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KAPITeL 5: 

Praktisk indretning 
og effektiv oprydning 



i det foregående kapitel kiggede vi på, hvordan vi kunne skabe en mere ligelig ar-
bejdsfordeling i hjemmet ved at involvere børnene i de huslige gøremål. en væsentlig 
forudsætning, ud over motivationen, for at projekt børneopgaver skal lykkes, er, at 
vi gør det nemt og enkelt for børnene at hjælpe til. imidlertid er husets eller lejlighe-
dens forskellige rum som regel indrettet af voksne, og dermed er ikke så få køkkener, 
entreer, badeværelser osv. også indrettet til voksne. selvom børnene gerne vil hjælpe 
til, er det altså ikke altid lige nemt for dem. derfor kigger vi i dette kapitel nærmere 
på, hvordan du kan indrette fx køkkenet, så det bliver lettere og mere motiverende 
for børnene at tage del i opgaverne. 

vi skal også se på tidsbesparende arbejdsprocesser. På mange måder kan vi godt 
sammenligne den måde, vi udfører opgaverne på derhjemme med arbejdsprocesser i 
en virksomhed. Begrebet lean har eksisteret i erhvervslivet i en årrække og betyder 
direkte oversat mager eller trimmet. lean er et effektiviseringsværktøj, der hjælper 
til at hindre eller fjerne spild, flaskehalse, bunker osv., så arbejdsprocesserne glider 
så glat og effektivt som muligt. Bare rolig! Jeg er ikke ved at omdanne familien til en 
produktionsenhed. men med tanke på hvor meget tid vi rent faktisk bruger på prak-
tiske gøremål i hjemmet, så er det interessant at kigge vores arbejdsrutiner og -pro-
cesser i hjemmet igennem for at se, om der ikke skulle være lidt tid at spare. i min 
optik handler det om, at jo nemmere hverdagen er, desto mere tid har vi sammen, 
og jo gladere bliver familien. lad os derfor finde den tidsbesparende lup frem og gå i 
gang med at lede efter de mange muligheder for at gøre arbejdsopgaverne i hjemmet 
nemmere og hurtigere.

Gå på jagt efter de tidsbesparende muligheder
vi starter med en opgave, som for mange føles som et rent sisyfosarbejde, nemlig 
vasketøjet. ikke så snart er vi færdige med den ene bunke vasketøj, før den næste 
vokser med lynets hast. man bliver aldrig færdig! Her får du en række konkrete og 
effektive råd til at indarbejde tidsbesparende arbejdsprocesser: 
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Hvis du som de fleste er vant til at sortere i lyst og mørkt tøj, 
kan du også nikke genkendende til, at der inden for disse to 
kategorier findes yderligere sortering i finvask, sengetøj, hånd-
klæder osv. vi ender altså igen og igen med at sortere det lyse 
eller mørke tøj, smide resten tilbage i vasketøjskurven, for der-
efter at starte forfra på sorteringen ved næste vask. 

i bogen Førstehjælp til travle børnefamilier viderebringer jeg 
et tip fra en kvinde, der har investeret i en række ikea-kasser, 
der kan stables. kasserne er ekstra smarte, fordi en tredjedel 
af låget går skråt nedad som en lem og kan åbnes, uden at hele 
låget skal tages af. du kan altså åbne låget, selvom flere kasser 
er stablet ovenpå. kasserne fungerer som en vasketøjssøjle, så 
du kun skal sortere én gang. Og når kassen er fuld, er du klar til 
at vaske. enkelt, smart og meget tidsbesparende. 

Jeg får stadig begejstrede mails den dag i dag fra familier, der 
har læst om vasketøjstippet i bogen og nu bruger meget min-
dre tid på den aktivitet. derfor er jeg også glad for at kunne 
viderebringe endnu et par gode fif til at effektivisere arbejds-
processen med vasketøj. (se billede).

Fem kurve til vasketøj
denne familie har investeret i et kurvestativ fra ikea til deres 
vasketøj: “Børnene sorterer selv, når de lægger tøj til vask. Der 
er to kurve til lyst, to til mørkt, en til kogevask (og den ved bør-
nene godt, at de ikke skal lægge noget i, red.). Den øverste er til 
rødt og lilla tøj. Det er dejligt overskueligt, at man altid kan se, 
om der er tøj nok til en maskinfuld, og det sker kun en sjælden 
gang, at noget tøj er kommet i den gale skuffe.” (se billede).

