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NYHEDSBREV OM LEDELSE 

Juli 2020 
18. årgang 

Udsendes til godt 6.000 

 

INDHOLD 
• Arbejde og ferie – undgå at blive stresset 

• Vil I opsamle erfaringer fra arbejdet hjemmefra under Coronakrisen? 
• Skal ledergruppen have lidt opmærksomhed? 

• Spar ikke op! 
• 1:1 – få en personlig sparringspartner 

• Spark opad! – og andre indslag 
• Guld fra arkivet – Tale er sølv og tavshed er guld – eller er det? 

• De 5 mest læste artikler i den seneste måned  
 

 
Hvis du ønsker nyhedsbrevet og ikke får det i dag kan du tilmelde dig på 
https://response.questback.com/teglkampco/nyhedsbrev2/  
 
Hvis ikke du ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, kan du blot afmelde det på afmeld@teglkamp.dk.  

 

 
 
 
Arbejde og ferie – undgå at blive stresset 
 
Af: Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk 

 

Så er det ved at være ferietid. Selv om ferien i år nok bliver lidt anderledes for 

manges vedkommende på grund af Coronakrisen, så ændrer det ikke ved, at for-

holdet mellem arbejde og ferie også i år kan være udfordret. Derfor får du lige et 

par gode råd med på vejen, så du har større chance for at undgå stress op til og 

efter din ferie og så du kan nyde ferien uden dårlig samvittighed. 

 

Planlæg de sidste 14 dage op til ferien 
 

Selvom man ikke kan planlægge alt i detaljer og at der næsten altid 

kommer noget uforudset, så kan det svare sig et par uger før ferien, 

at laver sig et overblik over, hvilke opgaver der ligger på ens bord. 

Del opgaverne op efter, hvilke der skal være løst inden ferien, hvilke 

der også kommer til at rulle under ferien og hvilke, der kan vente til 

efter ferien. 

 

Sæt tid af i kalenderen til at løse de opgaver, du skal have klaret 

inden ferien – realistisk tid. Lad være med at forfalde til den generelle tidsoptimistiske tilgang 

– ting tager næste altid længere tid, end man umiddelbart regner med. 
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De opgaver, der også kommer til at rulle under din ferie, skal du gøre klar til at overdrage til 

kollegaer, der ikke skal på ferie samtidig med dig. Sørg for at klæde dine kollegaer ordentlig 

på og lad være med at vente til sidste øjeblik med at overdrage opgaverne. Der skal være tid 

til at kollegaerne kan vende tilbage med spørgsmål til opgaverne, inden du går på ferie. 

 

Læg de opgaver til rette, som kan vente til efter din ferie. Sæt tid af i kalenderen efter din fe-

rie til at arbejde med dem. 

 

Undgå så vidt muligt aftaler den sidste dag op til din ferie 
 

Den sidste dag skal du bruge på at få lukket og overdraget de sidste ting, inden du går på 

sommerferie. Hvis du den sidste dag har kalenderen fuldt af møder, så før du ikke i ro og mag 

overdraget og risikerer så at skulle bruge de første dage af de ferie til lige at få lukket og sluk-

ket. Det er ingen tjent med, hverken dig selv, dine kollegaer eller din familie. 

 

Lav en aftale om, hvor meget du er på i ferien 
 

Det kan godt være, at det af forskellige grunde ikke er realistisk, at du trækker stikket helt og 

slet ikke er til at træffe i ferien. Selvom det nu nok er mere realistisk end du selv tror. Men er 

det vigtigt, at din chef, dine medarbejdere og/eller dine kollegaer kan få fat i dig, så lav en 

aftale om, at du kan træffes via SMS, hvis det ikke kan vente, men at du ikke ellers læser dine 

mails.  

 

Slå mailnotifikationen fra på din telefon 
 

Lad nu være med at læse dine arbejdsmails hele tiden under din ferie. Det er en dårlig vane og 

sjældent nødvendigt. Som det første skal du slå mailnotifikationen fra på din mobil. Alene de 

små bip og antallet af mails kan jo friste en over evne til lige at tjekke. Og så hænger man jo 

på den. 

