Susannes Blog
Jeg har oprettet en blog på LinkedIn og på www.teglkamp.dk. Her bringer jeg korte personlige
indlæg om mine oplevelser, holdninger, tanker og refleksioner om ledelse og personlig udvikling.
På bloggen kan du eksempelvis læse følgende indlæg:

Paradokset om det rene skrivebord
Vi kender det vist alle sammen. Selvom vi ved bedre, så forsøger vi alligevel at komme i bund
for at kunne gå hjem med et rent skrivebord. Men der triller altid lige et par mails ind i indbakken, bedst som man troede, at man havde gjort rent bord.
Men en sjælden gang lykkes det at være fuldt på omgangshøjde. Det vil sige, at der ikke er nogen udeståender, alle mails er
besvaret, alle sager og forespørgsler er håndteret. Og hvad
sker der så! Vi går i panik. Det kan ikke være rigtigt!? Der må
være noget jeg har overset! Når vi så får sundet os lidt, begynder vi at blive restløse. Hvad nu, hvis jeg er blevet glemt
ude i omverdenen? Jeg må hellere sætte et par projekter i
gang, nu jeg har så god tid. Vi sætter lynhurtigt et par skibe i
søen. Men, men … Omverdenen har ikke glemt os! Et par dage efter ligner indbakken sig selv
– det vil sige fyldt med forespørgsler og mødeindkaldelser. Efter et par uger fortryder vi, at vi
ikke havde is i maven og bare nød, at der var en lille pause. Vi fortryder, at vi absolut skulle
sætte en masse skibe i søen, som vi nu skal kæmpe for at få i havn oveni det almindelige arbejde.
Synes du det er overdrevet? Måske lidt karikeret, men ikke desto mindre har jeg været der
selv rigtig mange gange. Jeg er først de senere år blevet meget bedre til at nyde de små åndehuller, der en gang imellem opstår. Erfaringen siger mig jo, at jeg får travlt igen.
Kan du nyde de små åndehuller eller forsøger du at lukke dem effektivt ved straks at sætte
nogle projekter i gang?

Det grænseløse arbejde - balance mellem arbejde og fritid
Teknologien og samfundsudviklingen skaber mulighed for at ophæve de meget faste grænser mellem arbejde og fritid. Det kan
være rigtig svært at håndtere. Teglkamp & Co. tilbyder forskellige
aktiviteter omkring temaet: Balance mellem arbejdsliv og fritid.
Læs mere her:
http://www.teglkamp.dk/Det_graenseloese_arbejde.pdf eller kontakt os på tlf.: 4822 1141 eller mail: info@teglkamp.dk
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