Sådan yder du nærværende ledelse - på distancen

Få 5 konkrete råd her:
Hej
Måske er du en af dem, der er ekstra udfordret på at være leder i disse dage. Måske skal du pludselig til at lede på
distancen, og det kan være en udfordring, hvis du for er vandt til at have tæt kontakt med dine medarbejder.
5 konkrete råd
Vi har samlet en række gode råd til, hvordan du udøver bedst mulig ledelse - også på distancen.
Hold kontakten med dine medarbejdere
Ring og spørg hvordan det går, både med opgaverne, hvis de arbejder hjemme, men også med humøret og med at
håndtere den forandrede hverdag. Lav gerne korte check-ins dagligt.
Lav en lukket facebook-gruppe
Opret en lukket facebookgruppe, hvor du og dine medarbejdere kan holde kontakten, og dele lidt fra hverdagen. Det
kan fungere som et fristed, hvor I kan holde den sociale og mere uformelle kontakt, dele en opskrift eller en god
børneaktivitet osv.
Informer om tiltag og forandringer
Vær opmærksom på, at dine medarbejdere er bekymrede, måske over deres eget eller deres ægtefælles job, helbredet
hos ældre familiemedlemmer eller børnenes trivsel. Spørg ind og informer, så godt du kan om arbejdspladsen og
eventuelle tiltag og forandringer.
Vær konkret og tydelig
Bliv konkret, når du taler med dine medarbejdere om arbejdsopgaver, som skal løses hjemme fra stuebordet. Prioriter
og aftal, hvad der er muligt at løse for den enkelte medarbejder. Vis fleksibilitet og stol på, at dine medarbejdere gør
det bedste, de kan, også hvis der er mindre børn i huset, indlagte familiemedlemmer eller andet, der tager fokus.
Fokuser på det fysiske arbejdsmiljø derhjemme
Arbejder dine medarbejdere hjemme så vær opmærksom på, om de har en velindrettet hjemmearbejdsplads. Måske de
kan hente deres kontorstol eller gode tastatur fra jobbet. De skulle gerne komme tilbage på jobbet uden
overbelastningsskader på grund af dumme arbejdsstillinger.
Møder du og dine medarbejdere stadig ind på jeres arbejdsplads, tal da grundigt om, hvordan I håndterer hverdagen
sammen og passer godt på hinanden. Og gør plads til at dele bekymringer – også de private tanker, der måtte fylde.
Få svar på dine spørgsmål om corona
Vi opdaterer løbende vores FAQ med aktuelle spørgsmål og svar omkring, hvordan du er stillet som selvstændig i
forhold til corona - det gælder både, hvis du er solo-selvstændig, og hvis du har medarbejdere.
[Knap] Spørgsmål og svar til selvstændige om corona https://krifa.dk/erhverv/erhvervsraadgivning/du-faar/coronavirus
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