 Det er dejligt overskueligt, at man altid kan se, om der 
er tøj nok til en maskinfuld, og det sker kun en sjælden 
gang, at noget tøj er kommet i den gale skuffe 

”H for hvid”. De tre kasser har væ-
ret i brug, siden børnene var tre år, 
så alle rede inden de startede i sko-
le, vidste de, at hvid starter med h.
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Hvert værelse har sin kurv
en anden familie bor i tre etager, og når moderen tidligere skulle lægge vasketøj på 
plads, lavede hun nærmest ikke andet end løbe fra værelse til værelse og etage til 
etage. Og som hun skriver: “Jeg hader i forvejen at lægge vasketøj på plads!” nu for-
deler hun alt det rene tøj nede i vaskekælderen og opdeler det i kurve til hvert værel-
se. så er foldearbejdet også mere overskueligt, da man nu kun står med én kurv i det 
enkelte værelse. (se øverste billede).

Bring det i børnehøjde
køkkenet er som nævnt indrettet af og oftest også til voksne. mange steder står tal-
lerkener, glas og kopper på hylder i overskabene. de fleste børn bliver qua deres høj-
de dermed afhængige af voksnes hjælp til at kunne dække bord, tømme opvaskema-
skine osv.

derfor er det en god idé med jævne mellemrum at gennemgå køkkenets indretning 
og bringe flest mulige ting i børnehøjde. Tag gerne børnene med på råd: Hvad synes 
de vil være nemmest for dem? (se billede)

Tænk også over, hvilken plads de forskellige køkkenremedier har. står de ting, i bru-
ger oftest, også der, hvor de er mest tilgængelige? sommetider bliver tingene stående 
i de skabe eller skuffer, hvor vi først placerede dem, da vi flyttede ind. Og nu har vi 
bare vænnet os til, at det er sådan. men kigger vi på indretningen med de tidsbespa-
rende briller på, er det ikke sikkert, at den er særlig hensigtsmæssig eller effektiv. 

et godt sted at starte er derfor at rydde op. de fleste af os har både køkkenmaskiner, 
skåle og service, vi aldrig eller kun sjældent bruger. smid ud, giv væk eller find en 
mere hensigtsmæssig plads. fx har vi et stel, som vi kun bruger 3-4 gange om året i 
forbindelse med fødselsdage. i stedet for at det tager plads op i køkkenet, står det nu 
i en kasse i skuret. det gælder altså om at gøre arbejdsprocesserne så korte, nemme 
og hurtige som muligt. 
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Gør køkkenopgaverne børnevenlige
mange afholder sig fra at tage børnene med i køkkenet, fordi de er bekymrede for, 
om de kan komme til skade. i virkeligheden er det snarere et spørgsmål om at give 
børnene de rette opgaver svarende til deres alder samt de rette redskaber at arbejde 
med.  FIrMAeT KITcHeN4KIDS har specialiseret sig i alverdens køkkenremedier 
fremstillet til børn, og der er både tænkt over størrelse på redskaberne og sikkerhed. 
ifølge kitchen4kids kan selv helt små børn være med, og de hjælper os godt på vej 
med tre lister, der bugner af gode tips til, hvad man kan sætte de kære børn til: 

du kan også overveje, om de dyre musselmalede tallerkener og skrøbelige glas skal 
erstattes af billigere versioner, mens børnene er små. Tabet er da ikke så stort, hvis 
porcelænet ryger på gulvet. 

Fra rod til orden i en fart 
nu har vi kigget på køkkenet, men der er andre rum i boligen, hvor du både kan 
spare masser af tid og hurtigt få hjemmet til at se pænt og ryddeligt ud. en typisk 
kilde til irritation i dagligdagen er nemlig rod. Generelt har både voksne og børn i 
dag rigtig mange ting, og de både fylder og roder nemt. løsningen er, at alle ting skal 
have et sted at bo. når legetøj og lign. har en fast plads, bliver det nemt for både børn 
og voksne at rydde op i en fart. Her kommer en række smarte og praktiske ideer til, 
hvordan du på enkel vis kan gøre det let at holde orden.

