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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.  

 

 
 
 
Hvad kan vi lære af Coronakrisen? 
 
Af: Susanne Teglkamp, Ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk 

 

Coronakrisen har toppet – i hvert tilfælde lige nu – og samfundet og den enkelte 

er langsomt på vej tilbage til – normale tilstande? Eller til noget nyt og anderle-

des?  

 

De fleste af os har nok allerede indset, at der ikke 

er meget, der bliver helt som før og det skal det 

måske heller ikke. Der hvor vi er nu i forhold til krisen og til 

genåbningen af samfundet kan det være en god lejlighed til 

lige at stoppe op og reflektere lidt over, hvad vi har lært på 

godt og ondt af den krise, vi netop har været igennem. 

 

Den personlige læring 
 

Mange har arbejdet hjemmefra i de seneste måneder. Og det har givet aha-oplevelser for de 

fleste. Nogle har haft meget let ved det og har faktisk trivedes med det og følt, at de har fået 

noget fra hånden. Lige pludselig har de i vidt omfang haft tid til at fokusere på en opgave. 

 

Andre har oplevet familien på en ny måde. Det er lige pludselig blevet et fælles projekt at leve 

sammen i familien og få det til at fungere for alle. Man har været mere sammen og har oplevet 

hinanden meget mere intenst. 
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Mange har oplevet, hvor meget det daglige samspil betyder for en arbejds- og livskvalitet – et 

samspil, som ikke kan opvejes af videomøder med hakkende lyd og utydelige billedkvalitet. 

Spørgsmålet den enkelte kan stille sig selv er: Hvad har virket for mig? Hvad skal jeg bringe 

med mig tilbage på arbejdet? Hvad har jeg lært om mig selv? 

 

Læring omkring krisehåndtering 
 

Jeg talte for nyligt med en leder, der fortalte, at de i starten af året var begyndt at planlægge 

en kriseøvelse, som skulle løbe af stablen her i maj måned. Og planlægningen blev så i den 

grad overhalet af virkeligheden. Den øvelse, de havde planlagt havde primært fokuseret på en 

kortvarig hændelse. Det havde simpelthen ikke været en del af deres planlægningsgrundlag at 

forestille sig en krise, der varede over flere måneder. De er nu blevet meget klogere og skal i 

gang med at evaluere, hvordan denne krise adskiller sig fra kortvarige kriser og hvilket bered-

skab, der fremover skal etableres til håndtering af langvarige kriser, som f.eks. håndtering af 

en pandemi.  

 

En af de ting, der står klart er, at man ikke i længden kan køre med et meget højt beredskab 

for den enkelte, hvor man stort set er på hele tiden. Hvis man ser ind i en længerevarende 

krise, skal man derfor overveje at sætte flere hold, der kan køre på skift, så den enkelte har 

mulighed for at restituere sig og kan holde hele krisen igennem. 

 

Læring omkring ledelse 
 

Nogle ledere er trådt i karakter og andre er i den grad faldet igennem. Det giver helt andre 

udfordringer at udøve ledelse, når man går fra at have siddet mere eller mindre fysisk sammen 

til at sidde hver for sig.  

 

Lederen skal være nærværende og tilgængelig på afstand. Det bliver i øvrigt endnu nemmere 

at overse medarbejdere, der sidder derhjemme og ikke rigtig trives. 

 

Der skal etableres nogle nye rutiner og måder at kommunikere på. Det bliver meget tydeligt, 

hvor vigtigt det er, at lederen er meget klar i sine forventninger til den enkelte medarbejder, 

stiller klarer opgaver og kommer med en klar prioritering.  

 

Lederen skal midt i krisen også tænke langsigtet, hvilket kun kan ske, hvis lederen har et 

overblik og ikke kun hopper fra tue til tue under hele kriseforløbet.  I det hele taget vil der 

være behov for både mere kommunikation og langt større grad af uddelegering af ansvar og 

kompetencer til den enkelte. 

 

Læring omkring vores møder 
 

Hele vores mødekultur er et helt kapitel for sig. Der er massere af 

læring at hente i den måde, vi har afviklet møder på under Coronak-

risen. Dels er det oplagt at overveje, om der er nogle møder, der 

simpelthen ikke behøver at blive afholdt i fremtiden, fordi ingen sav-

nede dem under krisen. Dels kan man overveje, om nogle af de vi-

deomøder, som vi grundet omstændighederne har været tvunget til 

at afholde under krisen, skal fortsætte, fordi de er mere effektive og 

tidsbesparende til nogle typer af møder.  

