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KAN DENNE GRUPPEN HJELPE MEG Å FINNE MEG EN 
JOBB?

Det er ikke lett å finne arbeid, men denne selvhjulpenhetsgruppen vil 
hjelpe deg å lære den beste måten å finne deg en jobb og lykkes i den. På 
gruppemøtene vil du forplikte deg til å gjøre bestemte handlinger, og grup-
pen vil gi deg forslag og oppmuntring. Gruppens mål er ikke bare å hjelpe 
deg å finne en jobb, den skal også hjelpe deg å handle i større lydighet og 
tro på Herren og motta de timelige og åndelige velsignelser han har lovet.

HVA ER EN SELVHJULPENHETSGRUPPE?
En selvhjulpenhetsgruppe er annerledes enn de fleste klasser, leksjoner og 
arbeidsgrupper i Kirken. Det finnes ingen lærere, ledere eller instruktører. 
Gruppens medlemmer lærer sammen og støtter og oppmuntrer hveran-
dre. Vi holder hverandre ansvarlig for våre forpliktelser og rådfører oss 
med hverandre for å løse problemer.

HVA GJØR GRUPPEMEDLEMMENE?
Når de deltar på møter, forplikter gruppens medlemmer seg til å handle. 
Vi ikke bare lærer, men gjør også de tingene som kan gjøre oss selvhjulpne. 
Vi inngår forpliktelser, hjelper hverandre å holde disse forpliktelsene, og 
rapporterer om vår fremgang. Fordi gruppen fungerer som et råd, er det 
viktig å delta på møtene regelmessig, og være presis. Ha alltid med deg 
denne håndboken, heftet Min vei til selvhjulpenhet og heftet Min grunnvoll: 
Prinsipper, ferdigheter og vaner. Hvert gruppemøte vil ta cirka to timer. Det 
kan ta en til to timer om dagen å følge opp forpliktelsene våre.

HVA GJØR EN GRUPPELEDER?
Gruppeledere er ikke eksperter på sysselsetting eller undervisning. De skal 
ikke lede eller undervise gruppen. De hjelper ganske enkelt gruppen å 
følge materialene akkurat slik de er skrevet. En spesialist på selvhjulpen-
het tilrettelegger vanligvis gruppemøter, men gruppens medlemmer kan 
også bli bedt om å tilrettelegge etter noen uker, om nødvendig. Du finner 
mer informasjon i Veiledning for ledere og tilhørende videoer på srs. lds. org.

ATTEST FOR FULLFØRT KURS
Gruppemedlemmer som deltar på møtene og holder sine forpliktelser, 
vil være berettiget til å motta en selvhjulpenhetsattest fra LDS Business 
College. Du finner kravene på side 29 i Min grunnvoll.

INNLEDNING

“Det finnes ikke noe 
problem i familien, 
menigheten eller 
staven som ikke kan 
løses hvis vi ser etter 
løsninger på Herrens 
måte ved å rådføre oss 

– virkelig rådføre oss – 
med hverandre.”

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our Coun-
cils, rev. utg. (2012), 4
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FOR VEILEDERE
Den dagen møtet skal avholdes:

• Send SMS eller ring til gruppens medlemmer hvis du har kontaktopp-
lysningene deres. Spør om de kommer på møtet. Be dem komme 10 
minutter før for å skrive seg inn.

• Klargjør møtemateriellet:
◦ Ta med et eksemplar av denne håndboken og heftet Min grunnvoll: 

Prinsipper, ferdigheter, vaner til hvert gruppemedlem.
◦ Ta med fem ekstra eksemplarer av heftet Min vei til selvhjulpenhet i 

tilfelle gruppens medlemmer ikke har fått et ennå.
◦ Forbered om mulig en mulighet til å vise video.
◦ Har du ikke bøkene eller videoene? Du finner dem på Internett på 

srs. lds. org.

30 minutter før møtet begynner:
• Sett stoler rundt et bord slik at alle kan sitte nær hverandre.
◦ Gruppelederen står ikke under møtet, og sitter ikke øverst ved bor-

det. Gruppelederen skulle ikke være midtpunktet i forsamlingen, 
men skulle hjelpe gruppens medlemmer å fokusere på hverandre.

10 minutter før møtet begynner:
• Ta godt imot gruppens medlemmer når de kommer. Lær navnene deres.
• Send rundt et ark, og be gruppens medlemmer skrive ned sitt fulle 

navn, menighet eller gren, og fødselsdato (dag og måned, ikke årstall ). 
Etter gruppemøtet går du til srs. lds. org/ report og følger instruksjonene 
for å registrere alle gruppens medlemmer.
◦ Etter det første møtet lager du en kontaktliste som du så deler med 

gruppen.
• Velg en tidtaker som sørger for at gruppen følger tidsskjemaet. Be ham 

eller henne sette en stoppeklokke som anvist i boken.
◦ Du vil for eksempel se instruksjoner som denne “Tid: Sett tidtake-

ren på 60 minutter for Lære- delen.” Tidtakeren bruker en telefon, 
klokke eller et annet tilgjengelig hjelpemiddel, og forteller gruppen 
når tiden er ute. Så kan gruppen bestemme seg for å begynne på 
neste del, eller fortsette diskusjonen i noen minutter til.

1: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulighetene?
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Når møtet begynner:
• Si: “Velkommen til denne selvhjulpenhetsgruppen.”
• Be folk om å slå av telefonen og andre mobile enheter.
• Si følgende:
◦ “Dette er en selvhjulpenhetsgruppe som kalles ‘Min jobbsøking’. Er 

alle her for å skaffe seg jobb eller få en bedre jobb?
◦ Å få en jobb er bare en del av vårt mål om selvhjulpenhet. Når vi har 

fått en jobb, fortsetter vi å forbedre oss. Vil dere komme på gruppe-
møtene, også etter at dere har fått jobb?

◦ Vi skal møtes 12 ganger. Hvert møte tar cirka to timer. Vi skal også 
bruke en til to timer hver dag på å holde løfter som vil hjelpe oss å 
få jobb. Vil dere bruke denne tiden?”

• Ha en åpningsbønn (og salme, hvis ønskelig).
• Si følgende:
◦ “Hver gang vi møtes, begynner vi med et emne fra heftet Min grunn-

voll: Prinsipper, ferdigheter og vaner. Dette heftet hjelper oss å lære 
og anvende prinsippene, ferdighetene og vanene som fører til 
åndelig og timelig selvhjulpenhet.”

• Sett tidtakeren på 20 minutter for Min grunnvoll.
• Les Det første presidentskaps presentasjonsbrev på side 2 i Min 

grunnvoll. Fullfør så prinsipp 1 i heftet, og kom tilbake til denne 
håndboken.

Min grunnvoll: 
Prinsipper, 

ferdigheter og vaner
SELVHJULPENHET

1: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulighetene?
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HVA SKAL VI GJØRE I DENNE GRUPPEN?
 Tid: Sett tidtakeren på 60 minutter for Lære- delen.

 Les: For å forstå hensikten med denne selvhjulpenhetsgruppen, kan 
dere slå opp annen omslagsside i denne håndboken og lese innled-
ningen.
Vi er her for å hjelpe hverandre å finne en ny jobb eller en bedre 
jobb. Vi har også et større mål – å bli selvhjulpne, slik at vi bedre 
kan tjene andre.

 Øv: De som anvender prinsippene vi kommer til å lære 
sammen, finner seg ofte jobb svært raskt. Så dette er 
verdt det! Slå opp Kart for å lykkes med jobbsøking på 
siste side i denne håndboken, og bytt på å lese det.

 Les: Hver dag vil vi forbedre vår jobbsøking. Fra og med i 
dag skal vi fokusere på å besvare de seks spørsmålene 
i Kart for å lykkes med jobbsøking selv. Vi skal inngå 
forpliktelser, handle, og deretter rapportere til gruppen. 
Vi skal lykkes sammen!
Selv etter at vi får jobb, vil vi fortsette å komme 
på gruppemøtene for å lære og praktisere Grunn-
voll - prinsippene. Vi kan fortsatt bidra til å bygge opp 
andre gruppemedlemmer, og få gruppens hjelp med 
utfordringer i vår jobbsøking.
Her er spørsmålet og handlingen for denne uken.

 Les: UKENS SPØRSMÅL: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulig-
hetene?
UKENS HANDLING: Å utarbeide og øve på mitt “meg på 30 
sekunder”- utsagn og dele det med så mange som mulig. Vur-
der å gjøre den akselererte jobbsøkingen (en valgfri aktivitet).

Resten av dette møtet vil hjelpe oss å besvare dette spørsmålet og 
gjennomføre disse handlingene.

 Øv: La oss utføre vår første handling som gruppe. La oss bruke fem 
minutter på å finne ut hva vi skal kalle gruppen vår.
Skriv gruppens navn nedenfor:

 

1

2

3

4
5

6

1: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulighetene?
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HVA HAR JEG Å TILBY?
 Drøft: Har dere noensinne vegret dere for å fortelle andre at dere trenger 

en jobb?

 Les: Vi skulle ikke bekymre oss! Alle har hatt behov for en jobb en eller 
annen gang. Vi har alle talenter og erfaringer. Dessuten er vi Guds 
barn. Vi kan lykkes! Vi må fortelle alle at vi er på utkikk etter en 
god jobb, og at vi fortjener det!

 Øv: Del gruppen i grupper på tre personer. Flytt stolene slik at dere 
sitter overfor hverandre, og gjør følgende aktivitet.
 1. En av dere forteller de andre om en prestasjon. Vær kortfattet! 

Dere kan si: “Jeg fikk prisen for ‘beste service’ på jobben,” eller 
“Jeg har vært på misjon” (eller utført et annet kall i Kirken), eller 
“Jeg er mor”.

 2. Så fort som mulig forteller de andre to deg hvilke ferdigheter 
og evner som trengtes for å oppnå denne prestasjonen. Hvis 
du sa: “Jeg har vært på misjon,” kan de andre raskt si: “Da er du 
modig, en god elev, en som arbeider hardt, en leder, en sosialar-
beider, en som setter seg mål, god med mennesker, en lærer, god 
til å planlegge og en som er i stand til å gjøre vanskelige ting.”

 3. Gjenta denne prosessen for hver person i gruppen.

 Drøft: Hva følte dere da andre snakket om deres talenter og ferdigheter?

 Les: I denne ruten setter du ring rundt hva du har oppnådd, og skriver 
flere ting. Ikke vær sjenert. Sett ring rundt dine evner, ferdigheter 
og egenskaper, og skriv flere. Prøv å se deg selv slik vår himmelske 
Fader ser deg!

PRESTASJONER  
(Sett ring rundt noen, og skriv flere)

Kall i Kirken

Misjon

Mor eller far

Utmerkelser på jobben

Utdannelse

Lederskap
Utmerkelser for tje-
neste

Ledet møter

Solgt noe

Laget noe

Holdt en tale

EVNER, FERDIGHETER, EGENSKAPER  
(Sett ring rundt noen, og skriv flere)

Ærlig Hardtarbeidende

Salgsferdigheter God til å lytte

Pålitelig Snill
Rengjøringsfer-
digheter Mekanisk

Kommunikasjon En som setter seg mål

Lærer Oppfinnsom

Intelligent Vedlikehold

Bygg og anlegg Tålmodig

Kreativ Sterk karakter

Lærer fort Teambygger

Planlegger Positiv

1: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulighetene?
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HVORDAN KAN JEG FORTELLE ANDRE OM MEG SELV?
 Les: Nå vet du at du har mye å gi! For å få en god jobb, må du fortelle 

andre om hvordan du kan bruke dine ferdigheter til å hjelpe dem – 
og du må kunne si det raskt og effektivt. La hele gruppen bytte på å 
lese “Sofias presentasjon”.

SOFIAS PRESENTASJON
Hei! 1  Jeg heter Sofia Gonzalez, og 2  jeg ønsker meg jobb som lærer ved en pri-
vatskole. 3  Jeg har fem års erfaring og eksamensbevis i pedagogikk. Elevene mine 
gjør det veldig bra på prøver. 4  Jeg er en morsom lærer, og jeg får elevene til å yte 
sitt beste.

1  Navn 2  Mål 3  Kvalifikasjoner 4  Egenskaper

 Øv: Lag så din egen innledning med følgende fire deler. Skriv på lin-
jene nedenfor. Bruk 2- 3 minutter. Ta med:
 1. Navnet ditt  
 2. Jobben du ønsker (mål) 
 3. Hvorfor du ville passe godt til denne jobben (kvalifikasjoner)

  

 

 4. Noen egenskaper eller ferdigheter som vil hjelpe deg å lykkes i 
denne jobben

  

 

Denne formen for presentasjon kalles et “meg på 30 sekunder”- 
utsagn. Reis dere en etter en og presenter dere med deres “meg på 
30 sekunder”. Hold dere til 30 sekunder. La oss klappe og oppmun-
tre hverandre!

“Meg på 30” Tips: Fatt 
deg i korthet! Folk 
vil bare lytte i noen 
sekunder.

1: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulighetene?
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 Les: “Meg på 30 sekunder” er en fin måte å presentere oss på, spesielt 
når det er konkret. Det er mer effektivt når vi legger til et spørsmål 
på slutten som er spesielt rettet til personen vi snakker med. Sofia 
øvde på å legge til forskjellige spørsmål i sin presentasjon, avhen-
gig av personen hun møtte:
Venn, familie: Hvilke lærere eller eiere av skoler kjenner du?
Sekretær: Kan du sette meg i kontakt med fru Gomez, eieren?
Arbeidsgiver: Hvordan kan min erfaring hjelpe deg?
Vi bør presentere oss for så mange som mulig for å la dem vite at vi 
er tilgjengelig for ansettelse.

 Øv: Bruk noen minutter på å skrive ditt “meg på 30 sekunder” igjen. 
Gjør det bedre. Legg til konkrete kvalifikasjoner og egenskaper. Legg 
til et spørsmål du kan bruke når du snakker med en arbeidsgiver.

  

  

  

 

Spørsmål:  

 Øv: Gjør følgende aktivitet som gruppe. Den bør ikke ta mer enn fem- 
seks minutter.
 1. Alle reiser seg og går til en åpen plass. Alle skal stå vendt mot en 

annen person.
 2. Si ditt “meg på 30 sekunder” til partneren.
 3. Så sier den andre personen sitt “meg på 30 sekunder” til deg.
 4. Gi hverandre raskt denne tilbakemeldingen:

• Hadde det alle fire deler?  
(navn, mål, kvalifikasjoner, egenskaper)

• Avsluttet det med et spørsmål?
• Var det oppriktig og selvsikkert? Bygget det tillit?
• Smilte vedkommende?
• Ville du ha henvist vedkommende, eller gitt ham eller henne 

en jobb?
 5. Bytt så partnere, og gjør det om igjen. Og enda en gang!
 6. Gjør det så fort som mulig til alle har prøvd det fem ganger.

1: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulighetene?
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 Les: Fra nå av vil vi ikke være forlegne for å fortelle andre at vi er på 
utkikk etter en jobb. Vi kan åpne munnen og fortelle alle at vi er 
tilgjengelige for ansettelse og akkurat hvor kvalifisert vi er!
Er vi klare til å gå ut og gi dette “meg på 30 sekunder”- utsagnet til 
alle vi ser før vårt neste møte? Vil vi?

VALGFRI AKTIVITET: AKSELERERT JOBBSØKING

(IKKE GJØR DETTE UNDER MØTET.)
På vårt femte møte skal vi lære om en måte å fremskynde vår jobbsøking på. Hvis du ønsker 
å gå fortere frem i din jobbsøking nå, kan du imidlertid gjøre denne ekstraaktiviteten før 
den tid. Du kan gjøre dette alene eller sammen med andre.
For å lykkes enda fortere, kan du studere “Akselerert jobbsøking” i Ressurser- delen på side 
15- 20. Drøft og lær sammen med familien, et gruppemedlem eller en annen venn. Gå ut 
og gjør det – finn ressurser, ta kontakt og avtal møter med så mange som mulig. Dette vil 
sannsynligvis ta to til fire timer pr. dag.
Jobbsøking er arbeid! Men når man følger dette mønsteret, får man jobb mye raskere.
Hvis du velger å gjøre aktiviteten, bør du komme tilbake og rapportere til gruppen etterpå. 
Din erfaring vil hjelpe de andre gruppemedlemmene!

1: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulighetene?
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HVORDAN KAN JEG FORVALTE MIN ØKONOMI PÅ EN GOD 
MÅTE?
 Les: Å være selvhjulpen omfatter å bruke mindre enn vi tjener og ha 

sparepenger. Sparepenger kan hjelpe oss å dekke uventede utgif-
ter, eller hjelpe oss å forsørge oss selv og familien når inntekten 
er lavere enn forventet. Når vi deltar i denne gruppen, lover vi å 
spare hver uke, om det så er en mynt eller to.

 Drøft: I noen områder er det lurt å spare penger i banken. I andre områder 
er det ikke så lurt, for eksempel når et land har høy inflasjon eller 
når bankene er ustabile. Er betingelsene for å spare penger i banken 
gode i ditt område? Hvilke banker har de beste innskuddsrentene?