 Løsningen er, at alle ting skal 
have et sted at bo 

 JuNIOr KAN DeT 
HeLe - IDeLISTe  
TIL 8-12 år 

 KAN SeLv/vIL SeLv  
OG STOr NOK! IDeLISTe 
TIL KOKKeBørN 3-7 år 

 KAN TuMLINGer 
LAve MAD? IDeLISTe 
TIL 0-2 år
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Klodskasser og system holder orden 
i entreen
en familie med fire børn videregiver 
følgende tips til indretning af entreen: 
“Systemet i gangen startede med en 
stigereol med klodskasser, men efter-
hånden som der kom flere børn, og de 
blev større, og deres tøj derved kom 
til at fylde mere, måtte der hylder op 
fra gulv til loft. Vores gang er frygte-
lig lille, og det er svært at få plads til 
overtøj og fodtøj. Dette system ser på 
ingen måder kønt ud, men det er dej-
ligt praktisk. Har man mere plads, kan 
man have et skab eller nogle kønnere 
kurve stående i stedet for den åbne 
reol. Det ville se bedre og mere roligt 
ud. (se billeder)

Princippet er, at alle skal kunne nå de-
res egne ting og dermed sørge for sig 
selv. I de øverste kasser gemmer jeg 
alle de gode tilbud. Jeg handler stort 
ind, når der er shampoo, tandpasta, 
håndsæbe osv. på tilbud. Så har vi 
altid et lille lager. Øverst ligger også 
voksentrøjer, da de er for store til kas-
serne. Det ville have været pænt med 
alle cykelhjelme på samme hylde, men 
for at det kan være praktisk, og alle 
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selv skal kunne nå, må de yngstes ting nødvendigvis ligge på de nederste hylder. Alle 
har en kasse eller to til huer, vanter, tørklæder, uldtrøjer osv. om vinteren. Om somme-
ren lægger jeg alle vintertingene væk og fylder kasketter og sikkerhedsudstyr (knæ-, 
håndleds- og albuebeskyttere) til rulleskøjter i kasserne. Nogle gange sniger børnene 
også sjippetove og andre ting i kasserne. Vi må nødvendigvis også skifte fodtøj på de 
nederste hylder efter sæson. (se billede)

Den sorte kurv er til pap og papir til genbrug. Når den står lige ved døren, husker man 
nemmere at få den med ud til containeren. Der er også en mindre kurv til batterier og 
medicinrester og lign., som det er smart at samle lidt sammen af, før man afleverer det.”

Gør det nemt for børnene 
da jeg besøgte den familie i nakskov, der gerne ville have indført børnepligter, nævn-
te forældrene, at jakker, vanter og huer ofte blev smidt i entreen, når børnene kom 
hjem fra skole. i deres entré var der hylder til skoene, og det fungerede fint, men der 
var ingen steder til de øvrige ting. efter besøget hængte forældrene både knager og 
kurve op på den første væg, børnene mødte, når de kom hjem, og nu er der pænt og 
ryddeligt i entreen. Ofte er det enkle ting, der skal til for at gøre hverdagen nemmere.
(se billede)

Skab system i rodet
kodeordet er opbevaring, og som du kan se på billederne, er kasser, kurve og alt, hvad der 
kan hjælpe med at sortere og opbevare, et hit. eksemplerne ovenfor er fra entreer, men 
du kan med fordel indrette børneværelserne med masser af opbevaringsmuligheder. 

“Hvor kan man også bruge meget tid på at rydde legetøj op og sortere det,” lød ind-
ledningen på en af de mange mails, jeg har modtaget til denne bog. Jeg er helt enig! 
Og hvor kan man også bruge meget tid på at bede sine børn om komme i gang med 
at rydde op. da vores tvillinger var små, boede vi i et rækkehus på 80 m2. det gik fint 
i starten, og vi var glade for den lille have, hvor ungerne kunne sove til middag i bar-
nevognen. men efterhånden som de blev større, voksede mængden af både udstyr 
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og legetøj, og der gik ikke længe, før jeg begyndte at sukke efter mere plads. Jeg var 
overbevist om, at et større hus var løsningen på mange af dagligdagens udfordrin-
ger. drengene kunne få hver sit værelse, der ville være mere plads til opbevaring, 
og jeg ville få et rigtigt kontor i stedet for den lille repos, der gjorde det ud for en ar-
bejdsplads, når jeg arbejdede hjemme. kort sagt: vi ville bruge langt mindre tid på at 
rydde op og forsøge at frigøre plads, der reelt ikke var. 

lykkelig og lettet var jeg da også, da vi fandt vores drømmehus med masser af plads. 
Hurtigt måtte jeg dog sande, at vi uanset hvor meget eller lidt plads der er, hurtigt 
finder ting at fylde pladsen op med. flere ting og mere plads betyder også, at det nu 
tager længere tid at gøre rent. derfor kan det uanset boligens størrelse betale sig at 
indrette hjemmet med tanke på, at det skal være nemt at holde orden og hurtigt at 
rydde op.

