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Gavmildhed og storsind 
hører julen til.

_____

Gavmildhed og storsind hører julen til. Vi samles om gode gamle traditioner og
deler gaver ud. Vi glæder os over at alt er som det plejer. Så blev det alligevel jul
igen i år.

En duftevand til far, håndklæder til Anna, nye sneaks til junior… Ja, selvom
julegaveindkøbene måske er blevet slanket lidt i år, så vil mange nok alligevel have
tømt kontoen i december i håb om at glæde børn og barnlige sjæle. 

Spørgsmålet er, om den samme gavmildhed og vilje til at dele er til stede, når vi deler
vores dyrebare viden? Viden der gør netop os uundværlige. 

Allerede fra barnsben får vi at vide, at vi skal huske at dele – vores legoklodser,
eftermiddagsfrugt og fredagsslik. Men at dele betyder normalt, at der er mindre
tilbage til mig selv. Og så er det jo ikke mærkeligt, at mange børn har en naturlig
modvilje imod at dele. Men hvad nu hvis man kan dele uden selv at miste eller afgive
noget? Eller endnu bedre, hvis man får mere af at dele?

Deler du din viden, din faglighed og din ekspertise med en anden, har du beriget den
anden uden selv at miste. Måske har du endda selv lært noget af at lære fra dig. 

I takt med at vores viden forældes hurtigere og hurtigere, bliver behovet for
videndeling også intensiveret. Samuel Arbesman, der er forfatter til bogen The Half-
Life of Facts: Why Everything We Know Has an Expiration Date, har estimeret, at
halveringstiden for fagspeci�k viden er tre til fem år. Så halvdelen af det, vi ved i dag,
er forældet om få år. Vi er derfor nødt til at lære nyt hver dag. 

Ny viden kan erhverves fra kurser, uddannelser, konferencer, faglitteratur og
internettet. Og der investeres da også hvert år tusindvis af timer og milliarder af
kroner i efter- og videreuddannelse i forventning om, at medarbejderne herved bliver
opkvali�ceret. 

Alternativt kan ny viden erhverves inden for egen organisation, hvis du har kolleger,
som er i besiddelse af de efterspurgte kompetencer, og som i øvrigt er i stand til at
dele deres viden, er videndeling et særdeles fornuftigt alternativ. Det er en både en
billig, nem og ofte hurtig måde at få viden i omløb på. Cirkulation af viden i en
organisation kan være lige så vitalt, som det blod, der cirkulerer i kroppen og forsyner
organerne med den fornødne ilt og de nødvendige næringssto�er.

Lad derfor julegavmildheden sænke sig og husk at del din viden, således at du
bidrager til at dine kollegaer bliver klogere og bedre – hver dag.

Vi vil gerne tilbyde at dele vores viden
med dig – du kan gratis hente to
kapitler af Line Sanders
anmelderroste bog om videndeling
her.

Har du lyst til at læse hele bogen, kan
du købe den med 20% rabat på:
https://shop.supplement.dk – brug
rabatkoden: ”SUPPLEMENT20”. Hvis du
ønsker et signeret eksemplar, så skal
du bare skrive ”Signer” i
kommentarfeltet.

2022 har været endnu et travlt og spændende år i SUPPLEMENT, hvor vi har delt
vores viden med over 7.000 mennesker indenfor en lang række forskellige områder.
Herunder kan du se nogle af de spændende kurser som vi udbyder i 2023. Og �nder
du ikke lige det du søger, så kan du jo altid gå på opdagelse i hele vores brede
kursuskatalog på supplement.dk

De bedste julehilsner 
SUPPLEMENT AS

ÅBNE KURSER

_____

Bliv en bedre underviser – København: Den 2-3/2 2023 
Præsentationsteknik med personlig gennemslagskraft – København: Den 2-3/2 2023 
Sidemandsoplæring – e ektiv videndeling – København: Den 25/4 2022

ÅBNE ØKONOMI KURSER

_____

Bogholderi for begyndere – og opfriskning – Århus: Den 9-10/2 2023 Flere datoer i 2023 
Bogholderi for begyndere – og opfriskning – København: Den 21-22/2 2023 Flere datoer i
2023 
Knæk et regnskab – København: Den 9/3 2023 Flere datoer i 2023 
Forstå og analysér årsrapporten – København: Den 9-10/3 2023 Flere datoer i 2023 
Projektøkonomi – København: Den 14/3 2023 
Knæk et regnskab – Århus: Den 20/3 2023 Flere datoer i 2023 
Forstå og analysér årsrapporten – Århus: Den 20-21/3 20223 Flere datoer i 2023 
Økonomistyring og budgettering – København: Den 15/11 2022
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