 

Og hvis du har lavet en aftale med din arbejdsplads om at de sender dig en SMS, hvis der er 

noget du skal forholde dig til, så giver det sig selv. Jeg kender chef, der gør det og de får til 

deres overraskelse ikke en eneste SMS under deres ferie. 

 

Undgå så vidt muligt at lave aftaler den første uge efter ferien 
 

Lige så vigtigt det er at planlægge dit arbejde op til en ferie er det at planlægge din start efter 

ferien. Hvis det overhovedet er muligt, så lad være md selv at lægge møder ind den første uge 

efter ferien. Den første uge skal du bruge at samle op med din chef, dine kollegaer og medar-

bejdere og til lige at få overblikket over, hvad der er sket, mens du har været væk og til at 

tage fat på de vigtigste opgaver. 

 

Rigtig god sommerferie! 

 

Susanne Teglkamp er selvstændig konsulent og ledelsesrådgiver. Hun er uddannet jurist og 

reserveofficer med rang af oberstløjtnant. Hun har taget flere lederuddannelser senest Execu-

tive Board Programme på INSEAD. Hun har siddet i flere bestyrelser, bl.a. i Tænketanken At-

lantsammenslutningen. Derudover er hun ekstern censor i faget ledelse på Forsvarsakademiet. 

 

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, 

HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun er aktiv debattør og skri-

bent omkring ledelse og har udgivet flere ledelsesbøger. Læs mere på www.teglkamp.dk 
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Vil I opsamle erfaringer fra arbejdet hjemmefra under Coro-
nakrisen? 

Hvordan gik det egentlig med at arbejde sammen – 

hver for sig?  

 
Hvordan gik det med at lede på distancen?  

 

Hvilke erfaringer skal vi tage med os? 

Få en pejling på, hvordan medarbejdere har det, hvordan I 

kan støtte dem ledelsesmæssigt og hvilke erfaringer, I kan 

tage med ind i fremtiden. 

 

Læs mere her: https://teglkamp.dk/Corona_pejling_hjemmearbejde.htm  

  

 

 

Skal ledergruppen have lidt opmærksomhed? 
 

Hvorfor sidder vi egentlig her i ledergruppen?  
Kan vi bidrage bedre både som enkeltpersoner og i 

fællesskab?  
Kan vi optimere vores ledermøder? 
 

Brug lidt tid på at vende blikket indad i forhold til ledergrup-

pearbejdet.  

 

Læs mere om nogle af de forskellige muligheder her: 

https://www.teglkamp.dk/Ledergruppeudvikling.htm 

 

 

 

 

Spar ikke op! 

Af: Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk 
 

Selvom det efterhånden er mange år siden, husker jeg stadig den dag, hvor jeg 

troede, at jeg bare skulle ind til et almindeligt statusmøde med min chef. Jeg 

havde forberedt nogle punkter, som jeg gerne ville vende med ham. Men op af 

tasken tog han flere sider tæt skrevne papirer med punkter, som han var util-

freds med. Noget af det strakte sig et halvt år tilbage fra da jeg lige var startet 

i jobbet og andet var af nyere dato. Det meste var i virkeligheden i småtingsaf-

delingen, men når der bliver sparet op, og det hele kommer til ’udbetaling’ på 

en gang, så bliver det en ret voldsom oplevelse.  
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Jeg valgte i situationen blot at notere ned og sige, at det ville jeg lige tænke over, inden jeg 

forholdt mig til de mange punkter. Jeg købte mig på den måde lidt tid til at tænke mig godt 

om og besluttede så, at sådan en chef ville jeg ikke have og afleverede min opsigelse et par 

dage efter. 

 

Denne historie fra det virkelige liv hører jo til de mere ekstreme af slagsen. Men jeg har gen-

nem tiden talt med mange, der har haft lignende oplevelser. Nogle reagerer som jeg og andre 

bliver chokeret i en grad, så de ender med at gå ned på det. 