 Les: En annen del av å være selvhjulpen er å være fri for personlig 
gjeld. Personlige lån er til for å bruke mer penger enn vi har. Pro-
feter har rådet oss til å unngå personlig gjeld, og når vi blir mer 
selvhjulpne, vil vi redusere og eliminere eventuell personlig gjeld 
(selv om foretaksgjeld kan være fornuftig i noen tilfeller).
Medisinske nødsituasjoner kan medføre store økonomiske byrder. 
Forsikring og offentlige helsetiltak kan ofte bidra til å beskytte 
deg mot disse byrdene. Å kjøpe forsikring eller registrere seg for 
offentlige helseprogrammer kan være en viktig del av vår vei til 
selvhjulpenhet.

 Drøft: Noen former for forsikring (for eksempel helseforsikring og livsfor-
sikring) er mer tilgjengelige og nyttigere enn andre typer forsik-
ring. Noen forsikringsselskaper er gode, og noen er uærlige. Hva er 
de beste forsikringsalternativene i ditt område?

1: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulighetene?



10

HVORFOR ØNSKER HERREN AT VI SKAL VÆRE 
SELVHJULPNE?
 Drøft: Hvorfor ønsker Herren at vi skal være selvhjulpne?

 Les: Les sitatet på høyre side.

 Drøft: Hvordan kan vår innsats for å skaffe oss arbeid tjene “hellige for-
mål”, slik eldste Christofferson sa?

 Les: Herren kan hjelpe oss å bli selvhjulpne. Han har sagt: “Se, jeg er 
Gud, og jeg er en Gud som gjør mirakler” (2 Nephi 27:23). Når vi 
vier, eller innvier, vår innsats for å lykkes i vårt arbeid til den hel-
lige hensikten med å bli selvhjulpne, vil Herren veilede oss gjen-
nom inspirasjon. Når vi viser vår tro ved å lytte til og følge hans 
tilskyndelser, vil Herren utføre sine mirakler og gjøre mer ut av vår 
innsats enn vi noen noensinne kunne klart på egen hånd.

“Å innvie er å sette til 
side eller vie noe som 
hellig, bestemt til hel-
lige formål.”
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 

“Refleksjoner over et 
innviet liv,” Ensign eller 
Liahona, nov. 2010, 16

1: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulighetene?
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HVA KAN JEG GJØRE FOR Å BLI BEDRE?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Ettertanke- delen.

 Øv: Les skriftstedet til høyre, eller tenk på et annet skriftsted. Tenk 
stille over det du lærer. Skriv eventuelle tilskyndelser du får, 
nedenfor.

  
  
  
  
 

 Drøft: Har noen noe de ønsker å dele med de andre?

“Rop til [Gud] for mar-
kens grøde at den må 
bli rik. Rop for hjor-
dene på deres marker 
at de må forøkes.”
ALMA 34:24–25

1: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulighetene?
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HVORDAN SKAL JEG GJØRE DAGLIG FREMGANG?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Løfte- delen.

 Les: Hver uke velger vi en “handlingspartner”. Dette er et gruppemed-
lem som vil hjelpe oss å holde løftene våre. Handlingspartnere 
skulle kontakte hverandre i løpet av uken og rapportere til hver-
andre om sin fremgang. Vanligvis er handlingspartnere av samme 
kjønn, og ikke familiemedlemmer.

 Øv: Velg din handlingspartner. Finn ut når og hvordan dere vil kon-
takte hverandre.

Handlingspartnerens navn Kontaktopplysninger

Les hvert løfte høyt for din handlingspartner. Lov å 
holde løftene dine! Undertegn nedenfor.

MINE LØFTER
Jeg vil bruke mitt “meg på 30 sekunder” overfor minst 20 personer.
   Sett ring rundt målet ditt:   20   30   40

Jeg skal øve på dagens Min grunnvoll - prinsipp og undervise min familie om det.

Jeg skal spare mer penger – om det så er en mynt eller to.

Jeg skal rapportere til min handlingspartner.

Min underskrift Handlingspartnerens underskrift

1: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulighetene?
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HVORDAN SKAL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Se på: “Handling og forpliktelse” (Ingen video? Les side 14.)

 Les: Når vi rapporterer om løftene våre, vil vi med større sannsynlighet 
holde dem. Les sitatet til høyre.

 Øv: Før neste møte kan du bruke denne løfteoversikten til å registrere 
din fremgang. I rutene nedenfor skriver du “Ja”, “Nei” eller hvor 
mange ganger du har gjort det du lovet.

Brukt “meg 
på 30 sekun-
der” overfor 

minst 20 
personer  

(Skriv 
antallet)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien 
(Ja/Nei)

Spart mer 
penger 

(Ja/Nei)

Rapportert 
til min hand-
lingspartner 

(Ja/Nei)

 Les: Husk også å føre oversikt over dine personlige utgifter på baksiden 
av heftet Min vei til selvhjulpenhet.
På neste gruppemøte vil gruppelederen lage en løfteoversikt på 
tavlen (som den ovenfor). Vi skal komme 10 minutter før møtet 
begynner, og føre vår fremgang inn i oversikten.
Velg en til å lede Min grunnvoll - emnet på neste møte. Be ham eller 
henne lese annen omslagsside av denne håndboken for å finne ut 
hva gruppeledere gjør. Han eller hun skulle lede på samme måte 
som gruppelederen i dag gjorde:
• Innby Ånden, oppfordre gruppens medlemmer til å søke Ånden.
• Stol på materialet. Ikke legg noe til, bare gjør som det står.
• Hold rede på tiden.
• Legg til energi, og ha det moro!
Be en om å holde avslutningsbønnen.

Notat til 
gruppeleder:
Husk å registrere alle 
gruppemedlemmene 
på srs. lds. org/ report.
Husk også å ta kopier 
av gruppens kontak-
topplysninger til neste 
møte.

Tilbakemelding 
mottas med takk
Send ideer, tilbakemel-
ding, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

“Når ytelsen måles, vil 
ytelsen forbedres. 
Når ytelsen måles og 
rapporteres, vil for-
bedringshastigheten 
akselerere.”
THOMAS S. MONSON, i 
Conference Report, okt. 
1970, 107

1: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulighetene?
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HANDLING OG FORPLIKTELSE
Velg roller, og rollespill følgende.

GRUPPEMEDLEM 1: Vi tror på å inngå 
og holde forpliktelser. I våre selvhjulpen-
hetsgrupper er alt vi gjør, bygget rundt å 
inngå forpliktelser og rapportere.
GRUPPEMEDLEM 2: På slutten av et 
gruppemøte gjennomgår vi våre handlin-
ger for uken, og undertegner for å vise vår 
beslutning. Vi velger også en “handlings-
partner”. Handlingspartneren undertegner 
arbeidsboken for å love støtte. Hver dag 
mellom møtene kontakter vi vår handlings-
partner for å rapportere om våre handlinger 
og for å få hjelp når det trengs.
GRUPPEMEDLEM 3: Mellom møtene 
markerer vi vår fremgang i håndboken, 
og bruker de tilgjengelige verktøyene, for 
eksempel arbeidsark eller andre skjemaer. 
Og hvis vi trenger ekstra hjelp, kan vi 
benytte oss av familie, venner eller gruppe-
lederen.
GRUPPEMEDLEM 4: I begynnelsen av 
vårt neste møte kan vi vende tilbake og 
rapportere om våre forpliktelser. Dette 
skulle være en trygg og god opplevelse for 
alle. Etter hvert som gruppens medlemmer 

rapporter, kan du tenke på hvordan han 
eller hun ble hjulpet ved å inngå forpliktel-
ser og rapportere om sin fremgang.
GRUPPEMEDLEM 1: Første gang jeg rap-
porterte om mine forpliktelser, tenkte jeg: 
“Dette er merkelig.” Hvorfor skulle de andre 
gruppemedlemmene bry seg om hva jeg 
har gjort? Men så fant jeg ut at de virkelig 
brydde seg. Og det hjalp meg.
GRUPPEMEDLEM 2: Jeg innså at jeg ikke 
ønsket å svikte gruppen. Så jeg arbeidet vir-
kelig hardt for å holde forpliktelsene mine. 
Jeg er ikke så sikker på om jeg ville ha gjort 
jevnlig fremgang på noen annen måte. Å 
rapportere på hvert møte hjalp meg virkelig 
med mine prioriteringer.
GRUPPEMEDLEM 3: Når jeg tenkte på 
min vei til selvhjulpenhet, ble jeg redd fordi 
det var så omfattende. Men gruppemøtene 
hjalp meg å dele det opp i små trinn. Jeg 
rapporterte om hvert trinn til gruppen. Da 
gjorde jeg virkelig fremgang. Jeg tror denne 
suksessen kom av å utvikle nye vaner.
Tilbake til side 13

Ressurser
1: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulighetene?
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AKSELERERT JOBBSØKING (VALGFRI AKTIVITET)
Studer og anvend dette materialet for å fremskynde din jobbsøking! Du kan arbeide 
med dette sammen med familien, et gruppemedlem eller en annen venn eller veileder.

 Se på: “Rafael: Jobb på seks dager!” (Du kan se videoen på srs. lds. org.)

 Drøft: Hva hjalp Rafael å lykkes med jobbsøkingen?

 Les: Den akselererte jobbsøkingen er en effektiv strategi for daglig jobb-
søking. I noen områder har denne tilnærmingen redusert tiden det 
tar å finne en jobb fra 200 til 20 dager! Det krever intens innsats. 
Det omfatter tre daglige aktiviteter:
• Kartlegg 15 nye ressurser.
• Ta kontakt med 10 nye personer eller bedrifter.
• Ha 2 personlige møter eller intervjuer.

 Se på: “Daglig jobbsøking: Ressurser” (du kan se videoen på srs. lds. org, 
eller lese følgende.)

I Skriftene lærer vi at “menneskene skulle arbeide ivrig for en god 
sak, og gjøre mange ting av egen fri vilje… For de har kraften i seg 
til å handle som de vil.” Med dette budet følger også et løfte: “Hvis 
menneskene gjør godt, skal de på ingen måte miste sin lønn” (L&p 
58:27–28).
Effektive jobbsøkere forstår at “de har kraften i seg”, og Gud vil 
hjelpe dem når de arbeider ivrig. Helt konkret skal vi drøfte én vel-
prøvd jobbsøkingsstrategi med tre deler. Den kalles den akselererte 
jobbsøkingen.
For det første lærer fremgangsrike jobbsøkere å kartlegge 15 nye 
ressurser daglig. For det annet tar de kontakt med 10 personer eller 
bedrifter hver dag. Og for det tredje har de minst 2 personlige møter 
eller intervjuer hver dag.
I begynnelsen kan den akselererte jobbsøkingen virke overveldende. 
Men etter hvert som vi drøfter hvert element, vil du skjønne at den 
virkelig er mulig – og vil lykkes!
La oss begynne med ressurser. Hva er en ressurs? En ressurs er en 
person, et sted eller en ting som kan hjelpe en jobbsøker å finne en 
mulighet.
Personer kan være venner og familie, medlemmer og ledere i Kirken, 
arbeidsgivere eller medarbeidere, skolelærere og yrkesveiledere, folk 
på butikken – nesten hvem som helst som kan gi deg nyttig jobbin-
formasjon og andre ressurser.
Steder kan være handelskamre, lokale arbeidskontorer og offentlige 
forbindelser eller yrkesforbindelser. Alle disse har informasjon som 
kan hjelpe.

fortsettelse

1: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulighetene?
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Ting som vil forbedre din jobbsøking, kan være firmaoversikter og 
telefonkataloger, firmanettsider, Internett, handeltidsskrifter og 
andre tidsskrifter, aviser og andre medier.
Lag en liste over minst 15 av disse hver dag!

 Øv: Del et ark i tre kolonner. Skriv “Ressurser”, “Kontakter” og “Møter” 
øverst i kolonnene. Begynn å fylle ut dette arket med en gang ved 
å sette opp så mange ressurser du kan i første kolonne. Dette er 
personer, steder og ting som har informasjon som kan hjelpe deg! 
Her er noen eksempler. Du skal fylle ut de andre kolonnene senere.

RESSURSER  
(lag en liste)

KONTAKTER  
(telefon, e- post)

MØTER  
(ansikt til ansikt)

Nettsteder Medlemmer av quorumet eller Hjelpe-
foreningen Potensielle arbeidsgivere

Aviser Personer du har arbeidet sammen med Hjemmelærere

Arbeid Lærere Kirkens medlemmer

Selvhjulpenhetssenter Personer du møter i en butikk

fortsettelse

1: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulighetene?
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 Se på: “Daglig jobbsøking: Kontakter” (du kan se videoen på srs. lds. org 
eller lese følgende.)

La oss så snakke om kontakter. En kontakt er ikke bare å sende 
en CV eller fylle ut en søknad. Av alle ressursene du har kartlagt, 
behøver du bare å foreta 10 jobbrelaterte kontakter.
Kontakter omfatter enhver jobbrelatert kommunikasjon du har 
med mennesker – å søke på en jobb, sende en CV eller et takkekort, 
å fortelle venner, familie og medlemmer av Kirken at du er på jakt 
etter arbeid – tekst-  eller e- postmeldinger går bra. Du kan også kom-
munisere med andre nettverkskontakter og naturligvis potensielle 
arbeidsgivere. Se etter forskjellige anledninger til å kommunisere 
med mennesker og la dem få vite at du er på jakt etter arbeid. De 
fleste vil gjerne presentere deg for andre personer de kjenner. Disse 
forbindelsene fører til intervjuer, som igjen fører til jobber!

 Øv: Bruk så arket ditt til å sette opp så mange som mulig som du kan 
kontakte før vårt neste møte. Husk – ikke vær sjenert. Finn en 
måte å klare 10 om dagen på!

 Se på: “Daglig jobbsøking: Møter” (du kan se videoen på srs. lds. org eller 
lese følgende.)

Til slutt har effektive jobbsøkere lært verdien av faktisk å møte 
minst to personer ansikt til ansikt hver dag. Dette kan være din mest 
verdifulle handling hver dag. Hvorfor? Personlige møter eller inter-
vjuer åpner for bedre kommunikasjon og forståelse. Folk “snakker” 
ofte for det meste gjennom kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Og disse 
ikke- verbale budskapene kan ikke formidles via e- post eller over 
telefon. Folk kan personlig få se og føle hvor flott du er!
Personlige møter lar deg dessuten se og føle miljøet hvor du kanskje 
skal jobbe. Du kan iaktta hvordan personene kommuniserer, hvor 
vennlige eller lykkelige de er, hvor godt organisasjonen gjør det, 
hvilke behov eller muligheter som finnes, og hvordan du kan dekke 
disse behovene. Ethvert intervju er en storartet mulighet!

fortsettelse

1: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulighetene?
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Ikke alle personlige møter hver dag må være med potensielle 
arbeidsgivere. Du kan også møte andre kontakter, herunder venner, 
familie og venners venner, samt sekretærer, lærere, rådgivere eller 
andre som gjør den slags arbeid som du ønsker deg. Bare møt folk! 
Gi dem ditt “meg på 30 sekunder”, og bruk spørsmålet på slutten 
til å be om jobbtips og flere personer å møte. Fortsett å prøve, selg 
din verdi, og be om hjelp og råd. Store ting vil skje!
Dette er akselerert jobbsøking! Hvis du hver dag kartlegger 15 res-
surser og foretar 10 kontakter, vil det bli lett å få 2 personlige møter. 
Du vil bli forbløffet over hvor mye dette fremskynder jobbsøkingen 
din! Gjør det med stor tro, og dører vil åpne seg som du aldri trodde 
var mulig.

 Øv: Bruk så arket ditt, og sett opp så mange som mulig som du kan møte 
ansikt til ansikt før vårt neste møte. Tenk over når og hvor du kan 
møte dem. Husk å bruke ditt “meg på 30 sekunder” på hvert møte.

 Se på: “Daglig jobbsøking: Sett det hele sammen” (du kan se videoen på 
srs. lds. org eller lese følgende.)

De tre delene av den akselererte jobbsøkingen er ikke separate akti-
viteter. Når du handler, vil du se at ressurser finnes overalt. Begynn 
hver dag med å legge mer til på listen din. Og når du gjør det, vil 
du finne ut hvordan du kan ta kontakt med folk, og kontakter fører 
naturlig til møter.
Selvhjulpenhetsgruppen er en god kilde til ressurser, kontakter og 
møter. Det samme er andre medlemmer av Kirken, naboer eller 
arbeidskolleger. Legg til nye ressurser etter hvert som du tar kon-
takt. Be om flere kontakter når du har personlige møter. Be om flere 
intervjuer med alle du møter.
Bruk ditt “meg på 30 sekunder”- utsagn. Akselerert jobbsøking 
er mulig, og det kan være moro når du kommer i gang. Ikke vent. 
Snakk med alle. Søk alltid veiledning fra Den hellige ånd, og hold 
deg verdig. Før gode opptegnelser, og følg opp. Når du handler, vil 
Herren vise deg veien.

