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RASMUS KLUMP
– FORANDRINGENS MESTER

_______

Forandringsparat? Lær af mesteren – Rasmus Klump.  
Han er god til forandringer.

Vær mere nysgerrig 
I alle fortællingerne bliver Rasmus Klump og 
vennerne mødt af en problemer, der skal overvin-
des. Hvad enten det er Krokodillen 
Futkarl, der har et lokomotiv, men kun 
meget få meter skinner at køre på, eller 
krondyret med en fuglerede i sit gevir. Det 
helt centrale ved fortællingerne om Rasmus 
Klump er, at de er gennemsyret af nysgerrighed.

Der er en legende og fordomsfri undersøgen af de problemer, der dukker op, som 
fortællingen skrider frem. Hvis der ikke dukker noget op, så finder Rasmus Klump 
nogen, der skal hjælpes, noget der skal forbedres eller optimeres – han er en 
optimør. Rasmus Klump giver sig nysgerrigt i kast med forandringerne.

Vores sprogbrug om forandringer afslører, at vi ofte tænker forandringer som 
afsluttelige forløb: ”Vi skal igennem forandringen …”, ”når forandringen er blevet 
implementeret …”  etc. Vi har svært ved at forholde os til det uafsluttede og 
uendelige. Som menneske har vi behov for at kunne overskue det, vi er i gang med 
eller skal i gang med. Det er formodentlig de færreste ledere og medarbejdere, 
der vil acceptere at skulle i gang med en uendelig forandring, som aldrig kommer i 
mål. Vi kan se livet som en lang forandring eller problemløsning, men vi behov for 
at afslutte noget og kunne sætte et flueben ved noget som er lykkedes.

Måske kan Rasmus Klump inspirere dig og dine kollegaer. Du kan læse hele 
artiklen om Rasmus Klump og forandringer her.

Hvis du har fået lyst til at høre mere om vore 
kurser i forandringer er du meget velkommen til 
at  kontakte Mads Lønnerup på ml@supplement.
dk eller du kan finde inspiration til kurser her.

De bedste hilsner fra
SUPPLEMENT AS

Åbne kurser
___

At lære og at huske - Århus: 8/11 2016

Corporate Storytelling - Lyngby: 4/10 2016

Bliv en bedre underviser – Lyngby: 13-14/6 2016

Styr på tiden – Lyngby: 28/11 2016

Åbne økonomi kurser
___

Knæk et regnskab - Århus: 9/9 2016

Knæk et regnskab (udvidet version) - Lyngby: 4-5/10 2016

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Århus: 27-27/10 2016

Regnskabsforståelse og –analyse for sagsbehandlere og rådgivere – Århus: 

11/11 2016

Knæk et regnskab - Århus: 18/11 2016

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Lyngby: 21-22/11 2016

Projektøkonomi - Lyngby: 23/11 2016

Økonomistyring og budgettering for ikke-økonomer – Lyngby: 29/11 2016

Knæk et regnskab - Lyngby: 6/12 2016

Credit: Egmont
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