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Velkommen tilbake og nå fortsetter endringsfasen for fullt.

Vi skal se på følgende punkt i denne leksjonen:

Målsetting
Kategori kontra rom
Lintøy, gardiner og pledd og annet av tekstil – dette er samlet i en egen leksjon
Vi skal se på diverse kategorier innen tilbehør – eller accessories som det så fint
heter på engelsk.
Søndagsboksen – en flott metode for å samle løse tråder gjennom uka
Ukens ufordring er : Implementer er rotefri vane.

Målsetting denne uka er at du skal få oversikt og orden enda flere steder i
huset

Det vil igjen bety at du fremover bruker mindre tid på å lete etter og organisere gjenstander i
kategoriene vi tar for oss denne uka her.

Du skal tenke på ditt hvorfor underveis i prosessen. Er du på rett vei, eller må du justere
planen litt? Det å justere planen er ingen katastrofe eller et tegn på at du ikke fikser det. Å
justere en plan er faktisk viktig FOR at du skal komme i mål. Hvis du ser over til
idrettsutøvere, så evaluere de hele tiden. De evaluerer treninga – har ønsket fremdrift blitt
oppnådd? Forbedres resultatene i takten som de skal? De evaluerer kostholdet og setter
igang justeringer om det behøves.

Vi «vanlige» er nok flinke til å planlegge, men jeg tror vi har mye å hente på å evaluere
resultatet vi har oppnådd. Må det justeringer til? I rydding kan det være at du finner et helt
annet hvorfor underveis enn det du startet med. Kanskje du var for optimistisk med tanke
på tid, og bør gi deg selv tid til mer pauser og heller bruke litt lenger tid. Heller det enn å å
bli skuffet over deg selv og droppe hele greia. Kanskje du tenkte at dette fikser du selv, men
så blir det skikkelig tungt. Da kan du be om hjelp. Husk det er styrke å be om hjelp, og ikke
en svakhet.

Resultatet ved å gå videre i prosessen nå er at du er enda ett skritt nærmere ditt
mål – ditt hvorfor.

Kanskje du rydder fordi du ønsker mer tid til hobbyen din – strikking, gå tur, male bilder,
lese bøker etc – og mindre tid til rydding. Kanskje det var mer tid med barna og mindre tid
til husarbeid.
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Kategori for kategori

Denne uka og fremover nå så jobber vi kategori for kategori og tenker bare litt på å rydde
rom for rom.  Det er testet ut av flere profesjonelle ryddere over hele verden at å tenke
kategori for kategori, og ikke bare rom for rom vil hjelpe deg å komme i mål på en best
mulig måte. Dere som har kjenner Konmari-metoden vil gjenkjenne dette. For det er kjedelig
å tro at du er ferdig med bøker når du tok alle som stod i stua, men du tok ikke de som var
lagret i kasser på hobbyrommet. Og så er det på han igjen.

Vi skal mellom annet fortsette nå med tekstiler. Slik får vi gjort oss ferdig med disse
kategoriene som har det til felles at de er laga av ulike tekstiler. Denne uka skal vi også
gjøre oss ferdig med diverse tilbehør vi bruker til hverdags eller bare av og til.

Hvorfor er ikke stua er ryddeprosjekt for seg selv i kurset?

Stua er er eksempel på et rom som aldri blir ferdig rydda om du tenker på det som 1 – ett –
ryddeprosjekt.

For kurset sin del så kunne stua aldri blitt et ryddeprosjekt for seg fordi det er et rom med
ulik bruk og innhold, fra familie til familie. Mye av det som er i en stue finner vi også andre
steder. For eksempel underholdning, elektrisk, bøker og så videre. Stua er et rom for ulike
aktiviteter, men ofte veldig rolige aktiviteter som å se på film og tv. Lage mat på kjøkkenet
er noe helt annet.

Utfordringen i stua er ikke bare tingene vi har der, men vel så mye våre hverdagsvaner.
Plukker vi opp etter oss, eller blir sofabord dumpeplass for ting som skal være andre
steder. Tar vi med tallerkenen på kjøkkenet når vi har spist? Det er rotete vaner som i størst
grad roter til stua og det kan vi gjøre noe med allerede i dag. Ikke alltid like lett om en føler
at det er «alle de andre som roter», men det finnes løsninger som vi skal se på neste uke.

Det andre punktet er at vi ofte har for mange ting der. De pyntetingene vi vil vise frem
drukner i haugen med reklame eller gjenstander som er stuet sammen. Rengjøring går mye
fortere om du reduserer på antall ting du har stående fremme.

Den tredje er hva slags oppbevaringløsninger har vi i stua. Er det bare åpne hyller og reoler
hvor alt vises? Det kreves stålkontroll med tanke på orden for at det skal se ryddig ut.
Kanskje du mangler en liten skjenk for å få en god lagringsplass til de tingene du velger å
ha i stua. Har du et fast sted hvor fjernkontroller kan legges etter bruk?
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I stua har vi kanskje lagret litt av mange kategorier som vi har lagret andre steder også.
Som underholdning, spill, blader, bøker osv. Vi ender da opp med å lete etter en ting på 2-3
forskjellige plasser for vi er ikke sikker på hvilken av de gjenstanden ble ryddet på plass til
etter sist bruk. Enkleste måten ¨å unngå slikt er å ha EN fast plass til alt.