 Øv: Se så på arket ditt. Hva skal du gjøre først? Legg en plan for å finne 
ressurser, ta kontakt og ha personlige møter hver dag. Finn ut når 
du kan gjøre det, og be familien eller handlingspartneren om hjelp.
Hold oversikt over din fremgang med skjemaet på neste side. Hold 
oversikt over kontaktene dine med Skjema for oppfølging av kon-
takter på side 20. Ta rikelig med kopier.

1: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulighetene?
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SKJEMA FOR OVERSIKT OVER AKSELERERT JOBBSØKING
Merk av i rutene når du har gjort hver handling, og legg til notater.

DAG 1

Ressurser:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Sum for dagen  

Kontakter:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Sum for dagen  

Møter:  ☐  ☐ Sum for dagen  
Notater:

DAG 2

Ressurser:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Sum for dagen  

Kontakter:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Sum for dagen  

Møter:  ☐  ☐ Sum for dagen  
Notater:

DAG 3

Ressurser:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Sum for dagen  

Kontakter:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Sum for dagen  

Møter:  ☐  ☐ Sum for dagen  
Notater:

DAG 4

Ressurser:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Sum for dagen  

Kontakter:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Sum for dagen  

Møter:  ☐  ☐ Sum for dagen  
Notater:

DAG 5

Ressurser:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Sum for dagen  

Kontakter:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Sum for dagen  

Møter:  ☐  ☐ Sum for dagen  
Notater:

1: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulighetene?
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SKJEMA FOR OPPFØLGING AV KONTAKTER
KONTAKT

Person eller organisasjon: 
Telefon: Adresse: 
E- post: Jeg ble henvist av: 
Jeg har kontaktet vedkommende □ Ja □ Nei Dato: 

TING VI SNAKKET OM:

1. 

2. 

3. 
OPPFØLGINGSAKTIVITETER:

1. Utføres innen (dato): 

2. Utføres innen (dato): 

3. Utføres innen (dato): 
NYE HENVISNINGER:
1. Navn: Telefon: Faks: 

E- post: Adresse: 

2. Navn: Telefon: Faks: 

E- post: Adresse: 

KONTAKT

Person eller organisasjon: 
Telefon: Adresse: 
E- post: Jeg ble henvist av: 
Jeg har kontaktet vedkommende □ Ja □ Nei  Dato: 
TING VI SNAKKET OM:

1. 

2. 

3. 
OPPFØLGINGSAKTIVITETER:

1. Utføres innen (dato): 

2. Utføres innen (dato): 

3. Utføres innen (dato): 
NYE HENVISNINGER:
1. Navn: Telefon: Faks: 

E- post: Adresse: 

2. Navn: Telefon: Faks: 

E- post: Adresse: 

1: Hvordan finner jeg de riktige jobbmulighetene?
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Hvordan kan jeg 

presentere meg på en 
overbevisende måte?

Min jobbsøking
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FOR VEILEDERE
Den dagen møtet skal avholdes:

• Send SMS, eller ring til alle medlemmene i gruppen. Be dem komme 
10 minutter tidligere for å rapportere om løftene sine.

• Klargjør møtemateriellet. Har du ikke bøkene eller videoene? Du fin-
ner dem på srs. lds. org.

30 minutter før møtet begynner:
• Sett stoler rundt et bord slik at alle kan sitte nær hverandre.
• Tegn denne løfteoversikten på tavlen med navnene på personene i 

gruppen (se eksemplet nedenfor).

Gruppemed-
lemmets 

navn

Brukt “meg 
på 30 

sekunder” 
overfor 

minst 20 
personer 

(Skriv antal-
let)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien  
(Ja/Nei)

Spart mer 
penger  

(Ja/Nei)

Rapportert 
til min hand-
lingspartner 

(Ja/Nei)

Gloria 28 J J J

10 minutter før møtet begynner:
• Hils vennlig på folk når de kommer.
• Når gruppens medlemmer kommer, kan du be dem fylle ut løfteover-

sikten på tavlen.
• Velg en tidtaker.

Når møtet begynner:
• Del ut kopier av gruppemedlemmenes kontaktopplysninger (fra for-

rige møte).
• Be folk om å slå av telefonen og andre mobile enheter.
• Ha en åpningsbønn (og salme, hvis ønskelig).
• Stille be dem som kommer sent, om å slå av telefonene sine og fylle ut 

løfteoversikten mens gruppen fortsetter diskusjonen.
• Sett tidtakeren på 20 minutter for Min grunnvoll.
• Fullfør prinsipp 2 i Min grunnvoll. Kom så tilbake til denne håndboken, 

og fortsett å lese på neste side.

NYTT! 

NYTT! 

NYTT! 

2: Hvordan kan jeg presentere meg på en overbevisende måte?
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HOLDT JEG LØFTENE MINE?
 Tid: Sett tidtakeren på 20 minutter for Rapport- delen.

 Drøft: Les sitatet på høyre side. Hvordan er dette relevant for vår gruppe?

 Øv: La oss rapportere om løftene våre. De som har holdt alle løftene 
sine, kan reise seg. (Klapp for dem som har holdt alle løftene sine.)

 Les: Nå kan alle reise seg. Vi skulle prøve å holde alle våre forpliktelser. 
Det er en av de viktigste vanene for selvhjulpne personer.
Mens vi fremdeles står, la oss fremsi temautsagnene våre sammen. 
Disse utsagnene minner oss om hensikten med gruppen vår:

“Og det er min hensikt å sørge for mine hellige, for alle 
ting er mine.”

Lære og pakter 104:15

Med tro på Herren samarbeider vi for å bli selvhjulpne.

 Les: Da kan vi sette oss.

 Drøft: Hva lærte dere av å holde forpliktelsene deres? Hvordan kan vi 
hjelpe? La oss rådføre oss med hverandre og hjelpe hverandre med 
vår jobbsøking. Dette er den viktigste diskusjonen på dette møtet!
Hva lærte dere av å gi deres “meg på 30 sekunder” til andre? For-
bedret dere det? Skrev dere ned kontaktene deres og fulgte opp?
Har noen prøvd akselerert jobbsøking? Noen resultater?

“Når ytelsen måles, vil 
ytelsen forbedres. 
Når ytelsen måles og 
rapporteres, vil for-
bedringshastigheten 
akselerere.”
THOMAS S. MONSON, i 
Conference Report, okt. 
1970, 107

2: Hvordan kan jeg presentere meg på en overbevisende måte?

RAPPORT
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HVORDAN PRESENTERER JEG MEG PÅ EN 
OVERBEVISENDE MÅTE?
 Tid: Sett tidtakeren på 60 minutter for Lære- delen.

 Se på: “Intervjuet” (ingen video? Les side 32.)

 Drøft: Tror du disse personene ble ansatt?
Du kjenner igjen dårlige svar på intervjuspørsmål når du ser dem! 
Men strever du noen ganger med å gi gode svar i et intervju?

 Les: UKENS SPØRSMÅL – Hvordan presenterer jeg meg med over-
bevisningskraft?
UKENS HANDLING – Forbered deg, og bruk kraftutsagn over-
for et nettverk av kontakter.

 Les: På forrige møte snakket vi om hvordan vårt “meg på 30 sekunder” 
kan vekke interesse som en presentasjon. Vårt neste trinn vil være 
å legge til “kraftutsagn”, som kan vise vår verdi for arbeidsgivere 
og andre.
Kraftutsagn styrker CV- er og intervjuer. De hjelper oss å snakke 
med nettverket vårt. De kan også hjelpe oss å holde på en jobb og 
lykkes.
La oss lese de fire hoveddelene av et kraftutsagn.

FIRE HOVEDDELER AV ET KRAFTUTSAGN

Pek på en verdi-
norm, ferdighet 

eller styrke.

   

Gi et konkret 
eksempel eller noe 
du har oppnådd.

   

Vis resultatene.

   

Vis hvordan vår 
verdi passer med 
arbeidsgiverens 

behov.

2: Hvordan kan jeg presentere meg på en overbevisende måte?

LÆRE
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HVORDAN BYGGE OPP ET KRAFTUTSAGN?
 Les: Victoria har avtalt en fem- minutters samtale med en mulig 

arbeidsgiver. Når arbeidsgiveren stiller spørsmål om hennes erfa-
ring med markedsføring, bruker hun et av sine kraftutsagn.

VICTORIAS KRAFTUTSAGN
1  Jeg er kreativ og resultatorientert! 2  Hos ABC kraftselskap laget jeg for eksem-

pel en ny markedsføringsplan og brosjyre som 3  direkte økte det månedlige salget 
med 5 %. Jeg er sikker på at jeg kan 4  bidra til å forbedre salget til ditt firma på 
samme måte.

1  Pek på en ferdighet eller styrke 2  Konkret eksempel 3  Resultat 4  Sidestill med behov

 Drøft: Hvordan kan dette utsagnet hjelpe Victoria i hennes jobbsøking?

 Les: Her er flere eksempel på kraftutsagn for en hjemvendt misjonær, 
en selvstendig næringsdrivende og en mor – som alle søker arbeid. 
Les dem. Legg merke til hvordan de fire delene virker sammen.

1. FERDIGHET 2. EKSEMPEL 
(Vær konkret)

3. RESULTATER 
(Vær konkret)

4. SIDESTILL MED 
BEHOV

Jeg kan bygge opp og 
motivere team.

Som heltidsfrivillig 
for kirken min ble jeg 
for eksempel bedt om 
å lede et team på åtte 
frivillige som ikke var 
samstemt og ikke nådde 
målene sine.

Så jeg holdt opplærings-
møter og hjalp dem å 
verdsette hverandre, 
sett seg mål og nå disse 
målene.

Jeg kan hjelpe teamene 
dine å samarbeide for å 
nå og overgå dine mål.

Jeg har erfaring med å 
løse problemer.

I familiebedriften var 
vi for eksempel ikke sikre 
på utgiftene våre. Jeg 
bestemte meg for å lage 
bedre opptegnelser og 
holde orden på daglige 
utgifter.

Ved å se på mine 
opptegnelser og spore 
trender, beviste vi at 
en leverandør tok seg 
litt mer betalt på hver 
faktura uten å fortelle 
oss det.

Jeg vil anvende disse 
problemløsningsferdig-
hetene på alle utfordrin-
ger dere måtte oppleve, 
og jeg er sikker på at 
jeg kan finne en god 
løsning.

Jeg kan organisere. Som mor koordinerer 
jeg for eksempel skole-
arbeidet og arbeidsopp-
gavene til tre barn.

Ved å håndtere disse 
tidsskjemaene har jeg 
sørget for at hvert barn 
har fullført skolen og 
kan arbeide.

Jeg kan bruke disse lede-
regenskapene til å holde 
firmaets tidsplaner slik at 
alle avtaler holdes.

2: Hvordan kan jeg presentere meg på en overbevisende måte?
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 Øv: Bruk denne siden til å lage noen personlige kraftutsagn. Begynn 
å skrive dem i de tomme feltene nå. Du kan samarbeide med et 
annet gruppemedlem.

1. FERDIGHET 2. EKSEMPEL 
(Vær konkret)

3. RESULTATER 
(Vær konkret)

4. SIDESTILL MED 
BEHOV

 Øv: Når du har minst to kraftutsagn, kan du og et annet gruppemedlem 
bytte på å bruke dem overfor hverandre. Si dem høyt til dere føler 
dere trygge på dem. Lag minst fem kraftutsagn før neste møte.

 Les: Du kan begynne med “meg på 30 sekunder” når du snakker med 
noen om en jobb. Dette kan være en arbeidsgiver eller en du ber 
om hjelp. Så vil vedkommende trolig stille deg noen vanlige spørs-
mål. Du trenger kraftutsagn for å besvare disse spørsmålene. Du 
kommer til å dele kraftutsagnene med mange før neste møte.

2: Hvordan kan jeg presentere meg på en overbevisende måte?



27

 Øv: Les disse instruksjonene som gruppe. Når dere har lest instruksjo-
nene, begynner dere på aktiviteten. Ikke bruk mer enn ti minutter.
 1. Alle reiser seg og går til en åpen plass for en hurtigøvelse. Alle 

skal stå vendt mot en annen person.
 2. Den første personen stiller et vanlig spørsmål som:

• Hva kan du fortelle om deg selv?
• Hvorfor bør vi ansette deg?
• Hva er din største styrke?
• Hva skal jeg si om deg til kontaktene mine?

 3. Den andre personen gir et kraftutsagn som svar.
 4. Så bytter dere. Den andre personen stiller et annet vanlig spørs-

mål, og den første personen svarer med et kraftutsagn.
 5. Gi hverandre en kjapp tilbakemelding: Hadde det fire deler? Vir-

ket det oppriktig og selvsikkert?
 6. Så bytter alle partnere for å gjøre det om igjen. Og enda en gang!
 7. Gjør det så fort som mulig til alle har prøvd det fire ganger.

 Drøft: Brukte dere kraftutsagn til å svare på spørsmål? Hva er noen vari-
anter av disse spørsmålene? Hva er noen andre spørsmål intervju-
erne kan stille?

VALGFRI AKTIVITET: HVORDAN KAN JEG VENDE NOE NEGATIVT TIL 
NOE POSITIVT?

(IKKE GJØR DETTE UNDER MØTET.)
Hvis du vil, kan du gjøre denne aktiviteten i løpet av uken:
Du kan bruke kraftutsagn til å vende negative spørsmål og situasjoner til positive muligheter. 
Studer side 33 i Ressurser.

2: Hvordan kan jeg presentere meg på en overbevisende måte?
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HVOR KAN JEG BRUKE KRAFTUTSAGN?
 Les: Med våre nye kraftutsagn og våre “meg på 30 sekunder” har vi gode 

verktøy. Men hvordan kan vi finne noen som vil lytte? Nøkkelen er 
å snakke med alle. Be dem så om å snakke med sine kontakter. Dette 
er et “nettverk”, og det er som å ansette ditt eget salgsteam!

 Øv: Flytt stolen for å snakke med personen ved siden av deg.
 1. Snakk om personene du vil kontakte for å bruke ditt “meg på 30 

sekunder”- utsagn og dine kraftutsagn før neste møte. Før opp 
noen navn her:

  

 

 2. Snakk om hvordan du vil utvide nettverket ditt for å foreta flere 
kontakter. Skriv ideene dine her:

  

 

 Øv: Før neste møte skal du bruke kraftutsagnene overfor kontakter du 
kjenner. Du skal også be kontaktene dine å snakke med sine kontak-
ter. Med ditt “meg på 30 sekunder” og dine kraftutsagn har du to 
gode verktøy til å bygge opp nettverket ditt. Jobbsøkingen din tar av!

VALGFRI AKTIVITET: AKSELERERT JOBBSØKING

(IKKE GJØR DETTE UNDER MØTET.)
Hvis du vil, kan du gjøre denne aktiviteten etter møtet:
For å gå raskere frem, kan du studere “Akselerert jobbsøking” på side 15. Prøv det – 15 
ressurser, 10- kontakter, 2 møter – hver eneste dag!

Deg Personer du 
kjenner

Personer de 
kjenner

2: Hvordan kan jeg presentere meg på en overbevisende måte?
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HVA KAN JEG GJØRE FOR Å BLI BEDRE?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Ettertanke- delen.

 Øv: Les skriftstedet til høyre, eller tenk på et annet skriftsted. Tenk 
stille over det du lærer. Skriv eventuelle tilskyndelser du får, 
nedenfor.

  

  

  

  

 

 Drøft: Har noen noe de ønsker å dele med de andre?

“Men Herren kjenner 
alle ting fra begynnel-
sen av, derfor bereder 
han en vei for å utføre 
alle sine gjerninger 
blant menneskenes 
barn.”
1 NEPHI 9:6

2: Hvordan kan jeg presentere meg på en overbevisende måte?

ETTERTANKE
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HVORDAN SKAL JEG GJØRE DAGLIG FREMGANG?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Løfte- delen.

 Øv: Velg din handlingspartner. Finn ut når og hvordan dere vil kon-
takte hverandre.

Handlingspartnerens navn Kontaktopplysninger

Les hvert løfte høyt for din handlingspartner. Lov å 
holde løftene dine! Undertegn nedenfor.

MINE LØFTER

Jeg skal bruke kraftutsagnet mitt overfor minst 20 personer denne uken. (Noen av 
disse skulle være oppfølging med personer du har kontaktet før.)
   Sett ring rundt målet ditt:   20   30   40

Jeg skal øve på dagens Min grunnvoll - prinsipp og undervise min familie om det.

Jeg skal spare mer penger – om det så er en mynt eller to.

Jeg skal rapportere til min handlingspartner.

Min underskrift Handlingspartnerens underskrift

BESTEM DEG

2: Hvordan kan jeg presentere meg på en overbevisende måte?
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HVORDAN SKAL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Øv: Før neste møte kan du bruke denne løfteoversikten til å registrere 

din fremgang. I rutene nedenfor skriver du “Ja”, “Nei” eller hvor 
mange ganger du har gjort det du lovet.

