Personlig planlægning og effektivitet – 2 dage - MBK A/S
Vil du have 20-30 minutter mere hver dag?
Føler du dig ofte tynget af for mange opgaver?
Vil du være bedre til at lave og holde en realistisk planlægning, som du selv styrer?
Vil du arbejde mere effektivt og målrettet - med mere ro og større arbejdsglæde?
Kurset Personlig planlægning og effektivitet er et 2-dags kursus, hvor du får redskaber til at
blive bedre til at planlægge og udnytte dine ressourcer mere målrettet.
Kurset er ikke et kursus i stresshåndtering og ikke rettet til dem, der er stressramte, men ved at
blive bedre til at planlægge og blive mere effektiv kan man forebygge stress.
En kort udgave af dette kursus er vores populære kursus Effektive arbejdsdage.
Udbytte - Du styrker din:
Evne til at udvikle egne ressourcer og kompetencer.
Evne til at lade op og bevare energi og overskud.
Evne til at få hul på de store opgaver og få dem i mål.
Evne til at prioritere og planlægge dine opgaver realistisk.
Evne til at få mere indflydelse, tage initiativ og sætte grænser.
Evne til at vurdere hvilke opgaver, der er værdiskabende, og hvilke der er tidsrøvere.
Evne til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv.
Evne til at få noget fra hånden og øge arbejdslivskvaliteten.
Indhold på kurset i Personlig planlægning og effektivitet:
At sætte realistiske mål og lave en god planlægning af eget arbejde.
At skabe overensstemmelse mellem arbejdspladsens og egne ønsker.
Egne handlemuligheder. Værktøjer til planlægning af arbejdet.
Overspringshandlinger og udskydelse – eller få gang i elefantopgaverne nu.
Outlook og e-mails – hvilke gode styringsredskaber kan jeg bruge?
Realistisk planlægning. Tidsrøver eller værdiskaber?
Krav, indflydelse og mål: Prioritering og opgaveoverblik.
Det grænseløse arbejde eller herre i eget hus.
Det væsentligste i livet lige nu – hvordan giver jeg det prioritet?
Form:
Kurset gennemføres i bevægelse mellem teori, øvelser, diskussion og refleksion. Du vil få nye
værktøjer og viden om hvilke ubrugte redskaber, du allerede har, og hvordan de kan bruges
mere effektivt. Du bliver trænet og relaterer til din egen hverdag. Kurset afsluttes med
udarbejdelse af individuelle handleplaner.
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Kursusindhold
Planlægning
Hvordan laver jeg en plan, der er realistisk og som holder?
Hvilke gode vaner og redskaber kan jeg nemt implementere?
Tidsstyring
Er det tidsrøvere eller værdiskabende arbejde jeg bruger min tid på? Gør jeg tingene rigtigt eller
gør jeg de rigtige ting?
I gang med den store opgave
Hvordan kan jeg komme i gang med de store tunge opgaver?
Hvordan kan jeg planlægge, så det bliver en fornøjelse at få lavet elefantopgaverne?
Prioritering
Hvem er mine vigtigste kunder?
Hvad er mine vigtigste opgaver?
Herre i eget hus
Hvem styrer mit liv? Mig eller mine omgivelser? Hvilke områder i tilværelsen trænger især til
opmærksomhed? Hvordan sørger jeg for at lade op og skabe energi og overskud?
Ansvar
Hvem er ansvarlig for min livskvalitet? Hvordan øger jeg livskvaliteten?
Hvordan påvirker arbejdsmiljøet mig og hvordan kan jeg selv påvirke?
Outlook
Hvilke funktioner i Outlook findes der egentlig?
Hvordan får jeg integreret nogle enkle og virksomme funktioner i min dagligdag?
Forventningsafstemning
Er der overensstemmelse mellem egne og andres forventninger til udførelsen af mit arbejde?
Går jeg og tvivler på mig selv og mit arbejde uden grund?
Livskvalitet
Hvad kan jeg gøre af enkle ting for at forbedre min livskvalitet?
Hvordan kan jeg få en større tilfredsstillelse ved de opgaver, jeg får lavet?
Sundhed
Hvordan kan jeg erstatte overspringshandlinger med sunde pauser?
Hvordan kan jeg fremme både min fysiske og mentale sundhed?
Overskud
Hvordan får jeg mere energi og overskud i dagligdagen?
Hvad kan jeg gøre for at få og bevare mere overskud i livet?
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Kursusprogram
Dag 1:
Kl. 9 – 12
Velkomst og afstemning af forventninger. Planlæg din dag. Planlægningsprincipper for den
realistiske planlægning. Prioriter opgaverne bevidst. Hvad er mine arbejdsområder –
resultatområder? Hvem er mine kernekunder? Hvilke forventninger er det til udførelsen af mine
opgaver? Gør jeg de rigtige ting? Forskellen på system 1 og system 2 prioritering.
Kl. 12.45 – 16
Kom i gang med den store opgave. Skab overblik over en lille projektopgave. Sådan skaber du
struktur og overblik over opgaverne. Hjernesmart planlægning, undgå overbelastning af
arbejdshukommelsen. Opgavestyring og opgavelister i Outlook. Håndtering af indkomne
opgaver og brug af 3Gmetoden til at få styr på mails og andre informationer. Gode råd til
styring af mails.
Dag 2:
Kl. 9 – 12
Styrk din evne til at holde fokus med pomodorometoden. Prioritér opgaverne med Vigtig/Hastermatricen. Planlæg dit år og sæt i værk i den kommende uge. Tips til ugeplanlægning. Fokuser
på dine roller og mål. Skab en god planlægningsrutine.
Kl. 12.45 – 16
Bevar din energi og dit overskud. Lær at tanke de 3 energityper op. Identificer og håndter de
værste tidsrøvere. Forebyg afbrydelser og overspringshandlinger. Dagen slutter af med at du
lægger en plan for de nye arbejdsvaner og lægger en plan for hvordan du bryder vanerne. Hvad
skal du gå hjem og gøre anderledes?
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Pris og praktisk
Pris:
6.800 kr. inklusiv forplejning og kursusmateriale. Ekskl. moms.
Kursusdatoer:
Se kursusdatoer i boksen til højre.
Sted:
MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København K. (500 meter fra Nørreport).
Varighed:
2-dags kursus – begge dage kl. 9 til 16.
Tilmeldingsvilkår:
Betaling for kurset skal ske straks efter modtagelse af fakturaen, som fremsendes, når vi har
registreret din tilmelding.
Ved afmelding kan en kollega overtage pladsen uden yderligere omkostninger, eller du kan selv
deltage for halv pris ved et senere kursus.

Kontakt os i dag - Tlf. +45 3543 4474 - mail@mbk.dk
Fra https://www.mbk.dk/kursus/personlig-planlaegning-og-effektivitet/
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