i vores hus har vi indrettet et værelse til børnestue, hvor tvillingerne kan boltre sig 
og have en stor del af deres legetøj, mens voksenstuen er forbeholdt voksenindret-
ning og -ting. reglen er, at man gerne må have legetøj med ind i voksenstuen og hyg-
ge sig her, hvis man har lyst. men man skal hver især rydde op efter sig, når man er 
færdig. det samme gælder i børnestuen – man rydder op efter sig. endelig foregår 
vilde og støjende lege i børnestuen. ret smart, syntes vi, og synes vi stadig. vi havde 
blot glemt at tage højde for, at børn ikke bare fra naturens side kan kunsten at rydde 
op. når man tænker over det, kræver oprydning faktisk en strategi, en vis form for 
struktur og endelig nogle steder at putte legetøjet i, hen eller ned.

så da jeg for nogle år siden første gang bad de to poder om at rydde op efter sig i  
børnestuen, gik de straks og velvilligt i gang med at lege med tingene på gulvet. Jeg 
måtte da forklare dem, at oprydning indebar at lægge tingene på plads i skabene. 
endnu en gang gik de glade i gang – med at tage al legetøjet ud af skabene! Puha, det 
var op ad bakke. indtil det gik op for mig, at de jo ikke havde nogen idé om eller ret-
ningslinjer for, hvad begrebet oprydning var. 

 Puha, det var op ad bakke.  
Indtil det gik op for mig, at de jo 
ikke havde nogen idé om eller  
retningslinjer for, hvad begrebet 
oprydning var  
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således klog af skade fandt jeg seks kasser i garagen og gik i gang med at lave et op-
rydningssystem til dem. 

De tre oprydnings- og sorteringskriterier
vi har altså brug for en eller anden form for system eller logik til at rydde op efter os, 
og det gælder i bund og grund for både børn og voksne. ellers bliver det for bøvlet og 
tager for lang tid med det resultat, at vi mister overblik og momentum undervejs og 
desværre ofte ender med at lade bunkerne ligge. 

Hvert barn fik nu tre kasser med hver sin overskrift, dvs. sorteringskriterium:

•	 Smide	ud
•	 Give	væk
•	 Gemme

da jeg første gang introducerede de tre kasser, havde de endnu ikke lært at læse, så 
jeg nøjedes med at skrive deres navne og give de tre kriterier hver sin farve. rød for 
smid ud, gul for giv væk og grøn for at gemme. (se billede)

Hernæst delte vi børnestuen op i bidder for at gøre det så nemt og overskueligt for 
dem som muligt. vi tog ganske enkelt en hylde ad gangen og sorterede efter rød, gul 
og grøn. Herefter skufferne osv. samtidig havde vi aftalt et belønningssystem, hvor 
hver 100 gram, som de smed ud eller gav væk, udløste en bonus i form af en krone. 
vi havde forinden talt om, hvad pengene skulle bruges til. På daværende tidspunkt 
sparede vi op til en ferie, og belønningerne ville blive udbetalt i form af lommepenge 
til is, mens vi var af sted. Jeg skal love for, at der kom gang i oprydningen! min ene 
søn tømte resolut en kasse med sine yndlingsbiler i Giv væk-kassen, satte den op på 
badevægten og konstaterede, at han skulle have mange is på ferien.
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Hemmeligheden bag effektiv oprydning
vi voksne har også stor glæde af de tre sorteringskriterier 
smid ud, giv væk og gem. de udgør én af de to vigtige parame-
tre for succesfuld oprydning. den anden parameter er helt og 
aldeles afgørende for, at du kommer nemt og effektivt igen-
nem enhver form for oprydning: du må aldrig, og jeg mener 
aldrig, begynde at udføre samtidig med, at du rydder op. 

Hvordan en oprydningsseance kan køre af sporet
først en tilståelse. Jeg er et bunkemenneske. det lyder bedre 
end rodehoved, og det er heller ikke roderi i traditionel for-
stand, hvor der ligger ting overalt (min mand vil nok ikke være 
helt enig med mig i denne påstand). der er snarere tale om, at 
jeg samler bunker rundt omkring i huset, typisk bunker af avi-
ser, magasiner og bøger, jeg planlægger at læse ved næstkom-
mende lejlighed. kombinér bunkefænomenet med, at jeg også 
er en gemmer, og der er tale om en farlig cocktail. Gemmeren 
kommer især op i mig i det øjeblik, jeg når til smid ud-stadiet. 
mens jeg skriver dette, går det op for mig, at jeg ganske enkelt 
synes, det er synd for tingene at blive smidt ud! Jeg kan selv 
høre, hvor tosset det lyder, men en antimaterialistisk kvalme 
opstår, når jeg bliver konfronteret med, hvor mange ting, vi 
bruger kortvarigt og smider ud. Ja, nogle ting når endda aldrig 
at blive brugt, men samler støv bagest i skabet eller i skuret. 
at gemme tingene bliver derfor en sær form for retfærdiggø-
relse af alle de ting, vi erhverver os: ”Jeg skal nok få det brugt. 
På et tidspunkt. Inden længe …” 