Brukt 
kraftutsagn 
med minst 

20 personer 
(Skriv antall)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien 
(Ja/Nei)

Spart mer 
penger 

(Ja/Nei)

Rapportert 
til min hand-
lingspartner 

(Ja/Nei)

 Les: Husk også å føre oversikt over dine personlige utgifter på baksiden 
av heftet Min vei til selvhjulpenhet.
På neste gruppemøte vil gruppelederen lage en løfteoversikt på 
tavlen (som den ovenfor). Vi skal komme 10 minutter før møtet 
begynner, og føre vår fremgang inn i oversikten.
Velg en til å lede Min grunnvoll - emnet på neste møte. Minn ham 
eller henne på å følge materialet og ikke blande inn andre ting. 
(Vet du ikke hvordan man leder et Min grunnvoll - emne? Les side 13 
og de annen omslagsside.)
Be en om å holde avslutningsbønnen.

Tilbakemelding 
mottas med takk
Send ideer, tilbakemel-
ding, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

2: Hvordan kan jeg presentere meg på en overbevisende måte?
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2: Hvordan kan jeg presentere meg på en overbevisende måte?

INTERVJUET
Velg roller, og rollespill følgende.

INTERVJUER: Hva kan du fortelle meg om 
deg selv?
KANDIDAT 1: Mener du hva jeg liker å 
gjøre? Ikke så mye, egentlig. Jeg har egentlig 
ingen hobbyer eller interesser. Jeg gjør stort 
sett ingenting.
KANDIDAT 2: Tja… jeg…
KANDIDAT 3: Gjerne. Som du skjønner, 
bruker jeg mye tid på vekttrening. Det er 
meningen at jeg skal gå på sinnemest-
ringskurs, også. Men hvem gidder vel det? 
Skjønner du?
KANDIDAT 1: Eller mener du hvordan jeg 
er på jobben? Jeg har egentlig ikke hatt en 
jobb lenge nok til å kunne si noe om det. Jeg 
går fort lei og slutter å komme… Det skulle 
jeg sikkert ikke ha sagt.
KANDIDAT 2: Tja…
KANDIDAT 3: Han som underviser det 
sinnemestringskurset… Jeg kunne revet 
ham i to. Hvem ville blitt sjefen min? Du? 
Du er vel ikke typen som alltid sjekker om 
vi gjør noe? Som om vi er en gjeng med 
småunger? Min forrige sjef gjorde det, og 
det likte jeg ikke.

INTERVJUER: Hvorfor skal vi ansette deg?
KANDIDAT 2: Dere bør ansette meg 
fordi… Tja…
KANDIDAT 1: Jeg trenger en jobb. Jeg trodde 
mor kom og snakket med deg om det i går. 
Hun sa at jeg burde få en jobb. Ikke sant?
KANDIDAT 3: Du er gal om du ikke anset-
ter meg. Da jeg kom la jeg la merke til at 
enkelte ting virkelig trenger en forandring 
her omkring. Det er et under at firmaet 
deres overlever. Jeg kan fikse alt det. Ja. 
Du kommer til å takke meg for å ha reddet 
firmaet.
KANDIDAT 2: Fordi… Tja…
INTERVJUER: Hva er din største svakhet?
KANDIDAT 3: Jeg har ingen svakheter. 
Hva er dine? Jeg hater sånne spørsmål.
KANDIDAT 2: Svakheter? Hm…
KANDIDAT 1: Tja… Å stjele. Eller ikke 
egentlig stjele. Det var ikke å stjele. Det er 
en lang historie. Jeg hadde tenkt å levere 
den tilbake. Jeg trodde sjefen ville la meg 
låne den en stund.

Tilbake til side 24

Ressurser
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HVORDAN KAN JEG VENDE NOE NEGATIVT TIL NOE POSITIVT?  
(VALGFRI AKTIVITET)
 Drøft: Hvordan kan du besvare dette spørsmålet: “Hva er din største svak-

het?” Les Glorias svar.

“Vel, jeg jobber med min evne til å styre tiden min mest mulig effektivt. Jeg har funnet et kalen-
derverktøy som virkelig hjelper meg, og jeg bruker det hver dag. Til tross for mange konkurre-
rende prioriteringer, hjalp jeg nylig til med å ferdigstille et stort salgsprosjekt innen fristen.”

 Les: Legg merke til at Gloria:
• Fortalte om en svakhet som er vanlig for mange.
• Beskrev konkret hvordan hun prøver å overvinne svakheten.
• La til informasjon fra et kraftutsagn.

 Øv: Prøv dette overfor et familiemedlem eller en venn. La dem stille 
deg et negativt spørsmål. Svar med å fortelle om en svakhet som 
er vanlig for mange. Beskriv hvordan du har overvunnet denne 
svakheten. Legg til informasjon fra kraftutsagnet ditt.

2: Hvordan kan jeg presentere meg på en overbevisende måte?
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2: Hvordan kan jeg presentere meg på en overbevisende måte?



3
Hvordan får 
jeg tilgang til 
det “skjulte” 

jobbmarkedet?
Min jobbsøking
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FOR VEILEDERE
Den dagen møtet skal avholdes:

• Send SMS, eller ring til alle medlemmene i gruppen. Be dem komme 
10 minutter tidligere for å rapportere om løftene sine.

• Klargjør møtemateriellet.

30 minutter før møtet begynner:
• Sett stoler rundt et bord slik at alle kan sitte nær hverandre.
• Tegn denne løfteoversikten på tavlen.

 Gruppemed-
lemmets navn

Brukt 
kraftutsagn 
med minst 

20 personer 
(Skriv antall)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien  
(Ja/Nei)

Spart mer 
penger  

(Ja/Nei)

Rapportert 
til min hand-
lingspartner 

(Ja/Nei)

Gloria 32 J J J

10 minutter før møtet begynner:
• Hils vennlig på folk når de kommer.
• Når gruppens medlemmer kommer, kan du be dem fylle ut løfteover-

sikten på tavlen.
• Velg en tidtaker.

Når møtet begynner:
• Be folk om å slå av telefonen og andre mobile enheter.
• Ha en åpningsbønn (og salme, hvis ønskelig).
• Stille be dem som kommer sent, om å slå av telefonene sine og fylle ut 

løfteoversikten mens gruppen fortsetter diskusjonen.
• Sett tidtakeren på 20 minutter for Min grunnvoll.
• Fullfør prinsipp 3 i Min grunnvoll. Kom så tilbake til denne håndboken, 

og fortsett å lese på neste side.

3: Hvordan får jeg tilgang til det “skjulte” jobbmarkedet?
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HOLDT JEG LØFTENE MINE?
 Tid: Sett tidtakeren på 20 minutter for Rapport- delen.

 Øv: La oss rapportere om løftene våre. De som har holdt alle løftene 
sine, kan reise seg. (Klapp.)

 Les: Nå kan alle reise seg. La oss gjenta temaet vårt sammen:

“Og det er min hensikt å sørge for mine hellige, for alle 
ting er mine.”

Lære og pakter 104:15

Med tro på Herren samarbeider vi for å bli selvhjulpne.

 Les: Da kan vi sette oss.

 Drøft: Hva har dere lært av å gi kraftutsagn til andre? Har dere forbedret 
dem? Skrev dere ned kontaktene deres og fulgte opp?
Har noen prøvd akselerert jobbsøking? Noen resultater?

3: Hvordan får jeg tilgang til det “skjulte” jobbmarkedet?

RAPPORT
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HVA ER DET “SKJULTE” ARBEIDSMARKEDET?
 Tid: Sett tidtakeren på 60 minutter for Lære- delen.

 Se på: “Let der det er mindre konkurranse” (Ingen video? Les side 48.)

 Les: La oss sammen lese ordene i fiskeoversikten nedenfor. Fisken sym-
boliserer jobber. Legg merke til hvor det er mest fisk, eller hvor det 
finnes flest jobber.

 Drøft: Hvem kan få mest fisk? Sett ring rundt vedkommende. Hvor er det 
“skjulte” arbeidsmarkedet?

 Les: Det finnes mange flere muligheter i det skjulte arbeidsmarkedet 
enn i det tradisjonelle arbeidsmarkedet. Hvor søker vi arbeid? 
Hvor skulle vi søke arbeid?

En jobb som står i 
annonser eller på 
Internett

Alle vet om jobben 
– stor konkurranse

En jobb som 
er tilgjengelig 
gjennom offent-
lige eller private 
arbeidskontorer

Mange vet om 
jobben – middels 
konkurranse

Et firma planlegger 
å besette en stilling 
som ikke nødven-
digvis er utlyst

Få vet om den – 
liten konkurranse

En stilling som kan-
skje ikke er utlyst 
ennå, eller bare er 
tilgjengelig gjen-
nom en som kjenner 
noen

Ingen vet om den – 
ingen konkurranse

3: Hvordan får jeg tilgang til det “skjulte” jobbmarkedet?

LÆRE
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 Les: UKENS SPØRSMÅL – Hvordan får jeg tilgang til det “skjulte” 
arbeidsmarkedet?
UKENS HANDLING – Ha personlige møter med potensielle 
arbeidsgivere.

Under dette møtet skal vi lære og øve på ferdigheter som vil hjelpe 
oss å svare på dette spørsmålet og utføre denne viktige handlingen.

HVOR ER DET SKJULTE ARBEIDSMARKEDET?
 Se på: “De mest produktive kildene” (Ingen video? Les side 48.)

 Les: Noen jobbsøkingsstrategier er mer effektive enn andre. I noen 
land kan antallet som finner jobber på bestemte måter, ligne over-
sikten nedenfor. Det kan være annerledes i ditt område.

 Øv: Besvar disse spørsmålene som gruppe:
 1. Hvilken metode bruker de fleste i denne oversikten til å lete 

etter arbeid?
 2. Hvilken metode er den mest vellykkede til å finne arbeid?

METODE
HVOR FOLK BRU-

KER TID PÅ Å LETE 
ETTER ARBEID

HVOR FOLK FAK-
TISK FINNER 

ARBEID

Annonser/Internett 65 % 14 %

Offentlige eller private 
arbeidsformidlingstje-

nester
27 % 21 %

Personlige kontakter med 
bedrifter 3 % 30 %

Ryktebørsen (per-
sonlige kontakter og 

henvisninger)
5 % 35 %

Dette er det skjulte 
arbeidsmarkedet. 
Fokuserer her, og 
unngå 92 % av 
konkurransen!

Men ikke 
overse disse 
alternativene, 
for da kan du gå 
glipp av 35 % 
av jobbene!

3: Hvordan får jeg tilgang til det “skjulte” jobbmarkedet?
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HVORDAN KAN JEG FÅ TILGANG TIL DET SKJULTE 
ARBEIDSMARKEDET?
 Les: Vi har allerede nøklene til dette skjulte arbeidsmarkedet! Det krever 

personlig kontakt. Og vi gjør de beste personlige kontaktene ved 
å bruke (1) “meg på 30 sekunder” og (2) våre kraftutsagn overfor 
vårt (3) voksende nettverk. Som vi lærte på forrige møte, omfatter 
nettverket vårt personer vi kjenner og personer de kjenner.

 Se på: “Bygg opp nettverket ditt” (Ingen video? Les side 49.)

 Drøft: Har dere brukt “meg på 30 sekunder” og kraftutsagn siden forrige 
møte? Ba dere kontaktene deres snakke med sine kontakter for 
dere?

Deg Personer du 
kjenner

Personer de 
kjenner

3: Hvordan får jeg tilgang til det “skjulte” jobbmarkedet?
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 Øv: Gruppen vår er første kilde til nettverksbygging. La oss begynne å 
utvide nettverket vårt nå! Les instruksjonene nedenfor, og begynn 
deretter:
 1. Reis deg, og snu deg til personen ved siden av deg.
 2. Gi den andre personen ditt “meg på 30 sekunder”, og avslutt 

med følgende to spørsmål: “Hvem kjenner du som kan hjelpe 
meg å finne kontakter?” “Kan du snakke med vedkom-
mende og be om hjelp?”

 3. Skriv ned kontaktene på nettverkslisten på neste side, og be den 
andre gi deg flere før neste møte etter hvert som de kommer på 
dem.

 4. Bytt deretter plass, og gjør dette om igjen.
 5. Gå rundt og gjør dette med andre gruppemedlemmer.
 6. Skriv ned så mange kontakter du kan på neste side.
 7. Etter møtet kan du gjøre dette med andre personer du kjenner.
 8. I kolonnen Prioritet nummererer du hver person du vil kon-

takte, fra 1 til 20.

Tips for 
nettverksbygging
 1. Be kontakter 

om andre kontak-
ter, informasjon og 
forslag.

 2. Be alltid om 
flere henvisninger.

 3. Før nøyaktige 
opptegnelser, og 
følg opp.

3: Hvordan får jeg tilgang til det “skjulte” jobbmarkedet?
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NETTVERKSLISTE

Navn Kontaktopplysninger  
(telefon, adresse, e- post) Prioritet

 Les: Før neste møte skal vi kontakte disse personene, så vel som alle 
andre vi kjenner, og deres kontakter. Vi skal hele tiden legge til flere 
på listen. Når vi kontakter disse personene, bruker vi kraftutsag-
nene våre til å få frem alt vi kan gjøre for dem!
Vi kan snakke med disse personene og mange flere!
• Venner
• Slektninger
• Naboer

• Medlemmer av Kirken
• Personer vi trener sammen med
• Tidligere medarbeidere

3: Hvordan får jeg tilgang til det “skjulte” jobbmarkedet?
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HVORDAN KAN JEG MØTE LEDERE SOM ANSETTER FOLK?
 Les: Nettverksbygging kan lede oss til foretak som ansetter. Vi må imid-

lertid finne vedkommende som tar ansettelsesbeslutninger.

 Øv: La oss øve som gruppe.
 1. Utpek én person som arbeidssøker. Vedkommende bør være 

klar til å gi et “meg på 30”, et spørsmål og et kraftutsagn til en 
arbeidsgiver.

 2. Velg to andre til å være ansatte: Ansatt 1 og ansatt 2.
 3. Velg en annen til å være lederen.
 4. Be alle fire reise seg. Gruppelederen leser den første replikken i 

dette rollespillet. Så leser de andre sine replikker.
Gruppeleder: Denne arbeidssøkeren kommer inn i en butikk eller 
på et kontor hvor hun ønsker å arbeide. Hun snakker med den 
første ansatte hun ser.
Arbeidssøker: Hei. Hvem er vakthavende leder nå?
Ansatt 1: Det er herr Valenzuela, men jeg vet ikke hvor han er 
akkurat nå. Du kan spørre assistenten hans der borte.
Arbeidssøker: Takk. [Vender seg til ansatt 2.]
Arbeidssøker: Hei. Kan du si meg hvor herr Valenzuela er?
Ansatt 2: Han gikk for å hente noe. Han er nok snart tilbake. Å, 
der er han.
Arbeidssøker: Ja visst. Takk. [Vender seg til herr Valenzuela.]
Arbeidssøker: Herr Valenzuela, god morgen. Jeg heter ________ 
[navn]. [Gir et “meg på 30 sekunder” og avslutter med et spørs-
mål.] Hvordan kan en med mine ferdigheter hjelpe din bedrift?
Leder: Vi har faktisk begynt å lete etter en som deg. Jeg har dårlig 
tid. Fortell kjapt om deg selv.
Arbeidssøker: [Gir et passende kraftutsagn.] Jeg vet du er opptatt. Når 
kan vi tilbringe litt mer tid sammen, i ettermiddag eller i morgen?

3: Hvordan får jeg tilgang til det “skjulte” jobbmarkedet?
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 Drøft: Hva kan arbeidssøkeren si hvis lederen sier “nei”, eller “kom til-
bake senere”, eller “fyll ut en søknad”?

 Les: Vi må tilpasse oss hver situasjon.

 Øv: Reis dere, og gå sammen i grupper på fire. Gjenta rollespillet slik at 
alle får anledning til å være arbeidssøkeren.

 Les: Vi har nå flere gode verktøy å bruke i våre kontakter: “Meg på 30 
sekunder”, kraftutsagn og å møte lederen. Dere kan også lære å 

vende noe negativt til noe positivt på side 33.

 Drøft: Hvordan kan dere bruke disse verktøyene til å ha mange produk-
tive møter før neste gang vi møtes?

 Øv: Slå opp side 50, og bytt på å lese om hvordan dere kan holde over-
sikt over deres innsats for å søke arbeid. Kom så tilbake hit.

Arbeidssøker
Ansatt 1

Ansatt 2
Leder

3: Hvordan får jeg tilgang til det “skjulte” jobbmarkedet?
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HVA KAN JEG GJØRE FOR Å BLI BEDRE?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Ettertanke- delen.

 Øv: Les skriftstedet til høyre, eller tenk på et annet skriftsted. Tenk 
stille over det du lærer. Skriv eventuelle tilskyndelser du får, 
nedenfor.

  

  

  

  

 

 Drøft: Har noen noe de ønsker å dele med de andre?

“Sett din lit til Herren av 
hele ditt hjerte, og stol 
ikke på din forstand! 
Kjenn ham på alle dine 
veier! Så skal han gjøre 
dine stier rette.”
ORDSPRÅKENE 3:5- 6

3: Hvordan får jeg tilgang til det “skjulte” jobbmarkedet?

ETTERTANKE
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HVORDAN SKAL JEG GJØRE DAGLIG FREMGANG?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Løfte- delen.

 Øv: Velg din handlingspartner. Finn ut når og hvordan dere vil kon-
takte hverandre.

Handlingspartnerens navn Kontaktopplysninger

Les hvert løfte høyt for din handlingspartner. Lov å 
holde løftene dine! Undertegn nedenfor.

