
Kan du huske resten ?

♫Always look on the bright side of life … da 

dam – da dam di-da didam. … 

♫ I’m singing in the rain … siiinging in …. ♪
I feel good! ♪
Ain’t no mountain high, aint no valley 

low, aint no river wide .… ♫
Dont worry, be happy, … ♫
♫ Jeg tror, der er magi i luuuuften, er det 

fordi, at du er heeer, jeg tror, jeg blæser på … 

Dont worry, be happy, … ♫
♪ I’m walking on sunshine … wåååhååå -and 

don’t it feel GOOD! 

Når du er kommet 
dig over store 

vanskeligheder, 
lever du dybere 

end før.

For hvert minut 
du er sur, går 
du glip af et 

minuts glæde.

Den største kilde 
til nydelse er 
forandring.

- Samuel Johnson

Smil til 
verden, og 

verden smiler 
til dig!

Smil til 
verden og 

verden smiler 
til dig!

Den, der vil 
virkeliggøre sine 

drømme, må 
være vågen. 

- Michael Pfleghar

Hvis du møder 
en person uden 
et smil, så giv 
personen et 

af dine.
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De 10 Bud på arbejdsglæde

Hvad kan jeg gøre for at 

• lave sjove traditioner?

• vi udvikler os fagligt?

• tale vores succeser op?

• skabe gode relationer til mine kolleger?

• vi har en god omgangstone?

• give mere anerkendelse og ros?

• overraske de andre i hverdagen?

• hjælpe dem omkring mig?

• lave et godt personalemøde?

• få mere medbestemmelse?

Grib
arbejds-
glæden

Viljen til at ville, 
giver evnen til 

at kunne!

Husk at smile 
før du sover, 

så går dagens 
surhed over.
- Piet Hein
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Afslut sætningen:

Jeg er glad på arbejds når …

Jeg blev glædeligt overrasket på arbejde da …

Jeg var med til selv at sprede arbejdsglæde da …

Jeg var stolt af mit arbejde da …

Jeg er glad fordi …

Den omvendte Jantelov

1. Du er noget

2. Du er meget værd

3. Du er klog

4. Du er værdsat

5. Du har værdifuld viden

6. Du er nødvendig for andre

7. Du er rigtig god til mange ting

8. Du har grund til at have det sjovt

9. Du er vellidt

10. Du inspirerer os 

Smilet er 
den korteste 

distance mellem 
to mennesker.
- Victor Borge

At lære andre 
at kende er visdom. 

At lære at kende 
sig selv er den 

højeste visdom.
- Lao-Tse

Beskedenhed er 
en dyd – men man 
kommer længere 

uden.
– Tysk ordsprog

Vi er hinandens
arbejdsglæde

Jeg er glad på arbejdet når ...


