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Kære netværk 

Hjerteligt velkommen til 1. arrangement i 2020, hvor vi sætter fokus på elementerne i både den  
organisatoriske og personlige effektivitet.

Hvordan skal vi som ledere i idræts- og fritidsbranchen forholde os til en udvikling med et stadigt mere  
flydende arbejdsbegreb og hvor 4 dages arbejdsuge udgør en af de mest omdiskuterede områder den seneste 
tid. 

Dette er en udvikling som kommer til at influere på branchens udbud af idræts- og fritidsaktiviteter, måden 
som befolkningen involverer sig i frivilligt arbejde på i fremtiden og ikke mindst måden, hvorpå vi skal lede 
vores medarbejdere i fremtiden. Giver 37 timers overenskomster overhovedet mening i en branche hvor kun-
derne primært er aktive uden for alm. arbejdstid og hvor mange aktiviteter og arbejdsopgaver afvikles i form 
af events, stævner eller i det mindste med en stor grad af sæsonudsving. 

Derudover arbejder de fleste af jer i spændingsfeltet mellem forening og forretning og imellem daglig drift og 
behovet for at finde mere tid til egentlig ledelse og langsigtet planlægning og strategisk udvikling. Hvordan 
håndterer man disse spændingsfelter i hverdagen og finder den fornødne tid til at udøve ledelse. 

Hvilke aftaler er det nødvendigt at indgå med teamet og medarbejderne for at styrke den organisatoriske 
effektivitet i en tid, hvor kravene øges til at levere mere aktivitet indenfor den samme ramme?

Endeligt er der den personlige udfordring med at oparbejde gode og effektive arbejdsvaner i en travl hverdag. 
Hvordan undgår vi at blive ofre for forstyrrelser og vores egne dårlige vaner i en hverdag fyldt med fristelser, 
forstyrrelser og opgaver der bare skriger på at blive udsat til i morgen. 

Det er disse emner vi kommer til at tage under behandling på disse to dage. 

Vi glæder os meget til at være sammen med jer igen. 

Mvh 

Klaus 



Tidspunkt Tema Aktivitet

09.30-10.00 Ankomst og morgenkaffe foran 
mødelokale 20

10.00-11.00 Velkomst og gensidig introduk-
tion

Vi er blevet en del nye medlemmer så vi bruger lidt tid til at  
introducere deltagerne og afdække ønsker og forventninger til 
netværket 
• Hvorfor er I her?
• Hvad vil I gerne have ud af netværket?
• Hvad er det i kan bidrage med? 

11.00-12.00 Hvornår fik vi så travlt med at 
lave ingenting?

Med udgangspunkt i en række af de seneste års mest læste bøger 
om emnet drøfter vi udviklingen af en række centrale begreber 
som: 
• Pseudoarbejde 
• 4 dages arbejdsuge 
• Forskellen på ”Motion” og ”Action” 
• Hvilken betydning udviklingen har for idræts- og fritidsbranchen?

12.00-13.00 Sådan optimerede Idrætsområ-
det på Bornholm effektiviteten 
blandt medarbejderne

Som leder af Bornholms Idrætsområder gennemførte Carsten 
Clemmensen en ændring af medarbejdernes overenskomster og 
arbejdsopgaver, så de nu arbejder både indendørs og udendørs 
samt mere sæsontilpasset. Ændringen har medført en betydelig 
effektivisering af arbejdet fordi medarbejderne ikke længere er 
bundet af så faste overenskomster

13.00-14.00 Frokost i restauranten

14.00-15.00 Netværk

15.00-18.00 Teameffektivitet i spændings-
feltet mellem forening og 
forretning

Vi arbejder med elementerne i personlig effektivitet med  
udgangspunkt i tidsskemaet 
• Identifikation af kerneopgaven 
• Pareto princippet 
• Håndtering af overgangen fra Frontstage til backstage arbejde 
• Identifikation af centrale KPI’s som udgangspunkt for  
prioritering af kerneopgaven
• Teameffektivitet 

18.00-19.30 Aftensmad

19.30 - Netværksaktiviteter

TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2020



Tidspunkt Tema Aktivitet

08.00-09.00 Morgenmad i restauranten

09.00-11.00 Konkrete værktøjer til styrkelse 
af den personlige effektivitet 

• Fyldt arbejdshukommelse og hvad det gør ved os 
• Strategier for at tømme arbejdshukommelsen og håndtere en   
travl hverdag 
• Parasitpapir
• Håndtering af mails 
• Fra opgaver til TO - DO
• Pomodoro princippet 

11.00-11.15 Formiddagskaffe

11.15-13.00 Overspringshandlinger og  
håndtering af vaner

Hvordan håndterer vi overspringshandlinger i hverdagen? 
Vi arbejder med de tre former for overspringshandlinger: 
• Den klassiske 
• Alibiet 
• Kryptonitten
Identifikation af de ”stikord” som udløser overspringshandlinger 
og hvordan vi kan arbejde for at reducere dem 
Hvordan arbejder vi med vaner og de stikord som trækker os til-
bage i de vante mønstre 

13.00-14.00 Frokost i restauranten

14.30 Afslutning og tak for denne 
gang

Sæt kryds i kalenderen den 4.-5. maj 2020 hvor vi mødes igen.

FREDAG DEN 28. FEBRUAR 2020


