
Og, du skal have mulighed for at planlægge opgaven. Der er ingen grund til at føle sig
presset på en opgave, som først skal være færdig om 2 måneder. Det første er at få
opgaven planlagt i din kalender.
Kalender planlægning er ofte også for optimistisk. En kalender bør maksimal være fyldt
80% af tiden og der skal være pauser i mellem opgaverne. Der vil altid være afbrydelser.
Samtidig skal du huske, at større opgaver skal deles ind i bidder af 45 minutter. Tænk at
de har fundet ud af, at skolebørn lærer bedst i 20 minutter ad gangen, derefter mister de
deres koncentration og indlæringsevne. Tror du det er anderledes med voksne?
 
Fordel: Du vil opleve en større ro og du styrer og planlægger det meste af din dag. Du vil
få løst de fleste opgaver rigtig, til tiden og i rigtig form.
 
Dette er 4 simple tips til Personlig Effektivisering.
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Event: Run Your Network

Onsdag 26. august hos C-Value®, Fredericiagade

28, 6000 Kolding.

Der er event kl. 18-22 den 26. august 2015.

Se resultatlisten for 2014 her.

Se mere her. 

Effektiviseringsnetværk: Effektiviseringsmøde

Tirsdag 22. september hos et af medlemmerne.

Der er effektiviseringsmøder kl. 9-15 den 22.

september 2015, 17. november 2015, 23. februar

2016 og 17. maj 2016

Se mere her. 

Tilmelding her.

2 dages workshop: PersonProfil KYBE -
adfærdsudvikling

Mandag 12. oktober hos Ingeniørhuset i Odense,

Englandsgade 25, 5000 Odense C.

Der er træning kl. 9-16 den 12. oktober og 13.

oktober. 

Se mere her. 

Tilmelding her.
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