
2-4 uger inden feriestart: 

Begynd at danne dig et overblik over den opgaveportefølje, du har gang i lige pt.

Del dine opgaver op i 3 dele.

De opgaver, du med sikkerhed når inden din ferie om 2 uger. 
I den her kategori er det VIGTIGT… MEGET VIGTIGT, at du er realistisk om, hvad du rent faktisk kan 
nå indenfor den tidsramme, du er ansat i. 

Desværre ser jeg mange mennesker falde i fælden med at knokle endnu hårdere, endnu længere tid 
dagligt for så bare at øge deres stressbelastning betragteligt.  
Vær nu realistisk. DU er kun et menneske, ikke en maskine  
 
HUSK… Din opgaveportefølje skal afpasses, således at der den sidste uge inden ferie bliver mindre og 
mindre at lave…  
Optimalt har du den sidste arbejdsdag UDEN nogen opgaver andet end at lukke kontoret ned.

De opgaver, du ikke når inden din ferie, som ikke kan vente til efter ferien. 
Den her kategori kalder jeg for skammekrogen… Det gør jeg lige med et smil i øjenene. 
For når jeg har siddet med en klient, der skulle guides igennem denne proces, så er der oftest dukket 
følelser som dårlig samvittighed, skyld, skam og flovhed op. 

Ikke så unaturligt, fordi vores arbejdskultur efterlader os med indtrykket af, at vi skal kunne alting selv…  
Så den her kategori skal du lave UDEN at lade dig overmande af ovenstående følelser. 
Det kan du også godt… Det ved jeg.

De opgaver, der kan vente til efter din ferie. 
Det her er en fantastisk kategori. Den efterlader dig jo med stor frihed. Så fyld endelig opgaver i den 
her.

Nu står du med en portefølje af opgaver i kategori nr. 2
 
Disse opgaver skal du bringe med videre til dine kollegaer eller din chef, alt efter hvordan jeres team er 
bygget op. 
 
Start med at henvende dig til din nærmeste leder og forhold vedkommende den portefølje af opgaver, 
som skal håndteres. 
 
Herfra er det din nærmeste leders opgave at sortere, visitere og justere, hvilke opgaver der skal hvad.  
 
Du er nødt til at tage ansvar for, at du får det bedste ud af din ferie. Kun på den måde kan du holde et 
godt energiniveau igennem et helt arbejdsår. Og sidder du i den øverste stol, så har din virksomhed i 
den grad brug for, at du er knivskarp.



Hvis ikke du er den øverste leder, så kan din leder således gøre følgende: 
 
Uddelegere opgaverne til dine kollegaer. 
- Nu er opgaven uddelegeret, så nu skal du bare overdrage til den kollega, der skal have den. 
Herefter kan du lægge opgaven mentalt fra dig. 
 
Putte opgaverne i din kategori 3 bunke. Den, der kunne vente.  
- Fedt - nu kan du også lægge den fra dig mentalt. 
 
Bede dig lave opgaverne inden ferien. 
- Her er du nødt til at være skarp. Sig højt at det kan du ikke. Fortæl din chef, hvordan landet ligger, så 
han ved, at du allerede har strukket dig det, du kan, inden for rammerne.  

Du kan ikke tage flere opgaver ind. 

Jeg er klar over, at nogle ledere vil holde fast i, at det skal du, og hvis du har en leder, der gør det, så 
list opgaverne fra din kategori 1 op og bed din leder prioritere, hvilke opgaver der så skal sorteres 
fra…  

Det er hårdt, men nødvendigt. Du er kun et menneske. 
 
Nu kan du overdrage opgaverne til dine kollegaer.
Så lægger I en plan for, hvordan disse opgaver overdrages og laves, imens du er på ferie.

Når den plan er lagt, så har du kun en gruppe af opgaver, du skal koncentrere dig om.  
Opgaverne i kategori nr. 1. 

1 uge inden feriestart:

Lav en opfølgning på, om der er kommet store signifikante ændringer i de 3 opgaveporteføljer. 
Juster dine aftaler med din chef/kollegaer omkring overdragelsen og videregivelsen af opgaverne i 
kategori 2, hvis det er nødvendigt.

