
Fokustid i praksis: 
Fokustid indføres for alle hver tirsdag eftermiddag 13—15 og torsdag formiddag 9.30-11.30.  

Modellen kan kombineres med lejlighedsvis individuel fokustid via en markør på døren. 

Har man brug for yderligere tid til fordybelse, må man aftale en hjemmearbejdsdag med nærmeste leder. 

Hvad må man i fokustiden 
Du må sende mails, booke og afholde møder med kolleger og andre – men ikke opsøge kollegaer på deres 
kontor. 

Du må deltage i møder, svare på mails og telefoner, og i øvrigt tilrettelægge dit arbejde, så du får mest ud 
af perioden uden forstyrrelser. Du kan evt. sætte telefonsvarer på i fokustiden, men bør så ringe tilbage 
uden for fokustiden. 

Du må gerne servicere samarbejdsparter/studerende, som opsøger dig i fokustiden.  

Fleksibilitet 
Opstår der en alvorlig hastesag, hvor her og nu aktion er nødvendig, så må man naturligvis gerne opsøge 
den relevante kollega for at få hjælp. 

Vær opmærksom på 
Vi skal gøre det muligt at kunne sige til hinanden, at vi ikke lige har tid her og nu. Vi skal opdrage os til at 
være mere opmærksomme på at spørge hinanden, om vi har tid her og nu. Vi skal også være 
opmærksomme på ikke at føre lange samtaler lige uden for andres kontorer. Du skal også være 
opmærksom på, at din kontorfælle kan have andre behov end dig selv. Aftal derfor hvordan I bedst på 
kontoret hjælper hinanden til en god arbejdsdag. 

Hjemmearbejdsdage 
Det er fortsat en god mulighed at kunne tage en hjemmearbejdsdag. Det skal understreges, at 
hjemmearbejdsdage primært skal være fagligt begrundet – altså at en opgave kræver særlig ro og fokus, 
som bedst opnås ved at sidde hjemme. Ind i mellem bruges hjemmearbejdsdage også af mere private 
praktiske grunde. I alle tilfælde skal hjemmearbejdsdage aftales med nærmeste leder. 

Markør til dit dørskilt 
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