en gang om året rydder jeg op i vores skunk på førstesalen. 
det er en dyb og tør skunk, dvs. at der er plads til at lægge rig-

tig mange ting ind i skunken, og de får ikke fugtskader, selvom 
de ligger der længe. med en gemmer i huset ryger der hurtigt 
rigtig mange ting ind i den skunk. Typisk starter jeg en week-
endmorgen bevæbnet med en hel rulle skraldesække. På dette 
tidspunkt er motivationen høj, og jeg starter energisk med en 
tur rundt på værelserne, hvor jeg hiver alt ud fra skunken. Jeg 
starter fra en ende af og sorterer på livet løs. lige indtil jeg 
falder over et billedalbum, en bog, jeg har ledt efter i måneds-
vis, eller andet der kan forstyrre min målrettethed. Tilbage til 
oprydningen og det går stadig godt, lige indtil jeg igen falder 
over noget, der stjæler min opmærksomhed. for hver gang 
dette sker, mister jeg momentum og får sværere ved at holde 
fokus på oprydningsprojektet. Pludselig virker alle bunkerne 
rundt om mig helt uoverskuelige, og jeg føler mig ganske ener-
giforladt ved tanken om, hvor meget jeg endnu mangler for at 
blive færdig. På et tidspunkt opgiver jeg ævred, stopper bun-
kerne tilbage i skunken og beslutter mig for, at jeg næste gang 
får ryddet ordentligt op og smidt ud.

er dette forløb genkendeligt? så vil du virkelig kunne mærke 
effekten af at skille de to faser oprydning og udførelse ad. 

1. OPryDNING – Beslut dig for dine sorteringskriterier, fx 
smid ud, gemme, giv væk.
 
2. uDFøreLSe – Hvad skal der ske med sækkene/kasserne? 
Planlæg og sæt tid af til at gøre det.
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Oprydning på hjemmekontoret eller arbejdspladsen
især fase to, udførelse, er vigtig, når du skal rydde op i papirer. under oprydning på 
kontoret vil du ofte finde papirer eller andet, du skal være udførende på, fx opgaver 
eller regninger. Her er det nemt at falde i og lige betale regningen eller få skrevet 
en mail, for det tager jo blot et par minutter. men for hver gang du skifter over til 
udførelsesfasen, bliver det sværere og sværere for hjernen at bevare overblikket og 
vende tilbage til oprydningen.

du kan med fordel opstille følgende kriterier for oprydning af kontoret: 

•	 Smid	ud/slet
•	 	Videregiv	eller	delegér	til	rette	vedkommende	(hvis	opgaven	er	endt	det	forkerte	sted)
•	 Arkivér

Herefter kan du tage dig af udfør-opgaverne. Planlæg og sæt tid af til alle dem, du 
ikke kan nå lige nu.

Modnekassen – gemmerens bedste ven
løsningen for os gemmere er at oprette en modnekasse. en slags transit for ting vi 
alligevel aldrig kommer til at bruge, men har svært ved at give slip på. Tricket med 
modnekasser er, at du her lægger alle de ting, du måske kommer til at bruge eller 
savne. du skiller dig altså ikke rigtigt af med dem, de ligger blot og modner. Beslut-
ningen om at lade ting modne er langt nemmere end at tage det endelige, drastiske 
skridt, hvor de ryger ud. en afgørende handling for at modnekassen kommer til at 
virke er naturligvis, at du sætter en dato. du skal altså beslutte, hvor længe modne-
kassen må stå, inden dens endelige færd væk fra matriklen skal ske. skal det være 
tre, seks eller tolv måneder? 

  TIP! Et lille tip er at forsegle kassen og sætte slutdato på. Hvis forseglingen ikke 
er blevet brudt inden da, har du det endegyldige bevis for, at du ikke kommer til at 
bruge de ting, der er i kassen. Nu er det altså meget lettere at sige farvel.