 

Men pointen i dette søndagsråd handler ikke om min reaktion, 

den handler om, at man aldrig skal spare sine frustrationer 

eller kritik sammen over længere tid. For det første kan man 

gå hen og blive ret indestængt og så kommer det mere vold-

somt ud, når man endelig letter på låget. Og det er sjældent 

fremmende for relationen og den efterfølgende proces. For det 

andet, så har små ting det med at vokse sig store. Så længe 

det er småting, er det meget lettere at få sagt og få rettet op. 

Men når man har gået og været irriteret og utilfreds længe, så kan løbet i mange sammen-

hænge godt være kørt. Skaden er på det psykologiske plan uoprettelig. Endelig kan sådanne 

udbrud også have utilsigtede hensigter, at den det rettes imod reagerer med tilsvarende kraft 

eller værre eller tager nogle konsekvenser som eksempelvis at sige op, som man ikke have 

forudset. 

 

I mange tilfælde er det en god idé at spare op, men ikke når det gælder de små irritations-

punkter i det daglige samarbejde. Afregn med det samme, det er nemmest for alle parter og 

har ikke så store omkostninger.  

 

Det kan måske være relevant for dig at reflektere over følgende spørgsmål: 

 

• Hvad er du selv – en der ’sparer op’ eller afregner du i situationen eller umiddelbart 

derefter? 

 

• Hvordan er kulturen i jeres organisation? Tager man tingene op eller sparer man sam-

men? Kunne det være en idé at tage emnet op, når der er fred og ingen fare? 

 

Indlægget har været bragt i ’Søndagsråd’. Du kan hver søndag få et råd direkte i din mailbak-

ke. Tilmeld dig her: https://response.questback.com/teglkampco/goderaad 

 

Susanne Teglkamp er selvstændig konsulent og ledelsesrådgiver. Hun er uddannet jurist og 

reserveofficer med rang af oberstløjtnant. Hun har taget flere lederuddannelser senest Execu-

tive Board Programme på INSEAD. Hun har siddet i flere bestyrelser, bl.a. i Tænketanken At-

lantsammenslutningen. Derudover er hun ekstern censor i faget ledelse på Forsvarsakademiet. 

 

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, 

HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun er aktiv debattør og skri-

bent omkring ledelse og har udgivet flere ledelsesbøger. Læs mere på www.teglkamp.dk 
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1:1 – få en personlig sparrings- og udviklingspartner 
 
Forandringer, ny organisation, nye ledelseskollegaer, nye opgaver! Hvem deler 

du dine tanker, dine bekymringer, dine udfordringer med? 

 

Som leder sidder man ofte meget alene. Selvom man kan dele meget med sine 

kollegaer og sin chef, så vil der ofte være et behov for at sparre med en person, 

som ikke er en del af organisationen og på den måde ikke har nogle forudfatte-

de meninger eller præferencer for bestemte løsninger. 

 

Skal jeg være din sparringspartner? Læs mere her: 

https://www.teglkamp.dk/Sparring_mentor_coach.pdf  

 

  

 

Spark opad! – og andre indslag 
 

Af: Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk   
 

Følger du mig på LinkedIn? Hvis ikke, så er du gået glip af en række små korte 

inspirationsindlæg.  

 

Her kommer et par smagsprøver på mine indlæg: 

 

Spark opad!  
 

Det kunne lyde som titlen på en bog af Svend Brinkmann, men det er det altså ikke. Det hand-

ler om at få sat en stopper for ’at sparke nedad’ i organisationen. 

Noget af det værste, du som leder kan gøre, er at sparke nedad, hvis 

du bliver presset eller mødt med urimelig kritik eller opgaver. Ledere, 

der sparker nedad, mister medarbejdernes respekt, fordi de oplever at 

lederen løber fra sit ansvar. Meget få medarbejdere har lyst til at gå en 

ekstra mil for lederen, hvis de oplever, at lederen bare lader urimelig-

hederne gå videre og ud over medarbejderne.  

