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Kend din tidstype® og få styr på planlægningen  
 
Trine Kolding er ophavskvinden til De tre tidstyper® og  Danmarks tidsekspert nr. 1. 
Med dette kursus har du de bedste forudsætninger for én gang for alle at få styr på 
tiden! 
 
Kender du din egen tidstype? Efter kurset er du ikke længere i tvivl!  
Var du typen, der skrev dansk stil natten før i skolen, eller afleverede du altid i god tid?  
Tidstyperne er udtryk for forskellige måder at forholde sig til tiden på, og din personlige tidstype 
er afgørende for, hvordan du planlægger og ikke mindst for, om planen holder eller ej. 
 
Tidstypeuniverset består af De tre tidstyper®: tidsoptimisten, tidsrealisten og tidspessimisten. 
Din personlige tidstype har betydning for, hvordan du opfatter forskellige tidsbegreber, hvordan 
du planlægger tid og opgaver og i høj grad, hvordan du arbejder sammen med dine omgivelser.  
 
På kurset får du solid viden om De tre tidstyper® og deres varianter, gennemtestede redskaber til 
at få styr på planlægningen og inspiration til at optimere samarbejdet med andre tidstyper. 
 
Indhold 

• Hvad savner du tid til? 

• Tidstypeprofilen – er du tidsoptimist, tidsrealist eller tidspessimist? 

• Grundig gennemgang af De tre tidstyper® og deres to varianter 

• Fokus på tidstypernes styrker og svagheder  

• Opsamling på tidsregistreringsopgave – giv din planlægning et serviceeftersyn  

• Den ægte tidstypetest! Hvilken tidstype er du i virkeligheden? 

• Masser af konkrete redskaber til tidsrealistisk planlægning 

• Spot en tidstype – særlige karaktertræk, du skal kende, når du arbejder sammen med 
andre tidstyper 

• Hvad mener de forskellige tidstyper egentlig, når de siger fx ’Haster’? 

• Metoder til at styrke samarbejdet med de andre tidstyper 

• Bonus: Tidstyperne i familielivet 

• Udviklingsmuligheder for tidsoptimisten, tidsrealisten og tidspessimisten 

• Tjekliste med redskaber til at komme godt i gang med nye vaner 
 

Forberedelse og opfølgning 
For at sikre at du får mest muligt ud af kurset skal du forberede to opgaver, som du modtager i 
god tid på mail. Efter kurset modtager du i alt fire opfølgningsmail, der hjælper dig til at holde 
fast i dine nye vaner. 
 
Varighed 
Kl. 9-16 
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Om Trine Kolding 
Underviser, forfatter og tidscoach med speciale i personlig effektivitet og planlægning. Hun har 
undervist i tidsstyring siden 2000, igennem egen kursusvirksomhed siden 2004, og var inden da 
bl.a. projekt- og teamleder på Teknologisk Institut. Forfatter til otte bøger om effektivitet, senest 
“FOKUS – sådan skaber du gode arbejdsbetingelser for din hjerne”. Uddannelser fra Copenhagen 
Business School og Danmarks Pædagogiske Universitet samt proceskonsulent og certificeret 
coach. 
 