Samle alt i en kategori på ett sted

Fokus denne uka her når vi jobber med ulike kategorier er å samle alt likt på ett sted. Likt
som at det er laget av samme materiale eller har samme bruk. For eksempel, ledninger av
ulike slag – samle de på ett sted. Alt laget av stoff på ett sted. Skrivesaker, på ett sted – så
slipper du å lete tulling etter penn og papir hver gang du trenger det

Tenk bruk og materiale. Samle som sagt det som hører naturlig sammen.

Søndagsboksen
Kort sagt så er det en måte å samle løse tråder gjennom uka. For eksempel
bursdaginvitasjoner. Skriv ned bursdagen på veggkalender eller ukeplan, men du kan du
legge selve den fysiske invitasjonen i søndagsboksen. Har du kjøpt inn gave til bursdagen –
legg den også her slik at du alltid ved hvor gaven er når du eller barnet skal i bursdag (lært
av travelmamma). Legg fakturaer du har fått på papir her, legg brosjyren du skal lese,
reklamen du ville se litt mer på. Skjemaer du må fylle ut til skolen. Innkallinger til tannlegen.

Ja, alt som du må gjøre noe med – men ikke akkurat nå.

Konseptet er laget av Lisa Woodruff som driver www.organize365.com. Det er
et amerikansk konsept og passer ikke oss helt i Norge på alt, men tanken er fantastisk. All
ære til Lisa for denne ideen!

Så finn en boks eller en kurv, eller en dediker en skuff til dette. Sett inn innvendige skilleark
om du vil, men det er ikke et «must».Gjennom uka så legger du her alle ting som du må ta
deg av senere, men ikke akkurat nå.

Ta en gjennomgang hver søndag. Utfør ting som å betale regninger eller fylle ut skjemaer
som skal leveres inn. Sorter alt som ligger der. Er det noe som ikke må gjøres ennå, så kan
det bare bli liggende der til neste søndag. Dette jeg forteller er ikke hele ideen og
forklaringen på søndagsboksen, men jeg håper du ser tanken bak tipset. Dette kan bli
stedet hvor du/dere kan legge det som ellers blir dumpet på kjøkkenbenken eller
spiseboret, eller det som surrer rundt i hodet ditt fordi du må huske å gjøre noe med det.

3/5



For at systemet skal funke så må du hver søndag sjekke boksen. Er du en som likevel
bruker noe av søndagen til å planlegge kommende uke, så er dette perfekt for deg. På bildet
under så ser du min søndagsboks. Veldig enkel boks fra Søstrene Grene. Her «kaster» jeg
opp i ting som skal gjøres noe med senere eller jeg enkelt vil finne igjen (for eksempel
billetter til konsert i fremtida). Har ikke brydd meg med å ha inndelinger per nå i boksen. Det
er mye som skjer kun digitalt i dag slik at den blir aldri særlig full, men kjekk å ha!

Sjekk ut mer på organize365.com eller sundaybasket.com

Ukens utfordring
Denne uken får du en utfordring i tillegg til å rydde. Utfordringen er å kvitte deg med en
rotevane og innføre en rotefri vane.

Tenk enkelt, gjør det enkelt. Ikke forvent å fikse alt av «gode vaner» på en dag eller helg.
Husk at her teller noe mye mer enn ingenting. Det viser seg at vi mennesker ikke takler så
godt å innføre mange nye vaner på en gang – så det er nok med å ha fokus på en ny vane.

Finn en dårlig vane du vil endre på eller innfør en vane som du synes mangler hjemme hos
deg

Eksempler kan være:

En inn – to ut når du kjøper deg noe nytt
Rydde kjøkkenbenken hver kveld
Alltid sette skoene på plass når du kommer hjem
Klargjøre frokostbordet kvelden før
Fokus på å være et godt forbilde (husk barna gjør som du gjør, og ikke som du sier :-))
Legge klesvasken på plass raskt når den er ferdig
Teste ut en «søndagsboks»

Lykke til med ukens utfordring og oppgavene som du finner i neste leksjon.

Oppsummering for denne uka blir

Metoden er nå verktøyet ditt. Med den så kan du ta fatt på hva som helst i huset ditt og få
ryddet opp. Enkelt sagt så er metoden:
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1. Planlegg, sett mål og utfør.
2. Ut med alt
3. Sorter, reduser, organiser
4. Behold kun det som gir verdi ved at du elsker det eller bruker det

Tenk enkelt, og gjør det enkelt. Ikke forvent å fikse alt på en dag eller helg. Ryddejobben
kan kjennes overveldende ut når du tenker på alt som skal gjøres, så det beste er å ikke
tenke på det. Del det opp i mindre prosjekter som er mulig å «spise». Til og med en elefant
kan spises opp om bitene blir små nok!

Så din jobb er kun å tenke neste oppgave – det neste rette steg  som min inspirator Iisa
(Iisa – unstucking people) alltid sier.

Og du? Føler du at du henger etter, så gjør du ikke det. Du er alltid der du skal være akkurat
nå og finn ditt neste rette steg.
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