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Tips til at komme godt i gang efter ferien 
Her får du nogle tips til hvordan du kommer godt i gang efter ferien – og bevarer visionerne og 
den gode energi hele året. Det er et lille udvalg – en appetitvækker.  

1. I de sidste feriedage begynder dine tanker typisk at kredse om næste arbejdsår. Det er helt OK 
– og et godt tidspunkt til at overveje dine visioner og mål for næste arbejdsår. Hvilke nye gode 
vaner vil du etablere? Hvilke mål har du for det næste halvår? Hvilke aktiviteter vil du sætte i 
gang? Beslut dig derpå for hvordan og hvornår du vil gå i gang med dem.  

2. Mærk efter alle de gode oplevelser der har været i din ferie. Læg mærke til hvor meget du er 
taknemmelig over. Og mærk glæden ved dit liv. At alt er lige som det skal være. Giv dig tid til at 
mærke dig selv – og tænk efter hvor dejlig din ferie har været. Tænk derpå på hvordan du 
glæder dig til at komme i gang igen. Dvæl ved de ting ved dit arbejde, som giver dig god energi.  

3. Overvej hvordan du vil tackle de ting, som ikke giver god energi. Det at have en strategi for 
hvordan man vil tackle energidræbende situationer, kan være med til at man ikke falder i, men 
vælger at reagere anderledes - og mere energifyldt. Oftere sige ’pyt’ – til de ting vi ikke har 
indflydelse på at ændre. I stedet for at slås mod vindmøller (ting du ikke kan ændre på). 

4. Gå tidligt i seng dagen før du starter på arbejdet igen, så du er frisk og veludhvilet – og kommer 
ind i tidsrytmen igen. Hvis du har vendt helt op og ned på døgnrytmen i din ferie – tager det et 
par dage at komme tilbage til din hverdags døgnrytme. 

5. Start dagen med en stillestund, hvor du mærker din gode energi og hvor du gennemløber hvor 
dejlig en dag der er i vente. Du løber dine favoritaktiviteter igennem og mærker den gode energi 
du får fra dem.  

6. Start derpå dagen med at få overblik og med at planlægge opgaverne og ugen. Tag højde for at 
du også vil finde plads til fritidsaktiviteter og bevare den gode energi og stemning fra ferien. 
Prioriter opgaverne og læg alt ind i din kalender. Hvis det er muligt så reserver (allerede inden 
ferien) den første dag til opsamling, så du ikke er blevet booket til møder.  

7. Bevar sommerferiestemningen året rundt. Læg nogle aktiviteter ind i ugens løb. Ting som 
du og din familie får god energi af. Det kan fx være gå tur i en park eller skov, tage madkurven 
med onsdag aften til Eremitage-slottet, gå i butikker en dag efter arbejde, lave en sjov aktivitet 
med familien, gå i motions-center, løbe, gå i biografen, spise på restaurant…. Fyld ud med de ting 
du selv - og din familie - rigtig godt kan lide at lave, som giver god energi – og som er lidt 
ferieagtige. Jeg har et motto som hedder ’gør hver dag til en fest’. Hvad skal dit motto være?  

8. Vær bevidst om at få gang i nye gode vaner, som giver dig overblik og pusterum hver dag, hele 
ugen, hele året, hele livet.   

9. Sæt tid af til ”Peace of Mind” hver dag. Det kan være dit morgen vågne ritual og 5-10 min. 
hver formiddag og eftermiddag og igen i din afrunding om aftenen. Når du mærker at det hele 
kører af med dig og pulsen er for høj, uden at du når mere, så er det tid til at trække vejret dybt 
og giv dig en ’peace of mind’ stund.  

10. Slut din dag med at lukke alle opgaver af – gør rent bord mentalt – beslut dig for hvornår og 
hvordan du håndterer de åbne ender. Når de er ’håndteret’ og lagt på ’rette hylder’ popper de 
ikke op og forstyrrer dig i din fritid eller i din søvn.   

11. Mærk efter alle de gode oplevelser der har været i dag. Tænk over de ting du har lært i dag og 
beslut dig for hvordan du vil bruge det konstruktivt i fremtiden. Tænk også over alt det du er 
taknemmelig over. Og mærk glæden ved dit liv. At alt er lige som det skal være.  

Hvis du kunne tænke dig at mestre disse områder – komme fra drømme til opnåede mål – få styr 
på din tid og energi - og få større personligt lederskab - er du velkommen til at kontakte mig og 
få en snak om hvor du med fordel kan tage fat.  
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Online kurser og træning 

Få opskriften på at styre din tid og tage mere lederskab i online kurset ”Effektiv og balanceret 
tidsstyring” + bonus modulet ”Få dig selv med i dit liv”.  

Lær at opstille mål, som du opnår i online kurset ”Sådan når du dine mål” + bonus modulet 
”Sådan når du dine arbejdsmål”. Begge online kurser fås til halv pris i juni og juli.  

Start evt. med en mini e-bog om at opstille mål og arbejde solidt på at nå dem. Eller om at styre 
sin tid.  

Eller vælg kombinationen af online kursus, lige når det passer dig, og træning i at mestre det i 
den travle hverdag.  

Kurser, træning og mini-e-bøger købes i web-shoppen på www.udviklingsvej.dk/webshop. 

 

Tag et kig på www.udviklingsvej.dk, hvor du finder informationer om udvikling samt om 
webinarer, kurser, træning, coaching og konsulentbistand, hvor du - og din arbejdsplads – får 
inspiration og redskaber til at udvikle sig i den ønskede retning.  

Vi annoncerer løbende nyheder: Nye kurser og webinarer og online kurser på web – og i vores 
nyhedsbrev. Du tilmelder dig nyhedsbrevet på forsiden på www.udviklingsvej.dk. Når du tilmelder 
dig, får du straks tilsendt tips til at styre din tid endnu bedre. 

 

Med de bedste hilsner 

Bente Bøllingtoft Lindstrøm, UdviklingSvej. Tlf. 30 30 72 90. Mail bbl@udviklingsvej.dk 

 

Rigtig godt nyt arbejdsår  ☺☺☺☺ 