 Løsningen for os gemmere er at 
oprette en modnekasse  
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for nogle lyder modnekassen måske 
som noget pjat. men som med mange 
andre ting i livet er min filosofi: ”What-
ever works”. Jeg må konstatere, at for 
mange af de gemmere, jeg underviser 
på arbejdspladser, og for mig eget ved-
kommende, bliver oprydningen grun-
digere og mere succesfuld, når vi har 
en transitfase, hvor vi mentalt skiller 
os af med tingene.

disse tips gælder i øvrigt også alle for-
mer for oprydning af papir og mails på 
kontoret på jobbet og der hjemme, hvis 
du har sådan et. du kan have en pap-
kasse stående under dit skrivebord, 
hvor du gemmer papirer, rapporter, ud-
skrifter mm., som du med relativt lille 
sandsynlighed kommer til at bruge, 
men alligevel er bange for at smide ud. 
for tænk nu hvis? for denne kasse kan 
du have en skæringsdato om fx seks 
måneder. en gang om måneden kan du 
se nederst i bunken og smide alt, hvad 
du ikke har brugt det forgangne halve 
år, ud. Præcis det samme er hensigts-
mæssigt at gøre med mails. Opret en 
særskilt mappe i dit mappesystem til 
modne-mails. Her behøver du ikke at 
sortere dem yderligere. alle mails, du 
er i tvivl om, gemmer du her. Herefter 

kan du en gang om måneden sortere 
efter dato og nu slette alle de mails, der 
er ældre end seks måneder, eller hvil-
ket datokriterium du nu vælger. 

To smarte kassesystemer til legetøjet
To familier beskriver her, hvordan de 
bruger et kassesystem til at holde ro-
det nede og som samtidig gør, at lege-
tøjet forbliver interessant i længere tid. 
ideen er, at legetøjet sorteres i en ræk-
ke kasser, gerne med låg, så de kan sta-
bles. nogle af kasserne står på børne-
værelset, mens andre har deres plads i 
kælderen, eller hvor man nu har opbe-
varingsplads: 

”Jeg har nu lavet en stor reol i vores 
kælder med alt legetøj (som er sorteret). 
Ungerne kan så bytte de tre kasser, de 
har på værelset, ud med kasser fra kæl-
deren, og så er der pludselig ikke så me-
get at rydde op.” 

meget inspireret af familiens trekas-
sesystem investerede jeg øjeblikkeligt 
i fire store gennemsigtige kasser med 
låg i to forskellige farver og bad mine 
børn om at lægge alt det legetøj, som de 
ikke legede med i øjeblikket, i kasserne. 
det har nu fået en plads i garagen, og 

de har pt. stået uåbnede i fire måneder! 
måske bliver legetøjet aktuelt igen, og 
hvis ikke er det med garanti nemmere 
at give væk nu. (se billede)
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desuden har de hver fået en stabel 
mindre kasser med låg til alverdens 
dingenoter og småting, som ikke har 
en rigtig plads og derfor er svære at 
rydde op. nu kan de hurtigt rydde op 
på deres værelser, og specielt mode-
ren er glad for den nyfundne orden. 
(se lille billede øverst)

  TIP! ”Her er et billede af vores reol 
med kasserne. I weekenden går vi i 
kælderen og bytter legetøjskasserne 
ud med andre kasser efter børnenes 
eget ønske – dermed har vi altid ’nyt’ 
legetøj.” (se lille billede nederst)

en hylde pr familiemedlem
”I vores bryggers har vi et skab med 
nogle lækre store hylder, og når sådan 
nogle bare står til fri afbenyttelse, sker 
der ofte det, at man bruger dem til at 
stille en masse ting af på. Det blev jeg 
hurtig træt af, så nu har vi hver især 
én hylde med en kasse, som vi selv må 
bestemme, hvad skal bruges til. På den 
måde har vi alle meget nemmere ved 
at finde vores ting, og det er også nem-
mere at rydde tingene op. Jeg har lavet 
et skilt til hver af os – så er der ingen 
misforståelser.” (se billede til højre)

16

INDHOLD INDLEDNING Kapitel 1 Kapitel 3 KapItEL 5 Kapitel 7 Kapitel 9Kapitel 2 Kapitel 4 Kapitel 6 Kapitel 8 Kapitel 10



Listen, der får dig i gang med at rydde op
”Jeg er selv mor til tre børn på fire, syv og ni år, så jeg tager alle 
gode råd til mig. For nogen tid siden havde min veninde og jeg 
en snak om de ting, vi bare aldrig nåede eller kom i gang med. 
Når man har overstået den ugentlige rengøring, orker man 
ikke mere og får aldrig gjort nogle af de små ting. Det kunne 
være:

- Rydde op i børnenes skabe
- Rydde op i eget tøjskab
- Rydde op i en køkkenskuffe, som altid roder
- Rydde op i filmskuffen
- Rydde op i skoskabet
- Rydde op opskriftmappen

Det kunne være mange andre småopgaver, som kunne være 
dejlige at få udført. Min veninde har imidlertid lavet en liste 
med alle disse ting, og hver uge inden den obligatoriske ren-
gøring, laver hun minimum én af tingene og kan nu sætte et 
flueben. Hun tilføjer ofte ting til listen, og nogle gange har 
hun måske så meget overskud, at hun når nogle ting i løbet af 
ugen. Men hun starter altid med at lave minimum en ting før 
den obligatoriske rengøring, for den skal man jo nok få gjort 
alligevel. Og på den måde får hun lavet nogle af de opgaver, 
man ellers aldrig når. 

Jeg har siden selv lavet en liste og får nu lavet mindst én ting 
hver uge – senest i forbindelse med min lørdagsrengøring. Og 
så glæder jeg mig over de små ting, jeg får lavet, og at der er 
orden i mine skuffer og skabe – i hvert fald i nogen tid.”

endnu flere tips og ideer til oprydningen

rengøring på under en time
“Hos os er sidste nye idé, at børnene også hjælper til med ren-
gøring. De lærer at pudse spejle, gøre toiletter rene, tørre støv 
af og støvsuge. Og ja, det bliver da ikke gjort helt så grun-
digt, som når vi selv gør det. Men vi tager jo også vores del af  
arbejdet, så hver anden uge kommer vi helt ind i krogene. Vi 
fordeler opgaverne over morgenmaden lørdag, så alle prøver 
de forskellige opgaver. Alle gør så rent sammen til god musik, 
og det tager mindre end en time.” 

robotstøvsuger holder skidtet nede
flere bidragydere til bogen foreslår at investere i en robot-
støvsuger. der findes mange gode, så du skal først beslutte dig 
for, hvad den skal kunne. Har i fx husdyr, skal den være ekstra 
kraftig, så den får alle hårene med. skal den både kunne støv-
suge og vaske gulv? Har i trægulve eller tykke tæpper? min 
erfaring med en robotstøvsuger er, at den er et godt supple-
ment til den grundige støvsugning i forbindelse med rengø-
ring. den kan holde støvet nede og tage krummerne, mens i 
er på arbejde. Og selvom den ikke helt kan erstatte den rigtige 
støvsuger, er det stadig en fryd at komme hjem til pæne gulve.

Ti minutters-strategien
“Min ti minutters-strategi går ud på, at jeg over en periode hver 
dag vælger en bestemt handling. Men jeg må kun bruge ti mi-
nutter på den. Dermed får jeg fokus på noget, jeg ikke tidligere 
har prioriteret. Det kan være alt fra oprydning af køkkenskuf-
fer til mere langsigtede strategier og vaneændringer i daglig-
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dagen. Strategien er lettest at tage i brug i forhold til konkret oprydning i et bestemt 
afgrænset rum.”

Fire IKeA-poser – sådan kan du leane din oprydning
en far, der var blevet godt og grundigt træt af at bruge meget tid på at rydde op, vi-
deregiver her et smart tip til hurtig oprydning: ”Jeg har en metode til at rydde hele 
huset op på minimal tid. Jeg fandt ud af, at når jeg ryddede op, brugte jeg det meste 
af tiden på at gå frem og tilbage med tingene mellem rummene. Så nu gør jeg i stedet 
følgende:

1.  Jeg tager et antal IKEA-poser. I vores hus er der typisk fem rodede rum, så her tager 
jeg fire poser.

2.  Jeg starter i stuen. I vores stue ligger typisk en masse ting og roder. Både ting, 
der hører til i stuen, og en masse legetøj der skal til børneværelset, tøj der skal til  
soveværelset, hårelastikker der skal til badeværelset osv. Nu bliver jeg i stuen, indtil 
den er ryddet helt op. Alt det der skal flyttes til et af de andre rum kommes i en af 
IKEA-poserne, således at jeg har en pose ting, der skal til børneværelset, en til sove-
værelset osv.

3.  Jeg fortsætter nu i næste rum, fx soveværelset. Her starter jeg med at tømme  
posen med soveværelsesting, som jeg har med, og bruger den nu tømte pose til stu-
eting. Nu rydder jeg op her ligesom i stuen.