MINE LØFTER

Jeg vil bruke “meg på 30 sekunder” og kraftutsagn i minst 30 kontakter med 
personer jeg kjenner, og personer de kjenner (nettverket mitt). (Hold oversikt over 
kontaktene dine på side 50- 51. Noen av disse skulle være oppfølging med personer du 
har kontaktet før.)
   Sett ring rundt målet ditt:   30   40   50

Jeg vil jobbe med kontaktene mine og prøve å møte sjefen for å få minst 10 per-
sonlige møter med potensielle arbeidsgivere. (Hold oversikt over kontaktene dine på 
side 50- 51.)
   Sett ring rundt målet ditt:   10   15   20

Jeg skal øve på dagens Min grunnvoll - prinsipp og undervise min familie om det.

Jeg skal spare mer penger – om det så er en mynt eller to.

Jeg skal rapportere til min handlingspartner.

Min underskrift Handlingspartnerens underskrift

3: Hvordan får jeg tilgang til det “skjulte” jobbmarkedet?

BESTEM DEG
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HVORDAN SKAL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Øv: Før neste møte kan du bruke denne løfteoversikten til å registrere 

din fremgang. I rutene nedenfor skriver du “Ja”, “Nei” eller hvor 
mange ganger du har gjort det du lovet.

Kontaktet 
minst 30 
personer i 

nettverket 
(Skriv antall)

Møtt minst 
10 arbeidsgi-

vere  
(Skriv antall)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien  
(Ja/Nei)

Spart mer 
penger 

(Ja/Nei)

Rapportert 
til min hand-
lingspartner 

(Ja/Nei)

 Les: Husk også å føre oversikt over dine personlige utgifter på baksiden 
av heftet Min vei til selvhjulpenhet.
Velg en til å lede Min grunnvoll - emnet på neste møte. (Vet du ikke 
hvordan man leder et Min grunnvoll - emne? Les side 13 og annen 
omslagsside.)
Be en om å holde avslutningsbønnen.

Tilbakemelding 
mottas med takk
Send ideer, tilbakemel-
ding, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

3: Hvordan får jeg tilgang til det “skjulte” jobbmarkedet?
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LET DER DET ER MINDRE KONKURRANSE
Velg roller, og rollespill følgende.

KWAME: Oi sann. Over 200 personer har 
søkt på stillingen jeg ønsket meg. Jeg har 
ikke en sjanse i havet!
KOFI: Kwame, husker du det stedet hvor vi 
pleide å fiske da du var yngre?
KWAME: Ja. Det var et bra sted, skjult bak 
alle trærne. Man kunne ikke engang se at 
det var der. Men nå vet alle om det. Det er 

så mange folk der nå at det er vanskelig å 
få fisk.
KOFI: Men når du søker arbeid, hvorfor 
“fisker” du der alle andre “fisker”? Hvorfor 
leter du ikke der det er mindre konkurranse? 
Jeg tror du overser det skjulte arbeidsmarke-
det. Fisk der hvor fisken er!
Tilbake til side 38

DE MEST PRODUKTIVE KILDENE
Velg roller, og rollespill følgende.

KOFI: Jeg kjøpte avisen til deg.
KWAME: Jeg har ikke sett i avisen i det 
siste. Ikke sant? Jeg fisker der det er mindre 
konkurranse.
KOFI: Bra, du må fokusere på de mest 
produktive kildene. Men det er noen gode 

jobber i avisen. Vi må fortsette å prøve alle 
muligheter. Det gjelder bare å bruke nok tid 
på dine mest produktive kilder.
Tilbake til side 39

3: Hvordan får jeg tilgang til det “skjulte” jobbmarkedet?

Ressurser
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BYGG DITT NETTVERK
Velg roller, og rollespill følgende.

KWAME: Jeg har prøvd å foreta 10 nye 
kontakter hver dag, men det blir stadig 
vanskeligere å finne nye kontakter.
KOFI: Jeg har holdt øye med deg de siste 
dagene, og for meg ser det ut til at du har 
prøvd å gjøre alt selv. Du får bedre resulta-
ter hvis du bruker noe av tiden til nettverks-
bygging.
KWAME: Nettverksbygging?
KOFI: Ja, du burde bygge et team, et nett-
verk av personer som kan fortelle deg om 
muligheter når de får høre om dem. Du 
skulle ta deg tid til å hjelpe andre, så vil 
kanskje de også kunne hjelpe deg.
KWAME: Jeg har snakket med alle jeg kjen-
ner, mer enn én gang.
KOFI: Greit. Men nettverket ditt behøver ikke 
bare å være dem du kjenner. Det må omfatte 
personer som de kjenner. Be de du kjenner, 
om å presentere deg for personer de kjenner.
KWAME: Hm. Men hva skal jeg si til disse 
personene når jeg ikke kjenner dem? Det 

er annerledes enn å snakke med personer 
som allerede kjenner meg. Hvor skal jeg 
begynne?
KOFI: Begynn med å spørre vennene dine 
om de kjenner noen (1) som vet noe om din 
ønskede karriere, (2) som har innflytelse når 
det gjelder ansettelse, eller (3) som kjenner 
mange andre. Nettverket ditt vil vokse seg 
mye større mye raskere. Og det er mer sann-
synlig at du vil få høre om jobbmuligheter 
gjennom nettverket ditt. De vil hjelpe deg å 
finne det skjulte arbeidsmarkedet.
KWAME: Men hva skal jeg si til dem?
KOFI: Det handler ikke så mye om hva du 
sier, men hvordan du sier det. Det handler 
mer om hvordan du presenterer deg. Øv på 
ditt “meg på 30 sekunder” og kraftutsag-
nene dine, og du vil utvilsomt gjøre et godt 
inntrykk.
KWAME: Greit. Kanskje dette vil åpne 
noen nye dører.
Tilbake til side 40

3: Hvordan får jeg tilgang til det “skjulte” jobbmarkedet?
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FØR OVERSIKT OVER DET DU GJØR
Før vårt neste møte gjør du minst 30 jobbsøkingskontakter gjennom nettverket 
ditt. Dette bør lede til minst 10 personlige møter med potensielle arbeidsgivere.

Fortsett å se på annonser og Internett, og besøk et senter for selvhjulpenhet. Husk 
hvor jobbene er – det skjulte jobbmarkedet! Bruk mesteparten av din tid og innsats 
på å snakke direkte med bedrifter og møte personlige kontakter via nettverket ditt.

Du kan holde orden på kontakter og møter i denne oversikten (eksempel). Før nota-
ter om møtene dine på Skjema for oppfølging av kontakter på neste side, eller du 
kan bruke en egen notatbok.

ANNONSER/
INTERNETT

OFFENTLIGE ELLER 
PRIVATE ARBEIDS-
FORMIDLINGSTJE-

NESTER

PERSONLIG KONTAKT 
MED BEDRIFTER

PERSONLIGE MØTER 
MED PERSONER DU 

FINNER VIA NETTVER-
KET DITT

1. Søkte på bokføringsjobb 
på Internett

2.

3.

4.

5.

1. Sendte takk til Gloria på 
arbeidskontoret

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Oppfølgingsbesøk til Mich-
ael på regnskapsbyrået

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. Møtte Joses venn på Toro 
AS

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3: Hvordan får jeg tilgang til det “skjulte” jobbmarkedet?
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SKJEMA FOR OPPFØLGNING AV KONTAKTER
KONTAKT

Person eller organisasjon: 

Telefon: Adresse: 

E- post: Jeg ble henvist av: 

Jeg har kontaktet vedkommende □ Ja □ Nei  Dato: 

TING VI SNAKKET OM:

1. 

2. 

3. 
OPPFØLGNINGSAKTIVITETER:

1. Utføres innen (dato): 

2. Utføres innen (dato): 

3. Utføres innen (dato): 
NYE HENVISNINGER:
1. Navn: Telefon: Faks: 

E- post: Adresse: 

2. Navn: Telefon: Faks: 

E- post: Adresse: 

KONTAKT

Person eller organisasjon: 

Telefon: Adresse: 

E- post: Jeg ble henvist av: 

Jeg har kontaktet vedkommende □ Ja □ Nei  Dato: 

TING VI SNAKKET OM:

1. 

2. 

3. 
OPPFØLGNINGSAKTIVITETER:

1. Utføres innen (dato): 

2. Utføres innen (dato): 

3. Utføres innen (dato): 
NYE HENVISNINGER:
1. Navn: Telefon: Faks: 

E- post: Adresse: 

2. Navn: Telefon: Faks: 

E- post: Adresse: 

3: Hvordan får jeg tilgang til det “skjulte” jobbmarkedet?
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NOTER
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3: Hvordan får jeg tilgang til det “skjulte” jobbmarkedet?
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Hvordan fremstår 
jeg som det beste 

alternativet?
Min jobbsøking
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4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?

FOR VEILEDERE
Den dagen møtet skal avholdes:

• Send SMS, eller ring til alle medlemmene i gruppen. Be dem komme 
10 minutter tidligere for å rapportere om løftene sine.

• Klargjør møtemateriellet.

30 minutter før møtet begynner:
• Sett stoler rundt et bord slik at alle kan sitte nær hverandre.
• Tegn denne løfteoversikten på tavlen.

Gruppemed- 
  lemmets 

navn

Kontaktet 
minst 30 
personer i 

nettverket 
(Skriv antall)

Møtt 
minst 10 

potensielle 
arbeidsgivere 
(Skriv antall)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien 
 (Ja/Nei)

Spart mer 
penger  

(Ja/Nei)

Rapportert 
til min hand-
lingspartner 

(Ja/Nei)

Gloria 33 12 J J J

10 minutter før møtet begynner:
• Hils vennlig på folk når de kommer.
• Når gruppens medlemmer kommer, kan du be dem fylle ut løfteover-

sikten på tavlen.
• Velg en tidtaker.

Når møtet begynner:
• Be folk om å slå av telefonen og andre mobile enheter.
• Ha en åpningsbønn (og salme, hvis ønskelig).
• Stille be dem som kommer sent, om å slå av telefonene sine og fylle ut 

løfteoversikten mens gruppen fortsetter diskusjonen.
• Sett tidtakeren på 20 minutter for Min grunnvoll.
• Fullfør prinsipp 4 i Min grunnvoll. Kom så tilbake til denne håndboken, 

og fortsett å lese på neste side.
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4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?

RAPPORT

HOLDT JEG LØFTENE MINE?
 Tid: Sett tidtakeren på 20 minutter for Rapport- delen.

 Øv: La oss rapportere om løftene våre. De som har holdt alle løftene 
sine, kan reise seg. (Klapp.)

 Les: Nå kan alle reise seg. La oss gjenta temaet vårt sammen:

“Og det er min hensikt å sørge for mine hellige, for alle 
ting er mine.”

Lære og pakter 104:15

Med tro på Herren samarbeider vi for å bli selvhjulpne.

 Les: Da kan vi sette oss.

 Drøft: Hva lærte dere da dere kontaktet personer i nettverket? Møtte dere 
noen ledere med ansvar for ansettelse? Skrev dere ned kontaktene 
deres og fulgte opp?
Har noen prøvd akselerert jobbsøking? Noen resultater?
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HVORDAN FREMSTÅR JEG SOM DET BESTE 
ALTERNATIVET?
 Tid: Sett tidtakeren på 60 minutter for Lære- delen.

 Se på: “Hva er det han ser etter? Del I” (Ingen video? Les side 66.)

 Drøft: Hva vil arbeidsgivere ønske å få vite under intervjuer eller når de 
gir dere en søknad? Hva om svarene deres kan hjelpe dere å skille 
dere ut som et klart valg for arbeidsgiveren?

 Les: UKENS SPØRSMÅL – Hvordan kan jeg skille meg ut som et 
klart valg?
UKENS HANDLING – Gi gode svar på intervju-  og søknads-
spørsmål.

I løpet av dette møtet skal dere lære å besvare intervjuspørsmål og 
fylle ut søknader på en måte som vil hjelpe dere å skille dere ut!

4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?

LÆRE
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HVORDAN KAN JEG FORBEREDE MEG TIL ET INTERVJU?
 Les: Er vi redde for intervjuer? Lurer vi på hva intervjuerne vil spørre 

om, eller hva de egentlig ønsker å vite?
Vi kan faktisk vite det. De fleste intervjuere stiller vanlige spørsmål. 
La oss bytte på å lese denne oversikten som gruppe.

VANLIGE SPØRSMÅL HVA INTERVJUEREN KANSKJE 
ØNSKER Å HØRE SVARVERKTØY

Hva kan du fortelle om deg selv? Er hun flink til å snakke for seg? Er hun for-
beredt? “Meg på 30 sekunder”

Hva er dine sterke sider? Dekker erfaringen hans våre behov? Kraftutsagn

Hvorfor vil du jobbe for oss? Har hun et klart mål? Kraftutsagn

Hva synes du om din forrige sjef? Respekterer han ledere? Kraftutsagn

Hvordan reagerer du under press? Tar hun ansvar for problemer? Kraftutsagn

Hva forventer du å få betalt? Er forventningene hans realistiske? Svar med et spørsmål

 Se på: “Hva er det han ser etter? Del II” Sett den på pause, og delta som 
anvist. (Ingen video? Les side 67- 68.)

 Drøft: Når er “meg på 30 sekunder” et nyttig verktøy i et intervju? Når er 
kraftutsagnene det rette verktøyet? Så dere hvordan vi kan vende 
noe negativt til noe positivt?

 Øv: Sett av seks eller syv minutter til følgende “hurtigøvelse”.
• Reis dere, og snu dere mot et annet gruppemedlem.
• En av dere er arbeidsgiveren. Still et vanlig spørsmål fra oversik-

ten ovenfor.
• Den andre er arbeidssøkeren. Svar på spørsmålet med verktøy-

ene deres.
• Bytt roller, og gjør det igjen. Gi hverandre nyttig tilbakemelding!
• Når dere begge har vært både arbeidsgiver og arbeidssøker, kan 

dere gå til en annen partner. Gjenta dette til tiden er ute.
Fortsett å øve sammen med familie eller venner etter møtet. Du 
finner flere spørsmål i oversikten på side 69.

4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?
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HVORDAN KAN JEG BESVARE SPØRSMÅL MED SPØRSMÅL?
 Les: Hva om vi ikke vet hva intervjueren ønsker? Eller hva om vi tren-

ger mer informasjon? Noen ganger kan vi svare med et spørsmål.

 Les: La oss se på disse to vanlige spørsmålene. Vi skal lese hvert spørs-
mål og deretter informasjonen til høyre for det.

VANLIGE SPØRSMÅL HVA INTERVJUEREN KAN-
SKJE ØNSKER Å HØRE SVARVERKTØY SVAR MED ET 

SPØRSMÅL

Hvilken lønn ønsker du? Er han selvsikker nok til å for-
handle? Svar med et spørsmål Hva er vanlig lønn i denne 

stillingen?

Har du spørsmål? Forstår hun jobben? Svar med et spørsmål Hva er det beste med å 
jobbe her?

 Drøft: Når kan det være lurt å besvare et spørsmål med et spørsmål? Når 
er det ikke så lurt? Hvordan kan du forberede deg til å stille gode 
spørsmål i et intervju?

 Les: Før intervjuet må vi studere arbeidsgiveren og komme forberedt til å 
stille gode spørsmål. Vi kan også være forberedt til å legge til et spørs-
mål etter et “meg på 30 sekunder” eller et kraftutsagn. For eksempel: 
“Hvilke andre ferdigheter ønsker du at jeg skal snakke om?”
Gode spørsmål kan føre til en god samtale!

Jeg er svært 
interessert i 
produktene 
deres. Hvordan 
lager dere dem?

VALGFRI AKTIVITET: HVORDAN KAN JEG FORHANDLE FREM EN 
ANSETTELSE SOM DEKKER MINE BEHOV?

(IKKE GJØR DETTE UNDER MØTET.)
Hvis du ønsker det, kan du gjøre denne aktiviteten før neste møte. En viktig del av et intervju 
er forhandling. Hvis du ønsker å lære mer, bør du ta deg tid til å gjennomgå “Hvordan kan 
jeg forhandle frem en ansettelse som dekker mine behov?” på side 70- 72 i Ressurser- delen. 
Snakk med og øv sammen med familien din.

Deg Intervjuer

Så fint at du 
bryr deg! Først 
får vi tak i 
råmaterialer. 
Så…

Tips:
Lær når du bør og 
når du ikke bør stille 
spørsmål. Trekk ikke 
det å besvare spørs-
mål med spørsmål for 
langt.
Vær oppmerksom på 
intervjuerens følel-
ser. Ikke fremstå som 
altfor aggressiv.

4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?
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HVA MED MIN HOLDNING OG FREMTREDEN?
 Øv: Alle reiser seg og gjentar denne setningen sammen tre ganger:

Vi har bare én sjanse til å gjøre et førsteinntrykk!

 Drøft: Hva betyr dette for dere når dere prøver å “skille dere ut”?

 Øv: Flytt stolen for å samarbeide med et annet gruppemedlem. Les 
denne oversikten for hverandre. Finn ut hva dere kan forbedre for 
vise dere fra deres beste side.