Nu kommer man generelt ikke ret langt ved at sparke ud efter andre, hverken medarbejdere 

eller kollegaer. Men skal du endelig sparke, skal du ’sparke opad’. Det vil sige, at hvis du ople-

ver, at ledelsen er forkert på den eller giver nogle umulige arbejdsvilkår, skal du slå hælene i 

og sige fra. Hvis du vil have ledelsens øre, skal du selvfølgelig sige fra på en ordentlig og be-

grundet måde. Og vil du øge chancen for at ledelsen også agerer på dit ’indspark’ er det også 

en rigtig god idé at komme med nogle forslag til, hvad ledelsen så kan gøre i stedet for eller 

hvordan det kan tilpasses, så der bliver rimelighed i det. 

Ovenstående er en forkortet version af mit seneste søndagsråd. Tilmeld dig her, hvis du vil 

mine søndagsråd fremover: https://response.questback.com/teglkampco/goderaad 
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Ord betyder noget 

Jeg er kommet i tvivl – ikke sådan generelt – men om hvad der vejer tungest: ordet eller hen-

sigten. 

Jeg har tidligere ikke været i tvivl om, at man ikke nødvendigvis skulle tage folk på ordet, men 

på hensigten, altså det der lå bagved. Folk kan udtrykke sig klodset, så tidligere mente jeg, at 

man ikke nødvendigvis skulle dømme dem på det sagte men lytte efter, hvad der var hensig-

ten bag ordene. 

Men nu er jeg som sagt kommet i tvivl. Der er nemlig to sider i den sag. Og jeg bliver mere og 

mere bevidst om vægten af både det sagte og det skrevne ord. Hvis ikke vi skal tage ordene i 

sig selv for gode vare, så betyder det dels, at vi aldrig rigtig kan regne med det, der bliver 

sagt og skrevet, dels at vi overlader meget til den enkeltes tolkning. Det betyder også, at man 

ikke behøver at gøre sig umage med kommunikationen, for man kan jo altid dække sig ind 

under, at hensigten var en anden. 

Når man er leder eller når man færdes på de sociale medier, så får ordet en særlig stor betyd-

ning. Selvom hensigten var en anden, så kan man forrette stor skade ved ikke at gøre sig 

umage. Så egentlig er jeg ikke så meget i tvivl mere! 

 

Om at have det som en kåd hest den første forårsdag 

I går havde jeg det som en kåd hest, der bliver sluppet løs på 

marken den første forårsdag efter en lang vinter i stalden.  

Jeg taler om, at jeg for første gang efter starten af Coronakri-

sen igen faciliterede et lederseminar. Det var live og med men-

nesker af kød og blod. Det kunne ikke blive meget bedre.  

Og der var en helt særlig stemning, for det var også første gang 

i snart 3 måneder, at lederne så hinanden live. Gensynsglæden var stor blandt lederne. 

Seminaret kunne ikke være holdt som et virtuelt seminar. Der havde ikke været plads til dia-

logen, eftertanken og refleksionerne på samme måde. Og man havde ikke kunnet mærke 

energien og stemningen hos hinanden.  

Vi kommer givet til at se flere møder afholdt som videomøder i fremtiden, men de kommer til 

at gå hånd i hånd med fysiske møder. Vi kan ikke undvære live kontakten med vores nære 

samarbejdspartnere, medarbejdere eller kollegaer.  

Hermed en opfordring til, at man bevidst forholder sig til, hvilke slags møder man fremover 

skal holde som henholdsvis virtuelle og fysiske møder ud fra hvad møderne skal kunne. Og 

ikke mindst en opfordring til, at man med faste mellemrum evaluere de forskellige mødefor-

mer og afviklingen af dem. 