 

mailto:info@teglkamp.dk


 

Teglkamp & Co.    Rosenvænget 16     3400 Hillerød    tlf. 2160 2999   
www.teglkamp.dk   info@teglkamp.dk 

 

Endelig vil det også stå tydeligt, hvad det er de fysiske møder kan, som videomøderne ikke 

kan. Der er mange ting, der foregår rundt omkring et fysisk møde, som f.eks. de uformelle 

snak før og efter mødet, muligheden for at se og fornemme reaktionen hos de andre mødedel-

tagere, at høre og fornemme det usagte. 

 

Vi går glip af en stor mulighed, hvis ikke vi lige nu bruger anledningen til at kigge på hele vo-

res mødeafvikling, både typer af møder, form, indhold og ledelse.  

 

Læring omkring værdien af kollegaerne  
 

Savnet af kollegaerne er det der fylder allermest hos de fleste. Langt de fleste har et socialt 

behov for at være sammen med andre mennesker en større eller mindre del af dagen. Og vo-

res kollegaer opfylder en stor del af det sociale behov.  

 

Det er ikke det samme at sidde derhjemme og tale med dem i telefonen eller på et videomøde. 

Det bliver lidt kunstigt og vi mangler de små grin i hverdagen, det lige at kunne stille en kolle-

ga et spørgsmål, når vi sidder og bakser med en udfordring, den daglige vidensdeling om stort 

og småt, det lille smil eller klap på skulderen. 

 

Afsluttende kommentar 
 

Jeg har her blot fremhævet en del af de områder, hvor det vil være relevant at stoppe op og 

stille skarpt på, om vi kan tage noget læring med fra Coronakrisen. Det vigtigste er imidlertid 

ikke at gå glip af den mulighed for at få et andet perspektiv på det, vi har gjort før og under 

krisen med henblik på at gøre ting anderledes og bedre i fremtiden. 

 

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 

 
  

 

Få feedback på trivsel og ledelse under Coronakrisen! 

Hvordan går det egentlig med at arbejde sammen – 

hver for sig?  
 

Hvordan går det med at lede på distancen?  

 
Hvilke erfaringer skal vi tage med os, når vi er på 

den anden side af Coronakrisen? 

Få en pejling på, hvordan medarbejdere har det, hvordan I kan støtte dem ledelsesmæssigt og 

hvilke erfaringer, I kan tage med ind i fremtiden. 
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Læs mere her: https://teglkamp.dk/Corona_pejling_hjemmearbejde.htm  

  

 

 

Mens vi venter på hverdagen! 
 

Mange af os arbejder hjemme i denne tid. Og lever i det 

hele taget et liv, der er meget anderledes end vi plejer 

uden de sædvanlige fritidsaktiviteter og kontakter med 

venner og familie. Vi kan fordrive tiden med at læse Co-

ronanyheder på nettet og se fjernsyn.  

 

Men vi kan også bruge tiden på refleksion, overvejelser 

omkring karriere, ledelsesudvikling og personlig udvikling. 

Jeg har nogle velafprøvede produkter på hylden, som er 

særdeles egnet til en situation som denne. Det er en blanding af sparring over telefonen 

og/eller virtuelt kombineret med små opgaver eller spørgsmål til refleksion. 

 

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

 

 

 

Er du en af de bitre medarbejdere? 

Af: Anne Tang Thomsen, Konsulent i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk 
 

For nyligt sad jeg til et møde i en større gruppe, hvor en konsulent skulle formidle 

et vigtigt budskab fra hendes organisationen, til vores gruppe.  

 

Budskabet blev dog forstyrret af, at konsulenten var gennemsyret af bitterhed 

overfor sin organisation og sin ledelse. Hun kunne simpelthen ikke lade være med 

at lade det skinne igennem med himmelvendte øjne og små suk, ’hvor tåbelige de 

var’.  

 

Om hun selv var klar over, hvilke signaler hun sendte, ved jeg ikke, men hvis hun var, må 

formålet have været at få os andre til at dele den dårlige opfattelse. Men da vi jo ikke kendte 

den situation, som havde gjort hende bitter, var det ikke det, hun opnåede. 

 

Det hun opnåede, var at tegne et billede af sig selv som ’en af de bitre medarbejdere’, og del-

tagerne forlod altså mødet med et dårligt billede af hende mere end af den organisation, som 

hun havde det så svært med, og som sikkert havde behandlet hende rigtigt dårligt på et tids-

punkt.  