TIPS FOR Å LYKKES

Innstilling • Be om hjelp og fred.
• Vær høflig og vis respekt.
• Møt presis.
• Vis interesse for bedriften og intervjueren.
• Smil og vær hyggelig.
• Opptre selvsikkert.
• Snakk tydelig.

Personlig pleie • Vær ren – ansikt, hender, fingernegler.
• Vær måteholden med sminke (kvinner).
• Ha en passende frisyre.
• Lukt godt.
• Klipp eller barber ansiktshår (menn).
• Se profesjonell ut.

Påkledning • Bruk rene klær uten hull (klærne behøver ikke å være dyre).
• Stryk klærne.
• Kle deg ett trinn over arbeidspåkledning:

◦ Hvis du ville gått på jobb i jeans og T- skjorte, bruker du penbukse og skjorte.

◦ Hvis du ville gått på jobb i skjorte, bruker du skjorte og slips (for menn) eller en 
bluse (for kvinner).

4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?
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HVORDAN FYLLER JEG UT JOBBSØKNADER?
 Les: Vi ønsker å tilbringe mesteparten av vår tid med personlige kon-

takter og intervjuer via nettverket vårt. Men vi vil trolig måtte fylle 
ut søknader også, enten på papir eller på Internett. En søknad er 
som et intervju på papir.

 Øv: Gå sammen med to andre gruppemedlemmer. Fyll ut søknaden på 
de neste to sidene. Les så følgende, og snakk om hvordan dere kan 
forbedre søknadene deres. Les side 73- 75 etter møtet.

SØKNADSDELEN HVA DE SER ETTER VERKTØY OG TIPS

Personopplysninger Er det noe som kan diskvalifisere henne (for 
eksempel en forbrytelse eller et annet problem)?

Svar på alle spørsmål.
Bruk informasjonen fra “meg på 30 sekunder”.
Vær ærlig. Unngå unødvendige detaljer.

Utdannelse Har han den nødvendige opplæring?

Begynn om mulig med høyeste utdannelse eller 
attest, og gå bakover i tid.
Legg til all målrettet opplæring og sertifisering.
Legg til informasjon fra kraftutsagn.

Yrkeshistorikk Har hun erfaringen vi trenger?

Begynn om mulig med den siste jobben og gå 
bakover.
Prøv å unngå huller i tid, eller forklar dem.
Bruk informasjon fra kraftutsagn.

Referanser Er det tilstrekkelig informasjon til at jeg kan 
kontakte dem?

Forbered minst én referanse (få tillatelse) for din 
karakter (ærlighet, osv.) og én for dine jobbfer-
digheter og - resultater.

Utmerkelser eller 
anerkjennelser Har han spesielle ferdigheter?

Begynn om mulig med den viktigste, og gå mot 
den minst viktige.
Legg til informasjon fra kraftutsagn.

Generelt Er søknaden pen og ryddig? Skriv tydelig.
Gjør den pen å se på.

4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?
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JOBBSØKNADSSKJEMA

Navn:    Dato:  

Adresse:  

Telefon:   E- post:   

Stilling:    Ønsket lønn:   Dato tilgjengelig:   

Har du noen gang arbeidet for denne bedriften? □ Ja □ Nei Dato: 

Hvis ja, når? 

Har du noen gang blitt dømt for en forbrytelse? □ Ja □ Nei Dato: 

Hvis ja, forklar: 

Utdannelse

Universitet/høyskole:   Adresse:  

Fra:   Til:   Fullførte du? □ Ja □ Nei Vitnemål:   

Videregående skole:   Adresse:  

Fra:   Til:   Fullførte du? □ Ja □ Nei Grad:   

Referanser

Fullt navn:    Tilknytning:   Telefon:  

Fullt navn:    Tilknytning:   Telefon:  

Fullt navn:    Tilknytning:   Telefon:  

4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?
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Tidligere jobber

Stilling:     Begynnerlønn:   Sluttlønn:  

Ansvarsoppgaver:  

Fra:   Til:   Grunn til at du sluttet:     

Bedrift:    Telefon:  

Stilling:     Begynnerlønn:   Sluttlønn:  

Ansvarsoppgaver:  

Fra:   Til:   Grunn til at du sluttet:     

Bedrift:    Telefon:  
Jeg bekrefter at svarene mine er korrekte og utfylt etter beste evne.
Hvis denne søknaden fører til ansettelse, forstår jeg at usann eller villedende informasjon på søkna-
den eller under intervjuet kan føre til avskjedigelse.

Underskrift:    Dato:  

4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?
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HVA KAN JEG GJØRE FOR Å BLI BEDRE?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Ettertanke- delen.

 Øv: Les skriftstedet til høyre, eller tenk på et annet skriftsted. Tenk 
stille over det du lærer. Skriv eventuelle tilskyndelser du får, 
nedenfor.
  
  
  
  
  
 

 Drøft: Har noen noe de ønsker å dele med de andre?

“Jeg vil lære deg og vise 
deg den vei du skal 
vandre, jeg vil gi deg 
råd med mitt øye.”
SALMENE 32:8

4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?

ETTERTANKE
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HVORDAN SKAL JEG GJØRE DAGLIG FREMGANG?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Løfte- delen.

 Øv: Velg din handlingspartner. Finn ut når og hvordan dere vil kon-
takte hverandre.

Handlingspartnerens navn Kontaktopplysninger

Les hvert løfte høyt for din handlingspartner. Lov å 
holde løftene dine! Undertegn nedenfor.

MINE LØFTER

Jeg vil bruke “meg på 30” og kraftutsagn i minst 40 kontakter med personer jeg 
kjenner og personer de kjenner (nettverket mitt).
   Sett ring rundt målet ditt:   40   50   60

Jeg vil jobbe med kontaktene mine og prøve å møte ledere for å få minst 10 per-
sonlige møter med potensielle arbeidsgivere.
   Sett ring rundt målet ditt:   10   15   20

Jeg vil øve på mine intervju-  og jobbsøkingsferdigheter overfor arbeidsgivere og 
andre.

Jeg skal øve på dagens Min grunnvoll - prinsipp og undervise min familie om det.

Jeg skal spare mer penger – om det så er en mynt eller to.

Jeg skal rapportere til min handlingspartner.

Min underskrift Handlingspartnerens underskrift

4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?

BESTEM DEG
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HVORDAN SKAL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Øv: Før neste møte kan du bruke denne løfteoversikten til å registrere 

din fremgang. I rutene nedenfor skriver du “Ja”, “Nei” eller hvor 
mange ganger du har gjort det du lovet.

Kontaktet 
minst 40 
personer i 

nettverket 
(Skriv antall)

Møtt minst 
10 potensi-

elle arbeidsgi-
vere  

(Skriv antall)

Øvd på 
intervju-  og 

jobbsøkings-
ferdigheter 

(Ja/Nei)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og under-
vist familien 

(Ja/Nei)

Spart mer 
penger 

(Ja/Nei)

Rapportert 
til min hand-
lingspartner 

(Ja/Nei)

 Les: Husk også å føre oversikt over dine personlige utgifter på baksiden 
av heftet Min vei til selvhjulpenhet.
Velg en til å lede Min grunnvoll - emnet på neste møte. (Vet du 
ikke hvordan man leder et Min grunnvoll - emne? Les side 13 og de 
annen omslagsside.)
Be en om å holde avslutningsbønnen.

4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?

Tilbakemelding 
mottas med takk
Send ideer, tilbakemel-
ding, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.
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HVA ER DET HAN SER ETTER? DEL I
Velg roller, og rollespill følgende.

RAMME: Jose (sjefen) intervjuer Miguel 
(arbeidssøker). Dette er midt i intervjuet.
JOSE: Bra. Kan du beskrive din siste store 
feil, hvorfor den skjedde og hva du gjorde 
med den?
MIGUEL: [Tenker] Hva slags spørsmål er 
det? Hva er det han vil? Jeg skulle ønske jeg 
kunne vite hva han er ute etter.
JOSE: [Tenker] Jeg vil bare se om han 
forstår hva han gjorde galt, og om han løste 
problemet.

MIGUEL: [Tenker] Jeg vet hva han er ute 
etter. Jeg må vende noe negativt til noe 
positivt!
MIGUEL: [Høyt] Jeg husker en gang da 
sjefen trodde jeg hadde overskredet en frist. 
Det som egentlig skjedde, var at det var 
noen endringer fra kunden som jeg ikke 
hadde formidlet. Fra da av sørget jeg for at 
alle visste hva som foregikk!
JOSE: Det høres ganske bra ut, Miguel. 
Høres ut som du har lært noe!

Tilbake til side 56

Ressurser
4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?
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HVA ER DET HAN SER ETTER? DEL II
Velg roller, og rollespill følgende. Kommentar til gruppeleder: Når det står at dere 
skal drøfte, lar du gruppen svare før du går videre.

FORTELLER: Her har Jose (intervjueren) 
og Miguel (en potensiell arbeidstaker). Jose 
kommer til å stille fire vanlige spørsmål. 

Vi skal snakke om hvordan Miguel burde 
svare. Er dere klare?
JOSE: Hei. Hva kan du fortelle om deg selv?

DRØFT:  (1) Hva ønsker intervjueren å vite? (2) Hvordan kan 
Miguel bruke et “meg på 30 sekunder”- utsagn til å 
svare? (Se oversikten til høyre).

FORTELLER: Ok, her er det sjefen faktisk 
tenker.
JOSE: Kan han gi et klart svar? Er han 
kvalifisert?
FORTELLER: Så Miguel bør bruke sitt “meg 
på 30 sekunder”.
MIGUEL: Jeg heter Miguel Fuentes. Jeg 
søker om å bli den nye regnskapssjefen. 

Jeg har seks års erfaring, og jeg har ledet et 
regnskapsteam på fem personer. Sammen 
reduserte vi kostnadene med 15 % og økte 
produksjonen med 23 % i fjor. Jeg er utdan-
net regnskapsfører, og jeg har statsautorisa-
sjon. I helgene liker jeg en god fotballkamp. 
Hva annet vil du vite?

JOSE: Det er bra, takk. Kan du nevne noen 
andre sterke sider?

DRØFT:  (1) Hva ønsker intervjueren å vite? (2) Hvordan kan 
Miguel bruke et kraftutsagn til å svare? (Se oversikten 
til høyre).

FORTELLER: Her er det Jose egentlig ønsker 
å høre.
JOSE: Har han ferdighetene vi trenger? Kan 
han bevise det med resultater?
FORTELLER: Siden det er dette Jose ønsker, 
kan Miguel trolig bruke et kraftutsagn til å 
svare.
MIGUEL: La meg gi et eksempel. Jeg er 
alltid på utkikk etter måter å redusere 
kostnadene. For ca. tre måneder siden gikk 

jeg for eksempel til sjefen og forklarte at vi 
tapte nesten 30 000 i uken på grunn av for 
sene betalinger. Han var skeptisk i starten, 
men jeg viste ham tallene. Så han ba meg 
om å løse problemet. I løpet av 10 uker 
klarte jeg å redusere sene innbetalinger med 
30 dager per faktura, noe som sparte oss for 
flere tusen. Jeg kan bruke disse problemlø-
sningsferdighetene til å bidra her ved Sport 
Corporation.

“Meg på 30 
sekunder”
 1. Navn
 2. Formål
 3. Kvalifikasjoner
 4. Egenskaper
 5. Avslutt med et 

spørsmål

Kraftutsagn
 1. Nevn en ferdighet 

eller sterk side
 2. Konkret eksempel
 3. Resultat
 4. Sidestill med behov

4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?
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FORTELLER: Her er et annet spørsmål – et 
vi ikke liker å høre!

JOSE: Hva er noen av dine svakheter?

DRØFT:  (1) Hva ønsker intervjueren å vite? (2) Hvordan kan 
Miguel svare ved å vende noe negativt til noe positivt? 
(Se oversikten til høyre).

FORTELLER: Her er det intervjueren tenker.
JOSE: Er han oppmerksom på en svakhet? 
Han har gjort noe med den?
FORTELLER: Siden det er dette Jose ønsker 
å høre, kan Miguel svare ved å vende noe 
negativt til noe positivt.
MIGUEL: Noen sier jeg bryr meg for mye 
om å hjelpe kundene å betale fakturaene 

sine i tide. Så jeg har arbeidet hardt for å 
balansere betalingsresultater med kunde-
service. Og jeg har lært mye. Ved å bry meg 
mer om alle kunder og deres behov, har jeg 
faktisk kunnet hjelpe bedriften få betalt 
raskere. Jeg fikk utmerkelsen for beste kun-
deservice forrige måned.

FORTELLER: OK, her er et siste vanlig 
spørsmål.

JOSE: Flott, Miguel. Takk. Hvorfor ønsker 
du så å arbeide for oss?

DRØFT:  (1) Hva ønsker intervjueren å vite? (2) Hvordan kan 
Miguel bruke et kraftutsagn til å svare? (Se oversikten 
til høyre).

FORTELLER: Her er det intervjueren tenkte.
JOSE: Vet han hva vi trenger? Bryr han seg?
FORTELLER: Siden det er dette intervjueren 
ønsker, kan Miguel bruke et nytt kraftut-
sagn til å svare.
MIGUEL: Mr. Martinez, Jeg har undersøkt 
Sport Corporation, og jeg syns det virker 
svært interessant. Dere fokuserer på å selge 
sportsutstyr, og dere har gjort det svært bra. 

Jeg har hørt at dere er i ferd med å utvikle 
nye og forbedrede produkter. Jeg ønsker å 
jobbe i en fremgangsrik bedrift som utvikler 
seg. Jeg vet også ganske mye om idrett og 
trening. I året som har gått, har jeg vært 
frivillig fotballtrener, og jeg hjalp laget å 
forbedre både utholdenhet og prestasjoner. 
Jeg forstår hva dere prøver å oppnå, og jeg 
kan hjelpe dere å gjøre det.

Tilbake til side 57

Vend noe negativt 
til noe positivt
 1. Fortell om en svak-

het som er vanlig 
for mange.

 2. Beskriv konkret 
hvordan du har 
overvunnet denne 
svakheten.

 3. Legg til informasjon 
fra kraftutsagnene 
dine.

Kraftutsagn
 1. Nevn en ferdighet 

eller styrke
 2. Konkret eksempel
 3. Resultat
 4. Sidestill med behov

4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?
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ØV PÅ Å BESVARE VANLIGE SPØRSMÅL
Før neste møte bør du øve på å besvare spørsmål sammen med din handlingspart-
ner, familie eller venner.

VANLIGE SPØRSMÅL HVA INTERVJUEREN KANSKJE 
ØNSKER Å VITE OM DEG SVARVERKTØY

Hva kan du fortelle om deg selv? Er hun flink til å snakke for seg? Er hun kvali-
fisert? “Meg på 30 sekunder”

Hva er dine sterke sider? Dekker erfaringen hans våre behov? Kraftutsagn

Hvilke svakheter har du? Er hun ærlig? Har hun forbedret seg? Vende noe negativt til noe positivt

Hvorfor vil du jobbe for oss? Har hun gjort forundersøkelser? Har hun mål? Kraftutsagn

Beskriv din siste store feil. Har han en logisk grunn til feilen? Hva har han 
lært av den? Vende noe negativt til noe positivt

Hva synes du om din forrige sjef? Respekterer hun ledere? Kraftutsagn

Hvordan reagerer du under press? Tar han ansvar for problemer? Kraftutsagn

Har forslagene dine noensinne 
blitt avvist? Er hun standhaftig? Er hun positiv? Vende noe negativt til noe positivt

Hva er dine karrieremål? Vil han hjelpe oss å lykkes? Er han fokusert? “Meg på 30 sekunder”

Hva forventer du å få betalt? Er forventningene hans realistiske? Svar med et spørsmål

Har du noen spørsmål til meg? Bryr han seg? Er han interessert? Svar med et spørsmål

4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?
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HVORDAN KAN JEG FORHANDLE FREM EN ANSETTELSE SOM 
DEKKER MINE BEHOV?  
(VALGFRI AKTIVITET)
 Les: Når arbeidsgiveren bestemmer seg å tilby oss en jobb, kan vi dis-

kutere betingelsene for vår ansettelse. Disse betingelsene omfatter 
lønn, når og hvor lenge vi skal arbeide, arbeidsforhold eller andre 
ting. Målet er å være åpen og ærlig, og at alle føler godt for resulta-
tene.

 Drøft: Hva er vanskelig ved forhandlinger? Hvorfor bør du forhandle?

 Les: Her er fem trinn vi kan bruke til å forberede oss på denne typen 
diskusjon:
• Kartlegge våre behov på forhånd.
• Finne ut hva som er viktigst, og eventuelle minstekrav.
• Finne ut hva arbeidsgiveren kan tilby og hva som er viktig for 

dem.
• Søke inspirasjon. Tenke på hvordan både vi og arbeidsgiveren 

kan “vinne”.
• Øve på diskusjonen med et familiemedlem eller en venn.

