Ställ
in frånvarohanteraren
i mejlen

Kolla
inkommande
fakturor
Följ upp med
HR angående
rekrytering

Ring USA för
uppdatering
om projektet

Glöm inte
allergikost!
Skicka
månadsrapport
till
huvudkontoret

Chefen tillbaka
från semester
25/7 - skicka
rapport

Kom ihåg när
jag är tillbaka

Godkänn alla
utestående fakturor
och skicka till
ekonomiavdelningen

Fyll i
reseräkningen

Kom ihåg
innan jag går
på semester

Skaffa
lösenord för
webbmejlen

Boka lokal för
kick-off (40
personer)
Skicka
preliminär
inbjudan för
14/9

Bestäm
datum för planeringsmöte
med Åke

09

Avrapportera
projektet del II

Kick-off i
september

Gör första
utkast på
höstbudget

Sätt deadline
för innehåll
till när jag är
tillbaka

Informera
chefer om vilka
presentationer
de ska hålla

Beställ T-shirts
med logga

Jobbet

Checklista
Ge dig själv en halvtimme för planering i god tid
innan semestern
Skriv ner alla "måsten", både privata och
professionella, så att du slipper ha dem i huvudet
Strukturera dem i grupper och gör dem
överskådliga, t ex i form av en mindmap
Slappna av och känn att allt är under kontroll!
Uppdatera och bocka av vartefter

Sätt på
värmen i
stugan via
telefon

Hur du planerar
för att slippa
stress på
semestern

Köp sill och
nubbe

Ordna
sängplatser i
gäststugan

Myggspray!

Midsommar

Ändra adress för
morgontidningen

Köp fiskekort

Champagne?

Sommarstugan
Fixa internetuppkoppling

Ordna
sophämtning
för sommaren

Studenten

Boka släp
för att lägga
i bryggan

Privat

Köp
studentpresent
till grannen

Besök
skolgården
7/6

Ge
extranyckel
till grannen

Be
Anderssons
vattna
blommorna

Lägenheten
hemma

Boka två nätter
till på hotellet i
Milano

Kolla upp
kostnad för
fönsterputsning

20%

av svenskarna planerar att ta
emot jobbsamtal och besvara
jobbmejl på semestern (Telia)

Växla valuta

Italienresan

Bekräfta
flygbiljetterna

46%

av svenskarna känner sig
stressade inför semestern
(Temo)

Köp solkräm
och plåster

40%

av cheferna återvänder från semestern
mer stressade än innan (ILM, Institute of
Leadership and Management, UK)

Barnen

Meddela dagis
om semester

Köp solskyddskläder i stl
92

Vaccinera mot
fästingar