 

Det er bestemt ikke første gang, jeg støder på ’de bitre medarbejdere’, 

og denne artikel handler om dem - og om at undgå at blive en af dem. 

 
Når vrede bliver til bitterhed. 
 

De fleste har prøvet at være vrede på deres arbejdsplads eller på le-

delsen. Det kan være, at de er blevet behandlet dårligt af en chef, er 
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blevet fjernet fra en opgave, som de var glade for, er blevet overset i forskellige situationer 

eller forbigået ved forfremmelser eller...  

Heldigvis får de fleste taklet situationen og kommer over deres vrede, men der findes også 

folk, hvor vreden sætter sig fast og til sidst udvikler sig til en permanent bitterhed, hvor den 

gennemsyrer personen og kommer til syne ved enhver mulig lejlighed. 

 

Det er trist, når man møder en person, hvor bitterheden er blevet en del af vedkommendes 

grundindstilling. Den udløsende faktor eller uretfærdighed kan ligge år tilbage (og måske ikke 

længere eksistere eller have relevans) men følelsen, som den afstedkom, hænger stadig ved. 

Uforløst bitterhed skræmmer andre folk væk (’åhhh nej skal vi nu høre om det igen’, eller ’se 

nu at komme over det’) og er til større skade for personen end for den organisation, som var 

anledning til bitterheden. 

 

De fleste af os, der har arbejdet med rekruttering har mødt ’de bitre’, og vi ved, at de næsten 

er usælgelige, hvis ikke de kan slippe deres bitterhed.  

 

Hvordan undgår man at blive bitter? 
 

Det ville være dejligt at kunne konkludere, at alle bare skal opføre sig ordentligt over for hin-

anden, for så vil bitterhed ikke eksistere. Men alle kommer ikke til at opføre sig ordentligt, 

hverken enkeltpersoner eller organisationer – og der vil altid være personer, som bliver/ føler 

sig trådt på. 

Så derfor handler det om at lære at takle situationen, hvis/når den rammer en, og her er det 

vigtigt at prøve at placere sig selv i en aktiv rolle, hvor man har muligheder for at handle - og 

ikke bare passivt finde sig i uretfærdigheder.  

 

Det kan man fx gøre på følgende måder: 

 

1) Søg afklaring: Vær sikker på, at du opfatter situationen rigtigt - og at der ikke er tale 

om en misforståelse. 

 

2) Sig fra: Det er vigtigt at indstille sig på, at man løbende i sit arbejdsliv må sige fra.  

Hvornår og hvordan vi siger fra er individuelt bestemt og ikke nødvendigvis så nemt 

endda (og noget mange med fordel kan træne).  

Nogen er hurtige på aftrækkeren og tager ’tyren ved hornene’ med det samme, andre 

har brug for at samle sig lidt mod til eller har brug for lige at tænke sig om - og finde 

den rigtige måde at få sagt tingene på.  

Det er fint at finde den tilgang, som passer til en selv - men det gode råd herfra er rent 

faktisk at få det gjort og at få det gjort det på en ordentlig måde, inden situationen har 

udviklet sig til en gordisk knude. 

 

3) Flyt dig! Hvis ikke problemet kan løses, eller hvis det på det personlige plan koster for 

meget at søge at løse det – ja så kan det være at løsningen er at flytte sig organisato-

risk, det kan være til en anden afdeling eller til en helt anden organisation. Det kan vir-

ke urimeligt at skulle flytte sig pga. andres uretfærdigheder, men hellere det, end at 

udvikle den form for indædte bitterhed, som kan findes hos dem, som ikke tør flytte 

sig, men som lige så stille bliver hængende, i tavshed finder sig i at blive dårligt be-

handlet og til gengæld ’straffer’ organisationen og desværre også sig selv med en un-

dergravende bitterhed.  
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Når bitterheden har bidt sig fast. 
 

Jeg må hellere lige sige, at uanset, hvor god man er til at prøve at takle uretfærdigheder, som 

nævnt ovenfor, ja så er der situationer, organisationer og personer, som er meget svære (ten-

derende mod umulige) at takle – og hvor man nemt risikerer, uanset hvad man gør, at ende 

som ’taber’ og med efterfølgende og meget forståelig bitterhed i kroppen. 

Her er det en rigtig god ide at erkende, hvad problemet er - og hvis nødvendigt, at søge pro-

fessionel hjælp til at slippe af med bitterheden, så den ikke kommer til at farve ens fremtid og 

påvirke ens muligheder. 