4. Jeg forsætter på samme måde gennem hele huset. 

(se billede)
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Med dette system kan jeg nøjes med at 
bevæge mig en gang frem og en gang 
tilbage gennem huset. Det er meget 
hurtigere end at rende frem og tilbage 
mellem rummene, hver gang jeg har 
fyldt hænderne op med ting, der ikke 
hører til i det rum, hvor jeg tilfældigvis 
er.”

Oprydningssang
samme far fortsætter: ”Vores børn er 
stadig små. Vi har fundet ud af, at det 
virker meget motiverende for dem at 
være med til at rydde op, hvis vi sætter 
en oprydningssang på stereoanlægget 
på repeat og skruer helt op. Vi bruger 
denne her: The Clean-Up song.” 

 LINK TIL SPOTIFy
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15 metoder til at indrette  
hjemmet praktisk og gøre  
oprydningen effektiv
Budskabet i dette kapitel er, at du ved 
hjælp af nogle simple overvejelser og 
justeringer, kan:

•	 Vinde	meget	tid	hver	dag
•	 Bringe	aktiviteterne	i	børnehøjde	
•	 	Gøre	det	langt	nemmere	for	børne-

ne at hjælpe til 
•	 Skabe	mere	ro	og	orden	i	hjemmet
•	 	Gøre	det	nemmere	og	hurtigere	 at	

rydde op

Du har fået 15 forskellige metoder til 
at gøre indretning og oprydning til 
en leg, og det er nu blot op til dig at 
vælge en eller flere af dem: 

1.  Hvilke af metoderne bruger du  
allerede?

2.  Hvad er du blevet mest inspireret 
af i dette kapitel?

3.  Hvilke metoder har du størst  
motivation til at prøve af den  
kommende weekend?

God fornøjelse med oprydningen!

1.

2.

3.
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Nu er der godt nyt til børnefamilier, der savner mere overskud, 
tid og nærvær i dagligdagen. Forfatter og effektivitetsekspert 
Trine Kolding giver i bogen 149 konkrete tips til mere overskud 
og familietid i hverdagen.

alle ideer, metoder og redskaber er testet i praksis af henholds-
vis forfatteren og af de mere end 50 familier, der gavmildt har 
bidraget med deres bedste tips og tricks til en nemmere hverdag 
i den travle børnefamilie.

med bogen Overskud i familien – 149 konkrete tips til mere fami-
lietid i hverdagen får du:

•	 De	seks	trin,	der	hjælper	hjernen	og	frigør	tid
•	 Tjeklister,	skemaer	og	indkøbslister
•	 13	smarte	måder	at	spare	tid	i	køkkenet	på
•	 	Et	helt	kapitel	om	børneopgaver	og	masser	af	inspiration	til,	

hvordan du får børnene til at hjælpe mere til
•	 	15	forslag	til	at	indrette	hjemmet	praktisk	og	gøre	 

oprydningen effektiv
•	 	24	ideer	og	metoder	til	at	skabe	mere	af	den	gode	tid	til	 

dig og dine nære relationer
•	 	En	knap	til	at	skrue	ned	for	den	evindelige	dårlige	 

samvittighed
•	 Og	meget,	meget	mere…

Bogen er et must for alle børnefamilier, der sukker efter mere 
overskud og tid. den er krydret med en lang række illustrati-
oner, humoristiske historier, et væld af eksempler samt lister 
og skemaer, du kan downloade, så du hurtigt og nemt er i gang. 
med 149 lettilgængelige og praktiske ideer, er du kun få skridt 
fra en nemmere hverdag.


	Back 22: 
	Back 23: 
	Back 24: 
	Back 8: 
	Page 4: Off
	Page 51: Off
	Page 62: Off
	Page 73: Off
	Page 84: Off
	Page 95: Off
	Page 106: Off
	Page 117: Off
	Page 128: Off
	Page 139: Off
	Page 1410: Off
	Page 1511: Off
	Page 1612: Off
	Page 1713: Off
	Page 1814: Off
	Page 1915: Off
	Page 2016: Off

	Back 9: 
	Page 4: Off
	Page 51: Off
	Page 62: Off
	Page 73: Off
	Page 84: Off
	Page 95: Off
	Page 106: Off
	Page 117: Off
	Page 128: Off
	Page 139: Off
	Page 1410: Off
	Page 1511: Off
	Page 1612: Off
	Page 1713: Off
	Page 1814: Off
	Page 1915: Off
	Page 2016: Off

	Back 93: 
	P80_1: 
	P80_2: 
	P80_3: 


