
LØB MINDRE - OG NÅ MERE!
Kursus i personlig effektivitet og arbejdsglæde i hverdagen målrettet  

ledere og medarbejdere i virksomhederne 

”I en hektisk hverdag var det næsten uoverskueligt at finde tid til at deltage i  
forløbet, men det er godt at jeg prioriterede det. Det har givet mig et helt nyt 
syn på mine arbejdsvaner og mange praktiske værktøjer til at arbejde mere effektivt, samt 
prioritere og fokusere på mine kerneopgaver. Det har været nemt at integrere i hverdagen, 
og effekten har jeg mærket fra start. Samspillet med de øvrige detalgere var desuden 
meget givende. Det kan klart anbefales” 

Gitte Andersen, Kommunikationschef, Randers HK

Forløbet er både for dig 
som vil arbejde med dig selv 
- og for jer som vil styrke 
samarbejdet i teamet



Løb mindre men nå mere i hverdagen

Vi kan alle genkende billedet af et hektisk liv på kontoret, i receptionen eller på ledelsesgangen hvor vi føler 
at vi løber og løber, men slet ikke kommer så langt vi ønsker. 

Et arbejdsliv med mange forskellige forstyrrelser, opgaver, telefoner, mails og henvendelser fra kolleger,  
kunder og ledere, som alle har en opgave de gerne lige vil have løst. 

De mange forstyrrelser og opgaver tager vores opmærksomhed, og selv om vi producerer og løser opgaver 
dagen lang, føler vi sjældent at vi kommer i mål. De store og vigtige opgaver bliver udskudt og ligger fortsat 
på bordet når man møder næste dag. 

At vi skal være effektive og levere mere, er et grundvilkår på næsten alle arbejdspladser, som næppe kommer 
til at ændre sig. Derfor er det sjældent produktivt at bruge for mange ressourcer på de ydre rammer og vilkår. 
Med mindre disse naturligvis er urimelige. 

I stedet fokuserer dette kursusforløb på styrkelse af dit personlige lederskab, udvikling af effektive  
arbejdsrutiner og vaner, samt evnen til at fokusere på kerneopgaven - for på denne måde at styrke din  
personlige effektivitet og arbejdsglæde. 

Vi udfordrer dit verdensbillede og måder at gøre tingene på, når det kommer til personlig effektivitet og 
arbejdsvaner. Samt at levere en række konkrete værktøjer til at få tingene gjort nemmere og hurtigere i en 
travl hverdag. 

Kurset bygges op omkring kortere teoretiske indlæg efterfulgt af konkrete opgaver med udgangspunkt i 
skabeloner og værktøjer, som du kan anvende til at arbejde med egne problemstillinger og løsninger  
efterfølgende.  På kurset udfylder du en personprofil og vi taler om hvordan du kan bruge din viden til dit 
videre arbejde og udvikling af din personlige ledelse.

Fordelene ved forløbet er mange, men nævnes kan blandt andet: 

• Større produktivitet 
• Større arbejdsglæde 
• Bedre beslutninger og kvalitet i arbejdet
• Mindre stress

Vi er sikre på, at vi sammen kan finde mere tid til det væsentlige i dit arbejdsliv. Hvis vi kan effektivisere din 
hverdag med 10% svarer det til 160 timer pr. år.

Med venlig hilsen
Klaus Frejo

Idrættens Udviklingscenter
www.iuce.dk



MODULER
06.09.22

Denne dag arbejdes med følgende temaer:

• Elementerne i dit personlige lederskab i forhold til egen hverdag og måde at arbejde på 
• Vi fokuserer på kerneopgaven, og evnen til at skelne det vigtigste fra det vigtige i en travl hverdag
• Hvad sker der i hjernen, når vi bliver forstyrret eller multitasker?
• Hvordan udvikler vi arbejdsvaner, der skaber ro og fokus på de vigtigste opgaver? 
• Håndtering af forstyrrelser i hverdagen 
• Håndtering af mails 
• Effektive opgavelister og TO-DO Lister 
• Efter 1. modul udfylder alle kursister en e-stimate personprofil.

