
Gammel dame er lett å vende!





w
VESTFOLD FREMTID





• Spydspissbilde, flere bilder fra redaksjonen, 
Harald, Espen, sporten  

•



SPYDSPISSPROSJEKTET

• Ikke styrt av sjefene

• Teste, feile, lære, dele og 
analysere

• Nye digitale verktøy, som kart,  
video, grafikk

• Opptatt av sakene våre



Min første deling 







Ikke utstyret det kommer an på

http://www.aftenposten.no/100Sport/langrenn/Se-Johaugs-jubelbrol-etter-sekundstriden-mot-Bjorgen-478481_1.snd






59 % av arbeidstagere over 60 

år kan tenke seg å fortsette i 

arbeid etter at de får rett til 

pensjon. 

Disse grunnene er spesielt 

viktige:



At arbeidsmiljøet er godt. (96 prosent)

At arbeidet gir økt livskvalitet (92 prosent)

At arbeidet er interessant (92 prosent)

At man har gode kolleger (91 prosent)

At jobben bidrar til at jeg føler meg nyttig i 

samfunnet (91 prosent)

At nærmeste leder ønsker at jeg skal 

fortsette (78 prosent)

At jobben er godt betalt (63 prosent)



Hvordan er seniorenes 

(gode) sjefer?

Er flinke på kommunikasjon

Setter krav

Bryr seg om mennesker

Forteller meg at jeg er ønsket



Min første video

http://apvodps-vh.akamaihd.net/2014/12/21163/1280_720_3500.mp4


#De15beste
1 Jeg skal ha innsikt i min egen 

kompetanse, mine personlige 

egenskaper

og hva jeg er god på. Og ja, 

heldigvis har jeg mer enn nok tid 

til kompetansepåfyll.



2 Jeg er ikke overkvalifisert 

for noen slags arbeid, men 

noen oppgaver kan jeg 

heldigvis løse så raskt og 

effektivt som bare det.



3 Jeg følger med i tiden og er 

digital. Jeg skal være en aktiv 

bruker av sosiale medier, nye 

digitale produkter og ny 

teknologi. Det er ingen vei 

utenom.



4 Jeg skal overraske meg 

selv med

jevne mellomrom og si ja til 

nye utfordringer.



5 Jeg skal stelle godt med 

nettverket mitt, både det 

private og profesjonelle. Her 

finner jeg sikkert både 

motivasjon og inspirasjon til å 

jobbe videre med 

seniorforsettene.







Det handler om 

• Mindset, ikke alder

• Vilje, ikke talent

• Nysgjerrighet, ikke forkunnskap 

• Moro, ikke frykt 



"People who say it can't be 
done, shouldn't interrupt 
those who are doing it." 



UBUTNU!   Har vi noe å lære?



• Husk at trening gjør mester.
• Sett sammen de riktige 

lagene.  
• Spill hverandre gode. 
• Ikke glem at treneren/sjefen –

også er et menneske.
• Gevinsten er fornøyde 

medarbeidere og «kunder».



Ubuntu for Tutu

«En person med Ubuntu er åpen og 
tilgjengelig mot andre, anerkjenner andre, 
føler seg ikke truet av at andre.

...han eller hun hører hjemme i en større 
helhet og blir nedtrykt når andre blir 
ydmyket….









@mettebuggesport

mette.bugge

@remebugg


