Hjælp, sommerferien er slut!
Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk
Forleden talte jeg med en mellemleder, der fortalte mig, at hun lige om lidt skulle
starte på arbejdet igen efter sommerferien. Og hun frygtede det faktisk. Ja,
egentlig kunne hun rigtig godt lide sit job, men hun frygtede, hvad der ventede
hende, når hun dukkede op om mandagen. Og det var ikke arbejdsopgaverne,
men chefen, hun frygtede.
Sagen var, at chefen ikke havde ladet hende i fred i sommerferien. Han havde adskillige gange
henvendt sig med alle mulige spørgsmål og mere eller mindre direkte kritik af hendes arbejde.
Og nu frygtede hun altså, at der ventede hende en fyreseddel. Lad mig med det samme
afsløre, at det gjorde der ikke. Hun er ikke blevet fyret. Det er simpelthen bare den
ledelsesstil, hendes chef udøver. Han spreder utryghed og frygt omkring sig.
Nu er ovenstående historie jo en af de mere barske af slagsen. Men det behøver ikke være så
dramatisk. Mange har det alligevel svært med at skulle tilbage på arbejdet igen efter en god
lang sommerferie.

Ferien er slut og hvad så?
Forhåbentlig har du haft en dejlig ferie, hvad enten det har
været her hjemme i Danmark, med sommervejr af den
typiske danske slags eller du har været i udlandet.
Forhåbentligt har du fået slappet af, nydt livet og tænkt på
andet end arbejdet.
Måske har du også sørget en lille smule op til den sidste weekend, inden du skulle starte på
arbejdet. Sørget over at en dejlig lang sommerferie lakkede mod enden og at det lige om lidt
var hverdag igen. Det er vist helt almindeligt for de fleste af os.
Men forhåbentlig ser du også frem til at skulle på arbejdet igen - frem til en hverdag med gode
kollegaer og interessante opgaver.
Hvis du ikke kan finde det mindste lyspunkt ved at starte på arbejdet igen, er det måske tid at
undersøge lidt dybere, hvad der er årsagen.

Klassiske årsager til utilfredshed med jobbet
For at hjælpe dig lidt på vej, kan du starte med at undersøge følgende spørgsmål:
1. Har du tilstrækkeligt med udfordringer?
2. Har du alt for meget at lave på jobbet?
3. Har du alt for lidt at lave?
4. Føler du dig ikke tilstrækkeligt klædt på til at løse dine opgaver?
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5. Sidder du for alene med opgaverne?
6. Føler du dig udsat i forhold til kunderne og/eller brugerne?
7. Er du bange for at miste dit job?
8. Er der dårligt samarbejde i gruppen?
9. Er du træt af dine kollegaer?
10. Har du en dårlig chef?
Hvis din utilfredshed bunder i spørgsmålene 1 til 8, har du to oplagte muligheder. Tag en snak
med din chef og undersøg, om der er mulighed for at ændre noget, så du bliver mere tilfreds.
Det kan meget vel være, at der er nogle løsninger, der ligger lige for, når først man får talt om
tingene. Den anden mulighed er at overveje, om det er ved at være tid, at du måske skal søge
væk og prøve noget andet.
Hvis din utilfredshed handler om, at du er træt af dine kollegaerne, så find ud af hvorfor, inden
du gør noget. Det er jo ikke sikkert, det i virkeligheden handler om dine kollegaer. Det kan lige
så vel være at årsagen ligger hos dig selv.
Hvis din utilfredshed bunder i, at du har en dårlig chef, er det straks mere vanskeligt. Måske er
din chef ikke dårlig med vilje, men er bare uvidende om, hvad hans eller hendes ledelsesstil
gør ved dig. Måske kan det nytte at tage en snak? Men om du skal gøre det, afhænger af om
du har tillid til, at chefen kan takle en sådan snak på en ordentlig måde. Hvis ikke, skal du
overveje, om du skal søge væk eller om du kan flytte til et andet job i virksomheden, hvis du
ellers er glad for at være i virksomheden.
Tag alvorligt, hvis du mistrives på jobbet
Pointen er, at det ikke skal være en daglig pine at skulle gå af sted på arbejdet. Hvis vi i den
grad mistrives og ikke gør noget ved det, kan det ende med at vi får det fysisk eller psykisk
dårligt.
Så hvis du stadig har det dårligt med at gå på arbejdet, efter du har overstået sorgen over at
ferien er slut, så tag det alvorligt. Gør noget! Snak med nogen!
Til alle andre vil jeg bare ønske velkomme tilbage på pinden!
Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest Executive Board Programme
på INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige.
Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør,
HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet
som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp sluttede sin
karriere som reserveofficer som oberstløjtnant. Susanne Teglkamp er i 2015 blevet tilknyttet
Forsvarsakademiets Censorkorps som censor i faget ledelse. Derudover har Susanne Teglkamp
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udgivet flere bøger, hvoraf den nyeste udkom i 2014: Ledergruppen i udvikling – Bring potentialet frem. Se mere på www.teglkamp.dk

Karriereudvikling – personlig coaching
Vil du gerne skifte job, finde ud af, om du sidder i det rigtige job,
udvikle dig i dit nuværende job, få en god start i dit nye job?
Trænger du til at få rusten banket af i forhold til jobsøgning? Vil
du gerne øge dine muligheder for at træffe det rigtige valg? Så
kan det være en rigtig god idé at sparre med en person, som ikke
er en del af din hverdag.

Enkelttimer
Du kan vælge karriererådgivning på timebasis, hvis du har en helt konkret problemstilling du
gerne vil have coaching på. Det kan være, at du kun har brug for en enkelt time eller to.

Et karriereudviklings forløb
Du har også mulighed for at indgå i et på forhånd tilrettelagt karriereudviklingsforløb. Normalt
strækker et forløb sig over 4 gange og varer i alt 5 timer. Mellem hvert møde vil der være en
form for hjemmearbejde. Forløbet tilrettelægges efter dit behov.
Læs mere på www.teglkamp.dk eller kontakt os på mail info@teglkamp.dk eller på tlf.: 2160
2999
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