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Når Jobbet Giver Mening 
– Bring de naturlige talenter i spil! 
	

Der er en grund til at vi gør det vi gør…Men ofte 
glemmer vi hvad det egentlig er, der holder os i gang 
og skaber mening og glæde i hverdagen. Med 
travlhed og krav, falder fokus derfor også nemt på det 
der går skidt, frem for det der går godt… 
Og det går ud over samarbejdet og trivslen og skaber 
både bøvl og konflikter, som dræner selv den bedste 
kollega og leder. 
 

Formål 
At løfte energien og forny det positive fokus i hverdagen på jobbet og undgå 
at sidde fast i det der ikke virker. At minde deltagerne om, at alle har et 
personligt medansvar for at tage udgangspunkt i det der virker, holde fokus på 
hinandens styrker og huske, at alle er lige vigtige, uanset hvilken rolle man har. 
 
Indhold 
Humoristisk og relevant gennemgang af de ting der modvirker det gode 
samarbejde og hvordan man ser gennem ens eget verdensbillede og husker at 
sætte sig ind i modpartens sted. Forklaring af underbevidsthedens funktion og 
hvordan vi ubevidst modarbejder hinanden, samt hvilket fokus der kan løsne 
den negative energi. Konkrete eksempler og letforståelig teori, så det nemt kan 
relateres og omsættes i dagligdagens arbejdsliv. 
 
Udbytte 
• Få motivation til at kende dine naturlige talenter 
• Fornyet mening og glæde i jobbet 
• Forståelse af din egen og kollegernes værdi 
• Øget accept af omgivelsernes ståhej 
• Styrket samarbejdsånd og gensidig forståelse 
• Metoder til at ændre negativ adfærd 
• Positiv energi og fokus på det der er vigtigst 
 
Praktisk	
Varighed	60-90	minutter	
AV:	projektor,	lyd,	flipover	
For	virksomheder	&	institutioner,	afdelinger	og	personalegrupper	
 
Allerød Kommune siger 
“ Tak for et super inspirerende og givende oplæg i vores institution på en 
udbytterig personaledag. Dit engagement og ærlighed ramte alle medarbejdere 
og vi kan genkende os i de historier du fortalte. 
Vi gik alle hjem efter vores arrangement med dig – fuld af energi – og vi glæder 
os allerede til en opfølgning.” 
Bente Andersen, Ledende pædagog, Allerød Kommune 


