
NAVN:

VANER:
Vi er ikke mer en summen av våre vaner. Det meste av det vi gjør, gjør vi uten at vi vet hvorfor vi gjør det (vaner).
Ved å kartlegge dette gir vi oss selv de beste forutsetninger for å lykkes med nødvendige endringer og nå dine mål.

OMRÅDE / TEMA EGNE KOMMENTARER TERNINGKAST 
STARTE DAGEN
Står opp klokken?
Antall timer sovet?
Slumrer antall ganger?
Hva består frokosten av?  (mengde mat og drikke)
Når leses første mail?
Når leses første tekstmelding?
Når tar du/mottar første telefon?

ARBEIDSDAGEN
Når ankommer du jobb? (trening hvis du gjør det først)
Hva er det første du gjør når kommer på jobben?
Hvordan har du forberedt arbeidsdagen?
Hvor mange møter har du før lunsj?
Hvor mange telefoner tar du/mottar du før lunsj?
Hvor mange  mailer sender du/mottar du før lunsj?
Hva og hvor mye spiser du mellom frokost og lunsj?
Hva drikker du mellom frokost og lunsj? (ikke kaffe)
Hvor spiser du lunsj?
Hva gjør du mens du spiser lunsj?
Hva spiser og drikker du til lunsj?
Hvem spiser du lunsj med?
Hvor mange møter har du etter lunsj?
Hvor mange telefoner tar du/mottar du etter lunsj?
Hvor mange  mailer sender du/mottar du etter lunsj?
Når forlater du kontoret?
Når er arbeidsdagen ferdig?
Jobber du i kontor eller åpent landskap?
Hvis kontor, hvor mye av dagen har du døren lukket?
Hvem inspirerer deg på arbeidsplassen?
Hva inspirerer deg på arbeidsplassen?
Hva er ditt viktigste kvantitative mål på jobben?
Hva er ditt viktigste kvalitative mål på jobben?
Hva er du mest stolt av ved NRC?
Hva er du mest stolt av og ha utrettet på jobben?
Hva er du best til på jobben?
Hva liker du best ved jobben din?
Hva liker du minst ved jobben din?
Hva er du mest ukomfortabel med å gjøre på jobben?

ETTERMIDDAG/KVELD
Når og hvor spiser du middag?
Hvem spiser du middag med?
Hva gjør du mens du spiser middag?
Hvor mange telefoner tar du/mottar du etter middag?
Hvor mange  mailer sender du/mottar du etter middag?
Hva og hvor mye spiser du mellom middag og kvelds?

OPPTATT MED Å VÆRE OPPTATT
Hvor mange bortkastede møter er du i pr uke?
Antall møter du inviterer til som er bortkastet for noen av deltagerne?
Hvor mange mailer leser du pr. dag som er helt uvesentlige?
Antall mailer du sender hvor du kopierer inn folk som er uvesentlige?
Hva gjør du som ikke tar deg nærmere dine mål?
Antall timer du  kaster bort pr. uke?
Hva kan du helt slutte å gjøre

TRENING
Hvor ofte trener du (økter pr. uke)?
Timer pr uke?
Hva trener du?
Hvem trener du med?
Hva spiser du etter trening?
Når spiser du etter trening?
Hvorfor trener du?

Avslutning på dagen
Når går du til sengs?
Mobilbruk i sengen?
Hvor lang tid bruker du på å sovne?
Hvor ofte blir du liggende uten å klare å sovne?
Hva tenker du på før du sovner?

ANNET
Hva er du mest stolt av og ha gjort? (ikke barna)
Hva/hvem har du dårlig samvittighet for?
Hva er dine tre viktigste verdier? 
Hva er ditt mål i livet?
Hva er drømmejobben?

FRITID
Hvilke verv/hobbyer har du?
Hvor mye tid tar disse pr. uke?
Hvor ofte er du med på barnas aktivteter pr. uke?
Hvor ofte leker du med barna?
Hvor mye tid bruker du med partneren pr. uke?
Hvor mange timer pr. uke er du alene uten å  gjøre 
noenting? (ikke tv, mobil, pc, radio osv…)

LIVSHJULET 
Helse (fysisk og psykisk helse)
Sosialt (tid med venner og familie)
Økonomi 
Jobb/karrierre 
Kjærlighet/forhold
Familie
Visjon (hva vil du oppnå i livet)
Personlig utvikling

"BIG ROCKS"
Prosent av din tid du bruker på dine viktigste mål?
Prosent av din makskapasitet du får ut hver uke?
Prosent av din tid som går til dine viktigste kunder?
Prosent av makskapasitet som partner/ektefelle?
Prosent av makskapasitet som mor eller far?
Prosent av hvem du egentlig vil være?
1-2. Umiddelbare tiltak iverksettes.                   3-4. Tiltak iverksettes.           5-6. Ta tak i noen få du ønsker å forbedre