 

Ingen fortjener at blive ’en af de bitre’! 

 

Om Anne Tang Thomsen er konsulent i Teglkamp & Co. Hun er uddannet Cand. Mag. med 

hovedfag i historie og har suppleret med forskellige former for konsulent- og lederuddannelser. 

Anne har arbejdet med læringsprocesser i hele sit erhvervsliv, som underviser i gymnasiesko-

len og på universitetet - og som underviser og proceskonsulent i diverse organisationer. Anne 

har skrevet flere artikler om læring i erhvervslivet. Se mere på 

www.teglkamp.dk/Anne_Tang_Thomsen.htm  

 

 

 

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 per-

son, som ikke er en del af organisationen og på den måde ikke har nogle forud-

fattede meninger eller præferencer for bestemte løsninger. 

 

Skal jeg være din sparringspartner? Læs mere her: 

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

 

  

 

Det har været noget af en rutsjebane tur … – og andre ind-
slag 
 

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: 

 

Det har været noget af en rutsjebanetur ….  
 

Det har virkelig været noget af rutsjebanetur de seneste 3 måneder – men ’nu dages det brød-

re, det lysner i øst’       
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Da Danmark blev lukket den 11. marts, blev min konsu-

lentvirksomhed stort set også sat på pause. Jeg søgte 

hjælpepakke for tabt omsætning – og fik den. Så tak til 

politikerne for at holde hånden under os selvstændige. 

Jeg ville dog hellere tjene pengene selv, hvis det kunne 

lade sig gøre. Og det kunne det! 

 

Jeg spurgte rundt i mit netværk, om de havde brug for 

en hjælpende hånd i den næste tid. Og der dukkede en 

mulighed op. Så tak til mit gode netværk og til Region Hovedstaden, som gav mig en korttids-

ansættelse, hvor jeg har været med til at etablere og lede Coronatest Booking hotline. Jeg er 

taknemmelig for, at jeg fik muligheden, at jeg har kunnet bidrage lidt i forbindelse med Coro-

nakrisen og for at jeg kan betale hjælpepakken tilbage. 

Og så glæder jeg mig over, at gamle og nye kunder er begyndt at røre på sig. Når vi går ind i 

juni måned, har jeg flere spændende opgaver at arbejde med. Så tak til nye og gamle kunder 

for at melde sig på banen. 

 

Da ingen ved, hvad fremtiden bringer, glæder jeg mig her og nu over, at jeg er ´hoppet ud af rutsjebanen’ og 

har fået fast grund under fødderne       

 

Gå ikke over åen efter vand! 
 

Med mindre du gerne vil have ekstra ’motion’ kan det ikke svare sig ’at gå over åen efter 

vand.’ 

 

For nyligt talte jeg med en frustreret medarbejder, der fortalte mig, hvordan de i hans team 

var blevet bedt om at lave en opgave, hvor de skulle foretage en masse manuelle registrerin-

ger af forskellige aktiviteter. Det var besværligt og det tog tid. Efter 14 dage fandt lederen ud 

af, at han kunne få de samme oplysninger blot ved at lave et udtræk fra IT-systemet. Medar-

bejderne i teamet følte, at de helt unødigt havde gået over åen efter vand. 

 

Vi kan alle komme til at gå over åen efter vand, f.eks. når vi har travlt og vi går i handlings-

mode uden at koble hovedet til. Vi kan også komme til ’at gå over åen efter vand’, fordi det er 

en gammel indgroet vane, som vi ikke stiller spørgsmålstegn ved. Sådan har vi bare altid 

gjort.  

 

Nogle gange skal der folk udefra eller en ny medarbejder til at stille det enkle spørgsmål: 

Hvorfor gør vi det på den måde? – Det vil da være meget nemmere at …. Hvis vi er så heldige, 

at nogle stiller fornuftige spørgsmål til det vi gør, så handler det om at være åbne og lytte. 

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

have den fulde version og mine søndagsråd fremover: 

https://response.questback.com/teglkampco/goderaad 

 

Om at kunne håndtere langvarige kriser 
 

”Vi har arbejdet i døgndrift de sidste 3 måneder – og der er nogle, der er ved at være tæt på 

grænsen for, hvad de kan holde til”, fortalte en leder mig for nyligt. Og ja vi taler selvfølgelig 

om Coronakrisen og det ekstra arbejdspres, som den har lagt på mange ledere og medarbej-

dere i de seneste 3 måneder. Mange har været på og arbejdet døgnet rundt. 
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Problemet er, at selvom mange ting er blevet sat på standby de se-

neste 3 måneder, så er der også mange ting, vi har skullet forholde 

os til og tage stilling til, som vi aldrig har prøvet før. Vi har skullet 

arbejde, lede og kommunikere på nye måder.  

