
 
 

Lederwebinar  

Sådan kommer I godt tilbage efter Covid-19  

Tjekliste 

Her er tjeklisten, der hører til lederwebinaret Sådan kommer I godt tilbage efter Covid-19 

(du finder videoen i linket). 

Mange af os ønsker at komme hurtigt og smertefrit tilbage. Vi ønsker os alle ro og at 

komme tilbage til den gamle hverdag. 

1. Pointe – Ny start 

Den første pointe handler om at udnytte vinduet og få lavet en ”ny” start: 

• Høst gode erfaringer fra foråret. Hvad var du særlig glad for at I præsterede? Er der 

gode erfaringer, der skal bygges videre på? F.eks. virtuelle møder, arbejdsformer. 

• Hvilke dårlige erfaringer/ skuffelser og underpræstationer skal du tage fat nu? 

• Hvad kunne du godt tænke dig at se endnu mere af? 

• Hvilken rød tråd skal du have samlet op? 

• Tydeliggør en ny start: Hvad vil det sige ”at lykkes sammen nu og fremover”?  

 

2. Pointe - Genopliv fællesskab 

Sådan får du genoplivet og fasthold fællesskab på din 

arbejdsplads – (også med en usikker eftersommer og 

efterår i forude.) 

• God relation til dig giver høj relationel koordinering. 

• Respekt for alles bidrag giver større mod og handlekraft for dem du leder. 

• Høj relationel koordinering giver større effektivitet og bedre kvalitet for slutbruger. 

• Hvilket fællesskab ønsker du dig blandt de organisationsmedlemmer, som du leder? 

Ej dette og del dette. De vil kun prioritere dine ambitioner for fællesskabet hvis du 

ejer og kræver det. 

 

 



 
 

3. Pointe - Husk dig selv! 
Dette år er et langt ultraløb og ikke et maraton. Lederen skal huske deres egen 

selvledelse i krisetider. 

• Find dine frizoner 

• Skab opladningsvaner 

• Lav understøttende rutiner for dig selv. 

• Lav overgange mellem arbejde og fritid. 

• Praktiser selvomsorg. 

• Poler dit mindset. 

• Husk din søvn. 

• Husk din motion. 

• Vælg god mad. 

 

Lederes stressnedbrud er stadig tabu. Selvom du er utrolig hårdfør og kan holde til meget 

eksisterer der også ”happy stressnedbrud” hvor man synes man klarer det godt men 

pludselig bryder sammen.  

 

Når du er stresset, præsterer du dårligere og bliver en dårligere leder: 

• Du taber detaljen. 

• Du har kort lunte. 

• Du er dårlig til at lytte og lede. 

• Du risikerer ”happy stressnedbrud”. 

 

Lav en strategi for understøttende selvomsorgs vaner efteråret for dig selv, så du kan 

holde til dette pres på kort og lang sigt. 

 

 Normalt 

præstationsniveau 

Højt  

Præstationsniveau 

Hjemme  

 

 

 

 

På arbejdspladsen  

 

 

 

 

 



 
 

E-forløb Lederens egen selvledelse  
Et online forløb forløb over 12 uger og start 4. september 2020 

Lederen skal præstere på mange fronter og kan meget hurtigt blive ædt af drift og 

brandslukning. Selve ledelsesopgaven og lederens egen selvledelse derimod kan ofte blive 

meget mast.  

Uden lederens strategiske visionære indsats bliver både du, og dine medarbejdere fanget i 

brandslukning.  

Dette er et forløb en kombineret 1:1  sparring og gruppeproces, i hvilken vi over 12 uger 

tager udgangspunkt i dine ønsker og udfordringer. 

Deltag som det passer dig! 

Dette er et e-forløb. Det betyder du kan deltage, når som helst og hvor som helst det 

passer dig. Du kan få adgang fra telefon, Ipad og PC. Du har adgang til materialet i to år. 

E-forløb betyder at man får lyd/video-filer på sin mail/telefon og du kan se eller lytte til 

indholdet når det passer dig. Hver uge er der er nyt tema vedr. selvledelse. Hver uge får 

du mulighed for at forfine en specifik del af din egen selvledelse og ledelse til gavn for dig 

selv og hele organisationen. 

Du kommer samlet til at bruge 1 time per uge til både at lytte/se filerne og lave opgaven. 

Der er dog også et Fast Track så du kan forholde dig til det væsentligste på 10-15 minutter 

de uger du pludselig ikke har tid.  

• Du kan deltage uden at sige et ord. 

• Du kan også fortælle en masse om dig og din virkelighed. 

• Du bestemmer selv hvor meget du vil engagere dig i forløbet. 

• Alle øvelser og refleksion er frivillige tilbud til dig. 

• Du kan arbejde med materialet i dit eget tempo. 



 
 

  

Du vil gennem en enkel skridt-for-skridt guidning, og en-til-en sparring blive hjulpet på en 

let enkel måde til at struktur og overskud og en ny forståelse af dig selv i organisationen 

med lettere prioritering, lettere håndtering af forandringer og uforudsigelighed i 

hverdagen. 

Startdag fredag den 4. september 2020  

 Læs mere her 
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