Ellers sørger du for, at aftalerne, der blev lavet sidste uge, stadig holder. 
 
Sørg for at tempoet i den sidste uge gradvist skrues ned.

I din stilling som leder er det vigtigt, at du skruer ned for møder samt andre sammenkomster på 
arbejdepladsen. 

Skal du med til et møde, så skal det være noget, der virkelig kræver, at du er tilstede. Eller så meld nej 
tak.



2 dage før ferie start:

Overdrag opgaverne i kategori 2 til den eller de kolleger, der skal overtage, mens du er på ferie.

Dagen før feriestart:

Sæt din mail på autosvar.  
- Henvis til en kollega, hvis det er muligt. 

Indtal en feriebesked på din telefonsvarer.  
- Husk at smile, mens du gør det :-) Det kan kunden høre. 

Gennemgå din kalender.  
- HVIS der er nogen i jeres organisation, der har mulighed for at booke noget i din kalender, så spær 
de 3 første dage efter ferien. Så har du tid til at starte roligt op igen. 
 
Gå tidligt hjem…  
- Du har fortjent det.

GOD STRESSFRI FERIE.



2 - 4 uger inden feriestart:

Ingen overarbejde i denne sidste tid inden ferie.  
- Sig nej tak til overarbejde af enhver art. Du skal på ferie om lidt og bør allerede nu, roligt men sikkert, 
begynde at finde mere ro i hverdagen. 

Har du indflydelse på din vagtplan i en eller anden grad.  
- Så søg om muligheden for at UNDGÅ arbejde i weekenden op til din ferie, således at du går på ferie 
senest fredag op til din ferie uge.

Få tømt den mentale rygsæk inden ferien.
- Er der noget, der frustrerer dig på jobbet. Er der oplevelser, der fylder, eller konflikter i 
kollegagruppen, så få tømt rygsækken. 
Tag fat i din nærmeste leder og få aftalt en dag, hvor du kan få fortalt, hvad du lige har på hjerte.
Tag fat i en kollega eller din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis det er muligt.

Har du nogen ansvarsområder på jobbet, som kræver opfølgning, imens du er på ferie?
- Så er det en god ide allerede nu at tale med din nærmeste leder ELLER dine kollegaer om 
overtagelse af disse opgaver.

1 uge inden feriestart:

Har du nogen ansvarsområder på jobbet, som kræver opfølgning, imens du er på ferie? 
- Det kan være ansvar for en vagtplan, ansvar for noget papirarbejde, ansvar for ??? Så sørg for, at der 
er en kollega, der kan tage over på dette område.

Henvend dig til din nærmeste leder, hvis ikke det lykkes dig at overlevere til en kollega.  
For ansvaret for uddelegering af opgaverne ligger hos din leder.
Det skal være sådan, at når du går ud ad døren på ferie, så har du sluppet jobbet og alle dets opgaver 
mentalt.

Dagen inden du går på ferie:
 
Sæt din mail på autosvar.  
- Henvis til en kollega, hvis det er muligt. 

Indtal en feriebesked på din telefonsvarer.  
- Husk at smile, mens du gør det :-) Det kan kunden høre. 

Gennemgå din kalender.  
- HVIS der er nogen i jeres organisation, der har mulighed for at booke noget i din kalender, så spær 
de 2 første dage efter ferien. Så har du tid til at starte roligt op igen. 
 
Gå tidligt hjem…  
- Du har fortjent det.



2-4 uger inden feriestart: 

Begynd at danne dig et overblik over den opgaveportefølje, du har gang i lige pt.
Del dine opgaver op i 3 dele: 

De opgaver, du med sikkerhed når inden din ferie om 2 uger. 
I den her kategori er det VIGTIGT… MEGET VIGTIGT, at du er realistisk om, hvad du rent faktisk kan 
nå, indenfor den tidsramme du er ansat i. 

Desværre ser jeg mange mennesker falde i fælden med at knokle endnu hårdere, endnu længere tid 
dagligt for så bare at øge deres stressbelastning betragteligt.  