 

Vi har kastet os ud i krisehåndteringen som om krisen kun ville vare 

i et par uger. Men krisen fortsatte og har foreløbigt varet 3 måneder. 

Og det betyder, at mange begynder at blive metaltrætte. Metaltræt-

hed er ikke godt, når der er brug for at man tænker klart og træffer 

de rigtige beslutninger. 

 

Måske er noget af den læring, vi skal tage med, at hvis en krise varer mere end f.eks. 3 uger 

med højintensivt arbejde, så skal man til at tænke i at etablere en form for ’vagthold’.  

 

Følg mig på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/susanneteglkamp/ 
 

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.  
 

Hjælp, jeg vil have et nyt job – Nu! 
 

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

Ja, det er altså ikke mig, der vil skifte job. Men jeg har ofte folk i karriererådgiv-

ning, som vil have et nyt job – og det kan kun gå for langsomt. Det er imidlertid 

noget rigtig skidt at være kommet dertil, hvor man bare vil væk fra sit nuværende 

job. 

 

For det første kan panikken betyde, at man ukritisk 

tager det først og bedste job, der byder sig, for der-

efter at opdage, at det bare var det helt forkerte job.  

 

For det andet skinner ønsket om at komme væk fra nuværende 

job ofte igennem til jobsamtalen. Det kan dels få dem der ansæt-

ter til at blive usikre på, om du nu også reelt er interesseret i et 

job hos dem. En anden risiko er, at jobinterviewet kommer til at 
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handle om hvorfor, du ikke trives i dit nuværende job og gerne vil væk derfra. Det er bare et 

rigtigt dårligt afsæt for en jobsamtale og leder sjældent til et nyt job. 

 

For det tredje risikerer du at miste energien og i værste fald blive syg, jo længere tid du befin-

der dig i et job, hvor du ikke trives. 

 

5 anbefalinger 
 

Men er skaden først sket og du er blevet for længe i jobbet og virkelig har behov for at komme 

væk fra dit nuværende job, vil jeg anbefale følgende: 

 

1) Undersøg om der er andre muligheder internt 

 

Det kan godt være, at det ikke lige er ønskejobbet, men det kan være at et job i en anden 

afdeling lige giver dig det pusterum, du har brug for, indtil du finder dig et nyt job. 

 

2) Fokuser på det, der er godt på jobbet 

 

Ofte kommer det dårlige på jobbet til at fylde det hele i vores bevidsthed. Men det er sjældent 

alt, der er noget skidt på jobbet. Find nogle af de ting, som trods alt gør dig glad en gang imel-

lem. Det kunne eksempelvis være gode kollegaer, gode kunder, interessante opgaver, en 

smuk vej til arbejdet eller hvad du nu kan finde at glæde dig over. Det skal bidrage til at holde 

energien oppe, mens du leder efter det helt rigtige job. 

 

3) Gør noget godt for dig selv 

 

Gør noget godt for dig selv, der giver dig glæde og energi. Det kan f.eks. være at gå en smuk 

tur hver dag, at gå en tur i biografen, læse en god bog eller se nogle gode venner. 

 

4) Tal med din chef 

 

Med mindre det er din chef, der er årsagen til, at du gerne vil væk, så kan det nogen gange 

være en god idé at tage en snak med chefen. Det kan være, at din chef kan hjælpe dig videre 

eller kan give dig nogle forhold, der gør, at det blive mere tåleligt at gå på arbejdet. 

 

5) Søg hjælp! 

 

Nogle gange kan situationen blive så fastlåst, at man ikke se kan se skoven 

for bar af træer. Så er man nødt til at få friske øjne og hjælp fra en 3. part – 

enten en god ven eller en professionel. Det vigtige er, at du erkender, hvis 

du har brug for hjælp og rækker hånden ud. 

 

 

Pøj pøj med jobsøgningen! 

 

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 april måned:  

 

1) Så afskaf den mus! 

2) Husk de stille eksistenser 

3) Rapport – Dialogen mellem ledere og medarbejdere 

4) Enkle greb til bedre møder 

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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