
Pas på ! Ellers får du et kram 

Kollegerne finder sig ikke i, at man hænger med mulen i 

Plantedirektoratet. Hvis der mukkes, bliver man øjeblikkeligt 

truet med et kram og et smil.  

Af Karsten Kjærgaard  

»Hva´ søren, er du en sur citron i dag? Så pas lige på, ellers får du et 

kram!« Sådan har det lydt flere gange blandt  

 

Medarbejderne i korridorerne i Plantedirektoratet i de seneste uger. 

Anledningen til den interkollegiale kærlighed er et kursusforløb, som 

80 medarbejdere i Plantedirektoratet gennemførte i marts måned, og 

som har løftet stemningen i direktoratet gevaldigt. »Gå gladere hjem 

fra arbejde end da du kom« var overskriften, da 50 medarbejdere fra 

Plantedirektoratet indfandt sig på Hotel var der ingen tvivl om, at vi 

måtte have så mange som muligt af de resterende af sted også,« siger 

hun.  

»Lige det der gør mig uglad«  

To instruktører – Freddy Meyer og Finn Kistrup - stod for programmet 

og supplerede hinanden med skiftevis alvorligt og sjovt indhold. Freddy 

Meyer stod for den letbenede del af undervisningen og gav mange 

underholdende råd til, hvordan arbejdsdagen gøres sjovere. Blandt 

andet har alt for mange danskere gået i flinkeskole og burde formulere 

sig tydeligere, mente Freddy Meyer, og gav et eksempel på en tøvende 

medarbejder med musestemme:  

»Lige det dér gør mig uglad, kan vi gøre det på en anden måde?«  

I stedet for at krybe langs panelerne burde man være mere konkret, 

vende tingene om og sætte ord på det, man i virkeligheden tænker, 



sagde Freddy Meyer, der også præsenterede publikum for en regning 

på en sur medarbejder.  

»Prøv at overveje en situation, der gjorde dig sur: Hvor mange timer 

brugte du på at brokke dig? Hvor mange timer brugte du på at være 

sur – og på at brokke dig over, at ingen hørte efter, da du var sur?« 

sagde Freddy Meyer, der mente, at ´regningen´ for en sur 

medarbejder kunne løbe helt op i 40.000 kroner.  

Tillidsrepræsentant for laboranterne, Jette Mårtensson, var også 

begejstret for arrangementet.  

»De to supplerede hinanden rigtig godt. Man kan ikke sidde og grine i 

seks timer i træk, så det vekslede hele tiden mellem lidt mere alvorlig 

teori og så et godt grin, når Freddy Meyer lige lettede stemningen med 

en frisk bemærkning,« fortæller hun.  

Nyborg Strand den 17. marts. Tidligere havde 30 medarbejdere fra 

direktoratet gennemgået samme éndags-kursus og var styrtet hjem på 

arbejdspladsen for at gruppepresse resten af kollegerne til også at 

deltage.  

»Det var bare et par supergode dage,« fortæller tillidsrepræsentant for 

HKfunktionærerne i Plantedirektoratet, Merete Thrane.  

»Jeg har fået et hav af mails bagefter fra folk, der skriver, hvor godt 

det var, og efter det første hold havde været af sted,  

fakta  

Kurset på Nyborg Strand er blevet finansieret af 3-partsmidler, der 

efter ansøgning er tildelt OAO’s område i Plantedirektoratet.  
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