4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?
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 Øv: Bruk følgende oversikt til å tenke på dine jobbrelaterte behov.
Eksempler står i grått – bare skriv over dem.
 1. Nummerer hvert behov i prioritetsrekkefølge for deg. Bruk “1” 

som høyeste prioritet.
 2. Finn ut hva du syns er et minimumsnivå for hvert behov.
 3. Drøft disse med din ektefelle eller familie. La dem vise sine pri-

oriteringer og fastsette minimumsnivåer sammen. Hvis det er 
meningsforskjeller, kom til enighet.

MINE BEHOV 
(Legg til eventu-

elle andre)

MINE PRIORI-
TERINGER (du 
nummererer 
hver av dem, 
1 er høyest)

FAMILIENS PRI-
ORITERINGER 

(de nummererer 
hver av dem, 1 er 

høyest)

MINSTEKRAV 
(nederste 
grense for 

hvert behov)

ARBEIDSGIVERENS 
PRIORITERINGER 

(ønsker/behov i pri-
oritert rekkefølge 
hvis du vet det)

Lønn 1 2 30 000 pr. måned Lønnsskala 22 000- 32 
000

Arbeidstid 5 1 Ingen søndager Arbeid i helger når det 
trengs

Rene omgivelser 6 5 Ingen farlige 
kjemikalier

Kjemikalier som gjør arbei-
det raskere

Arbeidskolleger 3 6 Ærlig Punktlig, hardtarbeidende

Muligheter 2 4 90 dagers 
forfremmelse Teamarbeider

Helseomsorg 4 3 - - - - - 

 Drøft: Hva lærte dere av denne øvelsen?

 Øv: Tenk så på en arbeidsgiver som dere kan tenke dere å arbeide for. 
Hva er deres prioriteringer? Kan dere finne ut hva som er viktigst 
for dem? Sett arbeidsgiverens prioriteringer inn i oversikten oven-
for før intervjuet.

 Drøft: Ut fra deres erfaring, hvordan kan dere sette deres behov sammen 
med arbeidsgiverens ønsker?

4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?
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Tips:
Hvis et tilbud er for 
lavt, kan dere prøve 
taushet. Vent i 10 
sekunder før dere sva-
rer. Ofte gir personen 
dere forhandler med, 
et bedre tilbud for å 
bryte tausheten.

 Øv: Gjør dette rollespillet sammen med et familiemedlem eller en 
venn.
 1. Les denne situasjonen: I sitt første intervju fant Kofi ut at lønns-

spennet for denne stillingen er 950- 1050 per dag. Nå er han på 
sitt andre intervju. Arbeidsgiveren tilbyr ham en stilling med en 
lønn på 960 per dag. Kofi trenger minst 1000 per dag. Han kan 
også trenge hjelp med transport, og han har bestemt seg for at 
han ikke vil arbeide på søndag.

 2. En av dere tar rollen som arbeidsgiveren, og den andre tar rollen 
som Kofi. Arbeidsgiveren begynner med å tilby Kofi en lønn på 
960 per dag. Han ber ham om å arbeide to søndager i måneden. 
Kofi bør prøve å forhandle frem en løsning som er akseptabel for 
begge.

 3. Snu så om på rollene, og prøv på nytt.

 Drøft: Hvordan gikk det? Besvarte dere spørsmål med spørsmål? Vurderte 
dere å forhandle om andre fordeler?

 Les: Her er ett mulig utslag av Kofis forhandling. La oss lese gjennom 
denne tabellen. Hvem vinner? Fant de ut av problemet med søn-
dagsjobbing?

OPPRINNE-
LIG TILBUD

VIKTIG FOR 
BEDRIFTEN

VIKTIG FOR 
KOFI

HVA KOFI FREM-
FORHANDLER REVIDERT TILBUD

Lønn på 960 
per dag

Bedriften kan betale 
opptil 980 per dag 
for en med Kofis 
erfaringsnivå.

Kofi trenger 1000 
per dag. 30 av 
de 1000 dekker 
transport til og fra 
jobben.

Kofi ber bedriften om 
970 per dag og at de 
betaler bussbilletten 
på 30 per dag.

Bedriften godtar Kofis lønn 
på 970 per dag og å betale 
bussbilletten hans. Bedriften 
har en avtale med busselska-
pet. De betaler dem bare 10 
per dag for Kofis billett.

 Drøft: Hva om dere ikke oppnår en avtale? Bør dere trekke dere fra mulig-
heten hvis den ikke dekker deres behov?

 Les: Ved å øve på din forhandlingsteknikk, kan du ofte oppnå avtaler 
som er gode for alle involverte. Uansett hvilken avtale du inngår, 
må du be om skriftlig bekreftelse innen en bestemt dato. Dette 
beskytter alle!

4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?
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EKSEMPEL PÅ SØKNAD

JOBBSØKNADSSKJEMA

Navn:    Dato:  

Adresse:  

Telefon:   E- post:   

Stilling:    Ønsket lønn:   Dato tilgjengelig:   

Har du noen gang arbeidet for denne bedriften? □ Ja □ Nei Dato: 

Hvis ja, når? 

Har du noen gang blitt dømt for en forbrytelse? □ Ja □ Nei Dato: 

Hvis ja, forklar: 

Utdannelse

Universitet/høyskole:   Adresse:  

Fra:   Til:   Fullførte du? □ Ja □ Nei Vitnemål:   

Videregående skole:   Adresse:  

Fra:   Til:   Fullførte du? □ Ja □ Nei Grad:   

Referanser

Fullt navn:    Tilknytning:   Telefon:  

Fullt navn:    Tilknytning:   Telefon:  

Fullt navn:    Tilknytning:   Telefon:  

FornavnEtternavn
Pullagari Amit 6. desember 2013

1234567890

Prosessinstruktør 700 000 Januar 2014

En hvilken som helst teknisk fagskole

En hvilken som helst offentlig skole

2011

2002

2013 X

X

X

X2007

Attest

Attest

Vivek Singh

Shrati Patel

Kavita Ram

Lærer

Sjef

Kollega

1234567891

1234567892

1234567893

En hvilken som helst gate  
4321, Gangtok

En annen gate 1234, Hyderabad

Amit1234@epostfirma.com

En eller annen gate 1234, Hyderabad

4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?
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Tidligere jobber

Stilling:     Begynnerlønn:   Sluttlønn:  

Ansvarsoppgaver:  

Fra:   Til:   Grunn til at du sluttet:     

Bedrift:    Telefon:  

Stilling:     Begynnerlønn:   Sluttlønn:  

Ansvarsoppgaver:  

Fra:   Til:   Grunn til at du sluttet:     

Bedrift:    Telefon:  
Jeg bekrefter at svarene mine er korrekte og utfylt etter beste evne.
Hvis denne søknaden fører til ansettelse, forstår jeg at usann eller villedende informasjon på søkna-
den eller under intervjuet kan føre til avskjedigelse.

Underskrift:    Dato:  

Ansvarlig

Føre tilsyn med produksjonsarbeidere

Opplæring av produksjonsarbeidere

400 000

2010

2008

2011

2010

300 000Jobbinstruktør 320 000

Tilbake til skolen

Ny jobb

En hvilken som helst bedrift

En annen bedrift

1234567894

1234567895

6. desember 2013Amit Pullagari

450 000

4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?
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EKSEMPEL PÅ CV

William Owusu
Adresse: En hvilken som helst gate 1234, Accra, Ghana
Tel: 1234567896
E- post: owusu1234@epostfirma.com

Personopplysninger
Fullt navn William Owusu
Kjønn Mann
Fødselsdato 16. april 1980
Fødested Kumasi, Ghana
Sivilstand Enslig

Utdannelse
2007- 2011 Eksamensbevis fra en hvilken som helst yrkesrettet skole
2000 Uteksaminert fra en hvilken som helst videregående skole

Arbeidserfaring
2004- 2006 arbeidet som heltidsmisjonær
2007- 2011 arbeidet som gruppeleder ved Enhver restaurant
2011- arbeider for Enhver limousin som bestillingsrepresentant

Kurs
2009 Fullført kurs i regneark
2013 Fullført kurs i kundeservice
2012 Fullført kurs for småbedrifter

Datakyndig
2003 Regneark, databaser, Internett / e- post

Språk
Ashanti twi Morsmål
Engelsk Bra

Interesser og hobbyer
Lese bøker, delta i idrett, Internett

Referanser
1. Sandra Osei Tel: 1234567897
2. Eric Katoka Tel: 1234567898

4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?
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4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?4: Hvordan fremstår jeg som det beste alternativet?
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Hvordan kan 
jeg akselerere 
jobbsøkingen?

Min jobbsøking
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5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?

FOR VEILEDERE
Den dagen møtet skal avholdes:

• Send SMS, eller ring til alle medlemmene i gruppen. Be dem komme 
10 minutter tidligere for å rapportere om løftene sine.

• Klargjør møtemateriellet.

30 minutter før møtet begynner:
• Sett stoler rundt et bord slik at alle kan sitte nær hverandre.
• Tegn denne løfteoversikten på tavlen.

Gruppemed-
lemmets 

navn

Kontaktet 
minst 40 
personer i 

nettverket 
(Skriv antall)

Møtt 
minst 10 

potensielle 
arbeidsgivere 
(Skriv antall)

Øvet på 
intervju-  og 

jobbsøkings-
ferdigheter  

(Ja/Nei)

Øvet på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien  
(Ja/Nei)

Spart mer 
penger  

(Ja/Nei)

Rappor-
tert til min 
handlings-

partner  
(Ja/Nei)

Gloria 52 14 J J J J

10 minutter før møtet begynner:
• Hils vennlig på folk når de kommer.
• Når gruppens medlemmer kommer, kan du be dem fylle ut løfteover-

sikten på tavlen.
• Velg en tidtaker.

Når møtet begynner:
• Be folk å slå av telefonen og andre mobile enheter.
• Ha en åpningsbønn (og salme, hvis ønskelig).
• Stille be dem som kommer sent, å slå av telefonen sin og fylle ut løfte-

oversikten mens gruppen fortsetter diskusjonen.
• Sett tidtakeren på 20 minutter for Min grunnvoll.
• Fullfør prinsipp 5 i Min grunnvoll. Kom så tilbake til denne håndboken, 

og fortsett å lese på neste side.
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HOLDT JEG LØFTENE MINE?
 Tid: Sett tidtakeren på 20 minutter for Rapport- delen.

 Øv: La oss rapportere om løftene våre. De som har holdt alle løftene 
sine, kan reise seg. (Klapp.)

 Les: Nå kan alle reise seg. La oss gjenta temaet vårt sammen:

“Og det er min hensikt å sørge for mine hellige, for alle 
ting er mine.”

Lære og pakter 104:15

Med tro på Herren samarbeider vi for å bli selvhjulpne.

 Les: Da kan vi sette oss.

 Drøft: Har dere øvd på gode svar på vanlige intervjuspørsmål? Har noen 
brukt dem i et intervju?
Hva lærte dere ved å snakke med familien om forhandlingsteknik-
ker? Har dere øvd på å forhandle? Noen betenkeligheter?

5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?

RAPPORT
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HVORDAN KAN JEG AKSELERERE JOBBSØKINGEN?
 Tid: Sett tidtakeren på 60 minutter for Lære- delen.

 Les: Vi har fått noen effektive verktøy til å hjelpe med vår jobbsøking:
• “Meg på 30 sekunder”
• Kraftutsagn
• Vende noe negativt til noe positivt
• Besvare spørsmål med spørsmål
• Besvare vanlige intervjuspørsmål
• Fylle ut søknader
• Forbedre fremtreden og holdning
I løpet av dette møtet skal vi lære å bruke alle disse verktøyene 
sammen for å akselerere vår jobbsøking!

 Drøft: Hvordan føles det nå som dere har alle disse verktøyene som hjelp 
til jobbsøkingen deres?

 Les: UKENS SPØRSMÅL – Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkin-
gen?
UKENS HANDLING – I betydelig grad øke mine ressurser, kon-
takter og personlige møter.

Noen i gruppen kan ha gjort den akselererte jobbsøkingen alle-
rede. På dette møtet skal vi alle akselerere jobbsøkingen.

5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?

LÆRE
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DAGLIG JOBBSØKING
 Les: Nå er det på tide for oss å bruke alle disse verktøyene og akselerere 

vår fremgang.

 Se på: “Rafael: Jobb på seks dager!” (Ingen video? Les “Daglig jobbsøking: 
Albas historie” på side 88.)

 Drøft: Hva hjalp Rafael eller Alba å lykkes med den akselererte jobbsøkin-
gen?

 Øv: Akselerert jobbsøking er en effektiv strategi for daglig jobbsøking. 
I noen områder har denne tilnærmingen redusert tiden det tar å 
finne en jobb fra 200 til 20 dager! Den krever intens innsats – fra to 
til fire timer om dagen eller mer. Det omfatter tre daglige aktiviteter:
 1. Kartlegg 15 nye ressurser.
 2. Oppnå 10 kontakter av disse ressursene.
 3. Ha minst 2 personlige møter eller intervjuer med disse kontak-

tene.

5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?
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 Se på: “Daglig jobbsøking: Ressurser” (Ingen video? Les side 88.)

 Øv: Begynn å fylle ut tabellen på neste side nå ved å føre opp så mange 
ressurser du kan komme på i den første kolonnen. Dette er perso-
ner, steder og ting som har informasjon som kan hjelpe deg! Du 
finner noen eksempler her. Fyll ut flere før neste møte ved hjelp av 
skjemaet på side 91. Ta kopier av det tomme skjemaet etter hvert 
som du legger til mer på ressurslisten.

 Se på: “Daglig jobbsøking: Kontakter” (Ingen video? Les side 89.)

 Øv: På neste side fører du opp så mange personer du kan komme på 
som du kan kontakte før neste møte. Husk – ikke vær sjenert. Finn 
en måte å foreta 10 kontakter pr. dag!

 Se på: “Daglig jobbsøking: Møter” (Ingen video? Les side 89.)

 Les: På neste side setter du så opp så mange personer som mulig, som 
du kan møte ansikt til ansikt før neste møte. Tenk på når du kan 
møte dem og hvor. Husk å bruke ditt “meg på 30 sekunder” på 
hvert møte.

 Se på: “Daglig jobbsøking: Sett det hele sammen” (Ingen video? Les 
side 90.)

 Øv: Se på tabellen på neste side. Hva skal du gjøre først? og deretter? 
og deretter? Legg en plan for å finne ressurser, ta kontakt og ha 
personlige møter hver dag. Bestem deg for når du vil gjøre disse 
tingene, og be familien eller handlingspartneren om hjelp. Be om 
Herrens veiledning.

5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?
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SKJEMAET RESSURSER, KONTAKTER OG MØTER

RESSURSER  
(lag en liste)

KONTAKTER  
(telefon, e- post)

MØTER  
(ansikt til ansikt)

 
Nettsteder

 
Medlemmer av quorumet eller Hjelpe-
foreningen

 
Potensielle arbeidsgivere

 
Aviser

 
Personer du har arbeidet sammen med

 
Hjemmelærere

 
Arbeidsformidlingstjenester

 
Lærere

 
Kirkens medlemmer

 
Selvhjulpenhetssenter

 
Personer du møter i en butikk

5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?
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SKJEMA FOR OVERSIKT OVER AKSELERERT JOBBSØKING
 Les: Her er et eksempel på Skjema for oversikt over akselerert jobbsø-

king. Hold oversikt over dine ressurser, kontakter og møter med 
skjemaet på side 92. Ta kopier for så mange uker som du trenger.
(Kryss av, og legg til notater. Vis daglige summer.)

DAG 1

Ressurser:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Sum for dagen  15  

Kontakter:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Sum for dagen  10  

Intervjuer:  ☑ ☑ ☐ ☐ Sum for dagen  2  

Notater:
Stillingen som kassamedarbeider var besatt. De sa jeg skulle prøve markedet. Kanskje de trenger folk.

DAG 2

Ressurser:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Sum for dagen  15  

Kontakter:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ Sum for dagen  8  

Intervjuer:  ☑ ☑ ☐ ☐ Sum for dagen  2  

Notater:
Jose kunne ikke møte meg i dag. Han sa jeg skulle komme tilbake på torsdag.

DAG 3

Ressurser:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ Sum for dagen  14  

Kontakter:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Sum for dagen  10  

Intervjuer:  ☑ ☑ ☑ ☐
Notater:
Fyll ut jobbsøknaden fra Maria på markedet.

5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?



85

“Søk flittig, be alltid 
og ha tro, og alle ting 
skal tjene dere til det 
gode hvis dere vandrer 
rettskaffent.”
LÆRE OG PAKTER 90:24

HVA KAN JEG GJØRE FOR Å BLI BEDRE?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Ettertanke- delen.

 Øv: Les skriftstedet til høyre, eller tenk på et annet skriftsted. Tenk 
stille over det du lærer. Skriv eventuelle tilskyndelser du får, 
nedenfor.
  
  
  
  
  
 

 Drøft: Har noen noe de ønsker å dele med de andre?

5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?

ETTERTANKE



86

HVORDAN SKAL JEG GJØRE DAGLIG FREMGANG?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Løfte- delen.

 Øv: Velg din handlingspartner. Finn ut når og hvordan dere vil kon-
takte hverandre.

Handlingspartnerens navn Kontaktopplysninger

Les hvert løfte høyt for din handlingspartner. Lov å 
holde løftene dine! Undertegn nedenfor.