07.10.22

Denne dag arbejdes med følgende temaer:

• Vaner og hvordan de styrer vores handlemønstre og arbejdsliv 
• Hvordan vi kan arbejde med at ændre vaner og uheldige adfærdsmønstre i hverdagen
• Elementer i dit personlige lederskab og vej til bedre livskvalitet og arbejdsglæde
• Hvordan kan vi blive bedre til at lede opad i organisationen og forventningsafstemme i forhold til 

ledere og bestyrelser der kræver vores opmærksomhed?

13.09.22

Denne dag arbejdes med følgende temaer:

• Om at sluge frøer – håndtering af overspringshandlinger og uoverskuelige projekter
• Hvad er vidensledelse og hvordan vidensledelse kan styrke vores effektivitet?
• Implementering af vidensledelse og struktureret vidensopsamling i organisationen 
• Årsplaner, uddelegering af opgaver og struktur på videns opsamling i organisationen
• Skabeloner og andre konkret værkstøjer til styrkelse af effektivitet 
• Deltagerne sparrer omkring de personlige handlingsplaner 

KL. 08.15-15.30

30.09.22

Denne dag arbejdes med følgende temaer:

• Arbejde med din e-stimate personprofil og videre arbejde med dit personlige lederskab
• Effektivitet i forhold til personprofiler
• Facilitering af møder for at sikre optimalt udbytte
• Hvordan man planlægger effektive møder så de ikke tager længere tid end nødvendigt 
• Elementerne i effektive beslutningsprocesser 
• Anvendelse af forskellige typer af møder tilpasset konkrete behov

KL. 08.15-15.30

KL. 08.15-15.30

KL. 08.15-15.30



Underviser på forløbet er Klaus Frejo. Klaus Frejo har arbejdet med strategi, ledelse, forandringsprocesser, 
personlig udvikling og effektivitet gennem mange år. Både for danske idrætsorganisationer, klubber og fa-
ciliteter. Men også for kommuner og organisationer som forsvarets regnskabsstyrelse i Hjørring. 

UNDERVISERE

UNDERVISNINGSFORM
I undervisningen inddrages deltagernes egne erfaringer og perspektiver. Dette fordi vores erfaringer viser, 
at det er forudsætningen for det bedste læringsmiljø. Vi forudsætter aktiv deltagelse, engagement og vilje 
til at arbejde med egne vaner og rutiner. Til gengæld lover vi et udfordrende og inspirerende læringsmiljø 
med stor teoretisk indsigt og ikke mindst erfaring med at omsætte teori til konkret adfærd der virker i 
praksis.

14 dage inden kursusstart modtager alle deltagere et personligt reflektionsskema, som bruges til at  
registrere egne arbejdsvaner, opgaver og daglige udfordringer. 

Reflektionsskemaet er deltagerens personlige udviklingsværktøj, som der arbejdes med imellem kursus- 
dagene, for at sikre en løbende læringsproces med udgangspunkt i egen hverdag.
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UNDERVISER

Tilmelding til forløbet foregår på www.iuce.dk eller på mail morten@iuce.dk.
Det er efter først-til-mølle princippet og forløbet afholdes ved maks 25 personer.
Idrættens Udviklingscenter forbeholder sig retten til, at kunne aflyse holdet i tilfælde af få tilmeldinger.

Spørgsmål er velkomne på mail eller telefon 42901387. Tilmeldingen er bindende.
Tilmeldingsfrist er mandag den 15. august 2022.
 

Inklusiv i prisen er:
• 4 dages undervisning inkl. undervisningsmateriale
• E-stimate personprofil inkl. gennemgang
• E-bog om Mere effektivitet og overskud i hverdagen af Klaus Frejo
• Fuld forplejning på undervisningsdage

TILMELDING, STED OG PRIS

WWW.IUCE.DK

PRIS I ALT 7.500 KR. INKL. MOMS

TILMELDING

Kurset afholdes på Kontorhotel Toldboden, Toldboden 3, 8800 Viborg