Vær nu realistisk. DU er kun et menneske, ikke en maskine  
 
HUSK… Din opgaveportefølje skal afpasses, således at der den sidste uge inden ferie bliver mindre og 
mindre at lave…  
Optimalt har du den sidste arbejdsdag UDEN nogen opgaver andet end at lukke kontoret ned. 

De opgaver, du ikke når inden din ferie, som ikke kan vente til efter ferien. 
Den her kategori kalder jeg for skammekrogen… 

Det gør jeg lige med et smil i øjenene. 

For når jeg har siddet med en klient, der skulle guides igennem denne proces, så er der oftest dukket 
følelser som dårlig samvittighed, skyld, skam og flovhed op. 
Ikke så unaturligt, fordi vores arbejdskultur efterlader os med indtrykket af, at vi skal kunne alting selv…  

Så den her kategori skal du lave UDEN at lade dig overmande af ovenstående følelser. 
Det kan du også godt… Det ved jeg. 

De opgaver, der kan vente til efter din ferie. 
Det her er en fantastisk kategori. Den efterlader dig jo med stor frihed. Så fyld endelig opgaver i den 
her.

Nu står du med en portefølje af opgaver i kategori nr. 2

Disse opgaver skal du bringe med videre til dine kollegaer eller din chef, alt efter hvordan jeres team er 
bygget op. 
 
Start med at henvende dig til din nærmeste leder og forhold vedkommende den portefølje af opgaver, 
som skal håndteres. 
 
Herfra er det din nærmeste leders opgave at sortere, visitere og justere, hvilke opgaver der skal hvad.  



Din leder kan således gøre følgende:

Uddelegere opgaverne til dine kollegaer. 
- Nu er opgaven uddelegeret, så nu skal du bare overdrage til den kollega, der skal have den. 
Herefter kan du lægge opgaven mentalt fra dig. 
 
Putte opgaverne i din kategori 3 bunke. Den, der kunne vente.  
- Fedt - nu kan du også lægge den fra dig mentalt. 
 
Bede dig lave opgaverne inden ferien. 
- Her er du nødt til at være skarp. Sig højt, at det kan du ikke. Fortæl din chef, hvordan landet ligger, så 
han ved, at du allerede har strukket dig det, du kan, indenfor rammerne.  

Du kan ikke tage flere opgaver ind. 

Jeg er klar over, at nogle ledere vil holde fast i, at det skal du, og hvis du har en leder, der gør det, så 
list opgaverne fra din kategori 1 op, og bed din leder prioritere, hvilke opgaver der så skal sorteres 
fra…  
Det er hårdt, men nødvendigt. Du er kun et menneske. 
 
Nu kan du overdrage opgaverne til dine kollegaer.
Så lægger I en plan for, hvordan disse opgaver overdrages og laves, imens du er på ferie.

Når den plan er lagt, så har du kun en gruppe af opgaver, du skal koncentrere dig om:  
Opgaverne i kategori nr. 1. 

1 uge inden feriestart:

Lav en opfølgning på, om der er kommet store signifikante ændringer i de 3 opgaveporteføljer. 
Juster dine aftaler med din chef/kollegaer omkring overdragelsen og videregivelsen af opgaverne i 
kategori 2, hvis det er nødvendigt.

Ellers sørger du for, at aftalerne, der blev lavet sidste uge, stadig holder. 
 
Sørg for at tempoet i den sidste uge gradvist skrues ned.



2 dage før feriestart:

Overdrag opgaverne i kategori 2 til den eller de kolleger, der skal overtage, mens du er på ferie.

Dagen før feriestart:

Sæt din mail på autosvar.  
- Henvis til en kollega, hvis det er muligt. 

Indtal en feriebesked på din telefonsvarer.  
- Husk at smile, mens du gør det :-) Det kan kunden høre. 

Gennemgå din kalender.  
- HVIS der er nogen i jeres organisation, der har mulighed for at booke noget i din kalender, så spær 
de 2 første dage efter ferien. Så har du tid til at starte roligt op igen. 
 
Gå tidligt hjem…  
- Du har fortjent det.

GOD FERIE.