 

Følg mig på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/susanneteglkamp/ 
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Susanne Teglkamp er selvstændig konsulent og ledelsesrådgiver. Hun er uddannet jurist og 

reserveofficer med rang af oberstløjtnant. Hun har taget flere lederuddannelser senest Execu-

tive Board Programme på INSEAD. Hun har siddet i flere bestyrelser, bl.a. i Tænketanken At-

lantsammenslutningen. Derudover er hun ekstern censor i faget ledelse på Forsvarsakademiet. 

 

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, 

HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun er aktiv debattør og skri-

bent omkring ledelse og har udgivet flere ledelsesbøger. Læs mere på www.teglkamp.dk  

 
 

 

Guld fra arkivet! 

 

Flere hundrede artikler er det blevet til gennem årene. Nogle artikler kan godt tåle 

et gensyn. Jeg har udvalgt en artikel, som jeg mener godt kan tåle et gensyn 

selvom du måske har læst den i sin tid.  
 

Tale er sølv og tavshed er guld – eller er det? 
 

Af: Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk   
 

Når man er leder, er kommunikation et af de vigtigste redskaber i værktøjskassen. Kunsten er 

at vide hvornår, hvordan og hvor meget man skal kommunikere i situationen. Og den kunst er 

der en del ledere, der godt kunne blive bedre til – meget bedre. 

 

Bla, bla, bla, bla 

Jeg møder dem af og til. Ledere, der kan tale meget længe en-

ten ved at sige det samme på flere forskellige måder eller være 

tale uden egentlig at have et reelt budskab. Jeg oplever dem til 

møder, hvor de fylder på mødet ud over alle grænser. Nogle af 

deltagerne bliver irriterede, andre lukker bare af og begynder at 

beskæftige sig med andre ting. Den slags møder dræner delta-

gerne for energi og der kommer sjældent særligt meget ud af 

disse møder. Ofte når man ikke dagsordenen, hvis der da overhovedet er en sådan. 

 

Hvorfor er der nogen ledere, der fylder rummet med snak? Jeg oplever, at der kan være flere 

grunde. Nogle taler meget, fordi de tænker mens de taler. De taler sig således ind på spørgs-

målet og løsningen. For andre er det at have ordet også en måde at have magten. Det er en 

måde at dominere og holde andre væk. Atter andre taler meget for at forsøge at tale uden om 

et spørgsmål, de ikke har lyst til at forholde sig til. Hvad der end er årsagen, så er det oftest 

en uhensigtsmæssig adfærd. 

 

Hvordan kan det gå til, at ingen stopper disse talende vandfald? For det første, er de meget 

talende ledere, nogle gange dem, der sidder for bordenden. Det gør det selvfølgelig mere van-

skeligt, men ikke mindre nødvendigt at få stoppet noget af ordstrømmen. En mulighed kunne 

være at foreslå, at I kigger på jeres møder og mødeafviklingen med henblik på at gøre dem 

mere inspirerende og involverende. En anden mulighed er at tage fat i lederen efter mødet og 

spørge, om han gerne vil have noget feedback på mødeafviklingen. Jeg kender ingen, som vil 

sige nej, selvom de måske har lyst til det. Herefter kan du spørge, om han er klar over, at han 

taler meget og derved giver mindre plads til andre på mødet. Ofte skal der ikke mere til end et 

spørgsmål, der kan sætte refleksionen i gang.  
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Hvis det er en kollega, der snakker meget, så burde det være lidt lettere. Her vil jeg også fore-

slå spørgsmålet, om kollegaen er klar over, at han er meget talende. 

 

Tavshed er ikke guld! 

Som overskriften antyder, så er alternativet til en meget talende leder ikke en tavs leder. På et 

tidspunkt kom jeg i en virksomhed, hvor medarbejderne var særdeles utilfredse med, at de 

aldrig fik anerkendelse fra deres leder. Jeg forelagde lederen den oplevelse medarbejderne 

havde og han blev ret overrasket. Han synes selv, at han gav anerkendelse og medarbejderne 

kunne jo nok regne ud, at hvis ikke de hørte noget, så var det fordi, at de gjorde det godt og 

at der ikke var noget at udsætte på deres arbejde.  

 

I en anden virksomhed var medarbejderne dybt frustrerede over, at de ikke vidste, i hvilken 

retning virksomheden bevægede sig og hvad deres leder forventede af dem. I begge tilfælde 

har vi at gøre med ledere, som er mænd/kvinder af yderst få ord. 

 

En leder kan ikke kun være leder ved eksemplets kraft, han er også nødt til at knytte nogle ord 

til - ellers skaber det usikkerhed og frustration blandt medarbejderne.  

 

For lidt og for meget fordærver alt 

Når man laver mad hælder man ikke bare salt i maden uden at smage på den undervejs. Man 

undlader heller ikke at hælde salt i maden og lader det være op til gæsterne efterfølgende at 

salte maden. På samme måde er det med lederens kommunikation.  

 

Meget kommunikerende ledere bør undervejs stoppe op og tjekke, om man har ramt den rette 

dosering. Har medarbejderne/mødedeltagerne forstået budskabet? Er der skabt det nødvendi-

ge engagement? Er svaret ja, så holder man inde med kommunikationen. Og tilsvarende bør 

den tavse leder begynde at øve sig på at kommunikere lidt mere. Den tavse leder kan roligt gå 

i gang med at kommunikere, der vil helt sikkert gå lang tid før han har overdoseret sin kom-

munikation.   

 

Hvis du er i tvivl! 

Er du i tvivl om du rammer den rette dosering af kommunikation, så er her et par fingerpeg: 

 

1) Har du øjenkontakt med folk? Eller begynder de på et tidspunkt at have tomme øjne og 

kigge alle mulige andre steder hen? Så har du måske overdoseret din kommunikation. 

 

2) Oplever du ofte at blive misforstået? Så har du måske kommunikeret for lidt. 

 

3) Hvordan ville du selv have det, hvis du blev udsat for din egen kommunikationsmæng-

de?  

 

Hvis du er i tvivl, som spørg en god kollega, som du ved vil give dig et ærligt svar tilbage. 

 

Både tale og tavshed kan være guld, hvis det bliver doseret rigtigt i situationen. 

 

Susanne Teglkamp er selvstændig konsulent og ledelsesrådgiver. Hun er uddannet jurist og 

reserveofficer med rang af oberstløjtnant. Hun har taget flere lederuddannelser senest Execu-

tive Board Programme på INSEAD. Hun har siddet i flere bestyrelser, bl.a. i Tænketanken At-

lantsammenslutningen. Derudover er hun ekstern censor i faget ledelse på Forsvarsakademiet. 
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Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, 

HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun er aktiv debattør og skri-

bent omkring ledelse og har udgivet flere ledelsesbøger. Læs mere på www.teglkamp.dk  

 

 

 

De 5 meste læste artikler den seneste måned 

Vi har samlet de 5 mest downloadede artikler og undersøgelser fra vo-

res hjemmeside i løbet af juni måned:  

 

1) Hvad kan vi lære af Coronakrisen? 

2) Er du en af de bitre medarbejdere 

3) Rapport – Dialogen mellem ledere og medarbejdere 

4) Hjælp, jeg vil have et nyt job nu! 

5) Min chef er en idiot! 

 

Du kan læse dem og flere end 100 andre artikler og undersøgelser på www.teglkamp.dk 

 

 

 

 

Afmelding  
Ønsker du ikke mere vores nyhedsbrev kan du blot afmelde det på afmeld@teglkamp.dk. Husk 

at skrive den mailadresse, du tilmeldt dig på. 

 

Vi har opdateret vores privatlivspolitik 

Vi behandler dine oplysninger med respekt. Se mere om vores privatlivspolitik på vores hjem-

meside www.teglkamp.dk/Privatlivspolitik.htm  

 

Ved at abonnere på vores nyhedsbrev giver du samtykke til, at vi fortsat må sende dig ny-

hedsbrevet i overensstemmelse med vores politik. 
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