MINE LØFTER

Jeg vil kartlegge minst 15 nye ressurser om dagen (minst 75 i uken).
   Sett ring rundt målet ditt:   75   80   85

Jeg vil foreta minst 10 kontakter per dag (minst 50 i uken).
   (Noen av disse bør være oppfølging med kontakter du har gjort tidligere.)
   Sett ring rundt målet ditt:   50   55   60

Jeg vil gjennomføre minst 2 personlige møter med potensielle arbeidsgivere og 
andre (minst 10 denne uken).
   Sett ring rundt målet ditt:   10   12   14

Jeg skal øve på dagens Min grunnvoll - prinsipp og undervise min familie om det.

Jeg skal spare mer penger – om det så er en mynt eller to.

Jeg skal rapportere til min handlingspartner.

Min underskrift Handlingspartnerens underskrift

5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?

BESTEM DEG
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HVORDAN SKAL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Øv: Før neste møte kan du bruke denne løfteoversikten til å registrere 

din fremgang. I rutene nedenfor skriver du “Ja”, “Nei” eller hvor 
mange ganger du har gjort det du lovet.

Ressurser: 
Kartlagt 

minst 15 pr. 
dag, 75 pr. 

uke 
 (Skriv antall)

Kontakter: 
Foretatt 

minst 10 pr. 
dag, 50 pr. 

uke  
(Skriv antall)

Personlige 
møter: Hatt 
minst 2 pr. 
dag, 10 pr. 

uke  
(Skriv antall)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien 
(Ja/Nei)

Spart mer 
penger 

(Ja/Nei)

Rapportert 
til min hand-
lingspartner 

(Ja/Nei)

 Les: Velg en til å lede Min grunnvoll - emnet på neste møte. (Vet du 
ikke hvordan man leder et Min grunnvoll - emne? Les side 13 og de 
annen omslagsside.)
Be en om å holde avslutningsbønnen.

Tilbakemelding 
mottas med takk
Send ideer, tilbakemel-
ding, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?
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Ressurser

DAGLIG JOBBSØKING: ALBAS HISTORIE
Velg en til å lese følgende.

Min fortvilelse med hensyn til min arbeids-
ledighet gjorde meg dypt deprimert, og 
bare min himmelske Fader kunne hjelpe 
meg. Han inspirerte noen til å komme og 
inviterte meg til å besøke selvhjulpenhets-
senteret, der de startet et jobbsøkeprogram 
kalt den akselererte jobbsøkingen. Det er 
en plan som lærer oss hvordan vi kan finne 
arbeid fort. For en velsignelse!

Ved hjelp av denne fremgangsmåten fant 
jeg ressurser for å få en fast stilling i en 
viktig offentlig organisasjon. Jeg ble ansatt 
som leder av Kommunikasjonsavdelingen. 
Jeg er ikke det minste i tvil om at dette ble 
gjort mulig ved mine bønner og Guds svar.

Tilbake til side 81

DAGLIG JOBBSØKING: RESSURSER
Bytt på å lese følgende.

I Skriftene lærer vi at “menneskene skulle 
arbeide ivrig for en god sak, og gjøre mange 
ting av egen fri vilje… For de har kraften 
i seg til å handle som de vil.” Med dette 
budet følger også et løfte: “Hvis mennes-
kene gjør godt, skal de på ingen måte miste 
sin lønn” (L&p 58:27–28).
Effektive jobbsøkere forstår at “de har 
kraften i seg”, og Gud vil hjelpe dem når de 
arbeider ivrig. Helt konkret skal vi drøfte én 
velprøvd jobbsøkingsstrategi med tre deler. 
Den kalles den akselererte jobbsøkingen.
For det første lærer fremgangsrike jobbsø-
kere å kartlegge 15 nye ressurser daglig. For 
det annet tar de kontakt med 10 personer 
eller bedrifter hver dag. Og for det tredje har 
de minst 2 personlige møter eller intervjuer 
hver dag.
I begynnelsen kan den akselererte jobbsø-
kingen virke overveldende. Men etter hvert 
som vi drøfter hvert element, vil du skjønne 
at den virkelig er mulig – og vil lykkes!

La oss begynne med ressurser. Hva er en 
ressurs? En ressurs er en person, et sted eller 
en ting som kan hjelpe en jobbsøker å finne 
en mulighet.
Personer kan være venner og familie, med-
lemmer og ledere i Kirken, arbeidsgivere 
eller medarbeidere, skolelærere og yrkesvei-
ledere, folk på butikken – nesten hvem som 
helst som kan gi deg nyttig jobbinforma-
sjon og andre ressurser.
Steder kan være handelskamre, lokale 
arbeidskontorer og offentlige forbindelser 
eller yrkesforbindelser. Alle disse stedene 
har informasjon som kan hjelpe.
Ting som vil forbedre din jobbsøking, kan 
være firmaoversikter og telefonkataloger, 
firmanettsider, Internett, handeltidsskrif-
ter og andre tidsskrifter, aviser og andre 
medier.
Lag en liste over 15 av disse hver dag!

Tilbake til side 82

5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?



89

DAGLIG JOBBSØKING: KONTAKTER
Bytt på å lese følgende.

La oss så snakke om kontakter. En kontakt 
er ikke bare å sende en CV eller fylle ut en 
søknad. Av alle ressursene du har kartlagt, 
behøver du bare å foreta 10 jobbrelaterte 
kontakter.
Kontakter omfatter enhver jobbrelatert 
kommunikasjon du har med mennesker – å 
søke på en jobb, sende en CV eller et takke-
kort, å fortelle venner, familie og medlem-
mer av Kirken at du er på jakt etter arbeid 

– tekst-  eller e- postmeldinger går bra. Du 
kan også kommunisere med andre nett-
verkskontakter og naturligvis potensielle 
arbeidsgivere. Se etter forskjellige anlednin-
ger til å kommunisere med mennesker og 
la dem få vite at du er på jakt etter arbeid. 
De fleste vil gjerne presentere deg for andre 
personer de kjenner. Disse forbindelsene 
fører til intervjuer, som igjen fører til jobber!

Tilbake til side 82

DAGLIG JOBBSØKING: MØTER
Bytt på å lese følgende.

Til slutt har effektive jobbsøkere lært 
verdien av faktisk å møte minst to personer 
ansikt til ansikt hver dag. Dette kan være 
din mest verdifulle handling hver dag. 
Hvorfor? Personlige møter eller intervjuer 
åpner for bedre kommunikasjon og for-
ståelse. Folk “snakker” ofte for det meste 
gjennom kroppsspråk og ansiktsuttrykk. 
Og disse ikke- verbale budskapene kan ikke 
formidles via e- post eller over telefon. Folk 
kan personlig se og føle hvor flott du er!
Personlige møter lar deg dessuten se og føle 
miljøet hvor du kanskje skal jobbe. Du kan 
iaktta hvordan personene kommuniserer og 
hvor vennlige eller lykkelige de er, hvor godt 
organisasjonen gjør det, hvilke behov eller 
muligheter som finnes, og hvordan du kan 
dekke disse behovene. Ethvert intervju er en 
storartet mulighet!

Ikke alle personlige møter hver dag må være 
med potensielle arbeidsgivere. Du kan også 
møte andre kontakter, herunder venner, 
familie og venners venner, samt sekretærer, 
lærere, rådgivere eller andre som gjør den 
slags arbeid som du ønsker deg. Bare møt 
folk! Gi dem ditt “meg på 30 sekunder”, 
og bruk spørsmålet på slutten til å be om 
jobbtips og flere personer å møte. Fortsett å 
prøve, selg din verdi, og be om hjelp og råd. 
Store ting vil skje!
Dette er akselerert jobbsøking! Hvis du hver 
dag kartlegger 15 ressurser og foretar 10 
kontakter, vil det bli lett å få 2 personlige 
møter. Du vil bli forbløffet over hvor mye 
dette fremskynder jobbsøkingen din! Gjør 
det med stor tro, og dører vil åpne seg som 
du aldri trodde var mulig.

Tilbake til side 82

5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?
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DAGLIG JOBBSØKING: SETT DET HELE SAMMEN
Bytt på å lese følgende.

De tre delene av den akselererte jobbsø-
kingen er ikke separate aktiviteter. Når du 
handler, vil du se at ressurser finnes over-
alt. Begynn hver dag med å legge mer til på 
listen din. Og når du gjør det, vil du finne 
ut hvordan du kan ta kontakt med folk, og 
kontakter fører ofte til møter.
Selvhjulpenhetsgruppen er en god kilde til 
ressurser, kontakter og møter. Det samme 
er andre medlemmer av Kirken, naboer 
eller arbeidskolleger. Legg til nye ressurser 

etter hvert som du tar kontakt. Be om flere 
kontakter når du har personlige møter. Be 
om flere intervjuer med alle du møter.
Bruk dine “meg på 30 sekunder”- utsagn. 
Akselerert jobbsøking er mulig, og det kan 
være moro når du kommer i gang. Ikke 
vent. Snakk med alle. Søk alltid veiledning 
fra Den hellige ånd, og hold deg verdig. 
Før gode opptegnelser, og følg opp. Når du 
handler, vil Herren vise veien.

Tilbake til side 82

5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?
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SKJEMAET RESSURSER, KONTAKTER OG MØTER

RESSURSER  
(lag en liste)

KONTAKTER  
(telefon, e- post)

MØTER  
(ansikt til ansikt)

5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?
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SKJEMA FOR OVERSIKT OVER AKSELERERT JOBBSØKING
Kryss av, og legg til notater. Vis daglige summer.

DAG 1
Ressurser:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sum for dagen  

Kontakter:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sum for dagen  

Møter:  ☐ ☐ ☐ ☐ Sum for dagen  

Notater:

DAG 2

Ressurser:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sum for dagen  

Kontakter:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sum for dagen  

Møter:  ☐ ☐ ☐ ☐ Sum for dagen  

Notater:

DAG 3

Ressurser:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sum for dagen  

Kontakter:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sum for dagen  

Møter:  ☐ ☐ ☐ ☐ Sum for dagen  

Notater:

DAG 4

Ressurser:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sum for dagen  

Kontakter:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sum for dagen  

Møter:  ☐ ☐ ☐ ☐ Sum for dagen  

Notater:

DAG 5

Ressurser:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sum for dagen  

Kontakter:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sum for dagen  

Møter:  ☐ ☐ ☐ ☐ Sum for dagen  

Notater:

5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?
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SKJEMA FOR OPPFØLGING AV KONTAKTER
KONTAKT

Person eller organisasjon: 

Telefon: Adresse: 

E- post: Jeg ble henvist av: 

Jeg har kontaktet vedkommende □ Ja □ Nei  Dato: 

TING VI SNAKKET OM:

1. 

2. 

3. 
OPPFØLGINGSAKTIVITETER:

1. Utføres innen (dato): 

2. Utføres innen (dato): 

3. Utføres innen (dato): 
NYE HENVISNINGER:
1. Navn: Telefon: Faks: 

E- post: Adresse: 

2. Navn: Telefon: Faks: 

E- post: Adresse: 

KONTAKT

Person eller organisasjon: 

Telefon: Adresse: 

E- post: Jeg ble henvist av: 

Jeg har kontaktet vedkommende □ Ja □ Nei  Dato: 

TING VI SNAKKET OM:

1. 

2. 

3. 
OPPFØLGINGSAKTIVITETER:

1. Utføres innen (dato): 

2. Utføres innen (dato): 

3. Utføres innen (dato): 
NYE HENVISNINGER:
1. Navn: Telefon: Faks: 

E- post: Adresse: 

2. Navn: Telefon: Faks: 

E- post: Adresse: 

5: Hvordan kan jeg akselerere jobbsøkingen?
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Hvordan kan jeg 

utmerke meg på jobben 
og fortsette å lykkes?

Min jobbsøking
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6: Hvordan kan jeg utmerke meg på jobben og fortsette å lykkes?

FOR VEILEDERE
Den dagen møtet skal avholdes:

• Send SMS, eller ring til alle medlemmene i gruppen. Be dem komme 
10 minutter tidligere for å rapportere om løftene sine.

• Klargjør møtemateriellet.

30 minutter før møtet begynner:
• Sett stoler rundt et bord slik at alle kan sitte nær hverandre.
• Tegn denne løfteoversikten på tavlen.

Gruppemed-
lemmets navn

Ressurser: 
Kartlagt 

minst 15 pr. 
dag, 75 pr. 

uke  
(Skriv antall)

Kontakter: 
Foretatt 

minst 10 pr. 
dag, 50 pr. 

uke  
(Skriv antall)

Personlige 
møter: Hatt 
minst 2 pr. 
dag, 10 pr. 

uke  
(Skriv antall)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien  
(Ja/Nei)

Spart mer 
penger 

 (Ja/Nei)

Rappor-
tert til min 
handlings-

partner 
(Ja/Nei)

Gloria 77 53 11 J J J

10 minutter før møtet begynner:
• Hils vennlig på folk når de kommer.
• Når gruppens medlemmer kommer, kan du be dem fylle ut løfteover-

sikten på tavlen.
• Velg en tidtaker.

Når møtet begynner:
• Be folk om å slå av telefonen og andre mobile enheter.
• Ha en åpningsbønn (og salme, hvis ønskelig).
• Stille be dem som kommer sent, om å slå av telefonene sine og fylle ut 

løfteoversikten mens gruppen fortsetter diskusjonen.
• Sett tidtakeren på 20 minutter for Min grunnvoll.
• Fullfør prinsipp 6 i Min grunnvoll. Kom så tilbake til denne håndboken, 

og fortsett å lese på neste side.



97

6: Hvordan kan jeg utmerke meg på jobben og fortsette å lykkes?

RAPPORT

HOLDT JEG LØFTENE MINE?
 Tid: Sett tidtakeren på 20 minutter for Rapport- delen.

 Øv: La oss rapportere om løftene våre. De som har holdt alle løftene 
sine, kan reise seg. (Klapp.)

 Les: Nå kan alle reise seg. La oss gjenta temaet vårt sammen:

“Og det er min hensikt å sørge for mine hellige, for alle 
ting er mine.”

Lære og pakter 104:15

Med tro på Herren samarbeider vi for å bli selvhjulpne.

 Les: Da kan vi sette oss.

 Drøft: Hva lærte du da du kartla ressurser, foretok kontakter og hadde 
personlige møter?
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HVORDAN KAN JEG UTMERKE MEG PÅ JOBBEN?
 Tid: Sett tidtakeren på 60 minutter for Lære- delen.

 Les: Når vi får en god jobb, må vi holde på den og utmerke oss i den. Vi 
må være den beste arbeidstakeren vi kan være.

 Les: UKENS SPØRSMÅL – Hvordan kan jeg utmerke meg på jobben 
og fortsette å lykkes?
UKENS HANDLING – Jeg vil (1) utmerke meg på jobben, (2) 
bevise min verdi for arbeidsgiveren og (3) planlegge min kar-
riere.

 Se på: “Det er ikke mitt problem” (Ingen video? Les side 108.)

 Drøft: Hvorfor ba Joseph, sjefen, Gloria og Anthony om å løse sine egne 
problemer?

 Se på: “Det er mitt problem” (Ingen video? Les side 109.)

 Drøft: Ved å ta ansvar, ble Gloria og Anthony mer verdifulle for arbeidsgi-
veren. Hvorfor?

 Les: Vi skal utmerke oss på jobben ved å fortsette å bruke alle verktøy-
ene vi har fått til å lete etter arbeid:
 1. Ta kontakt, og bygge opp nettverket vårt.
 2. Kommunisere tydelig med andre, og vise en god holdning og 

fremtreden.
 3. Arbeide hardt, og bevise vår verdi for arbeidsgiveren.

6: Hvordan kan jeg utmerke meg på jobben og fortsette å lykkes?

LÆRE
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HVORDAN KAN JEG TA ANSVAR FOR Å HJELPE 
ARBEIDSGIVEREN Å LYKKES?
 Les: Arbeidsgivere setter større pris på noen medarbeidere enn andre. 

Verdifulle arbeidstakere bringer inn mer penger eller produserer 
mer for bedriften enn de koster bedriften.

 Drøft: Hvordan hjelper det dere når dere hjelper arbeidsgiveren?

 Øv: Tenk på disse tre ansatte som om dere var Joseph, bedriftens eier. 
Hver av de ansatte har en bestemt kostnad i form av lønn, utstyr 
og andre ting. Og hver ansatt bringer inn penger ved å lage pro-
duktet, selge eller betjene kunder.

Flytt stolen for å snakke med personen ved siden av deg. Besvar 
disse spørsmålene sammen:
 1. Hvem er den mest verdifulle arbeidstakeren?
 2. Hvem er den minst verdifulle?
 3. Hvis dere hadde en bonus på 20 000 å gi noen, hvem ville det 

være?
 4. Hvis deres minst verdifulle arbeidstaker ikke forbedrer seg, ville 

dere avskjedige vedkommende?
 5. Hvis et annet firma forsøkte å ansette deres beste ansatte og 

ta henne fra dere, ville dere gi henne en lønnsforhøyelse for å 
beholde henne?

Snakk med hele gruppen om svarene.

 Drøft: Snakk som gruppe om hvordan dere kan bli mer verdifulle medar-
beidere.

BENJAMIN

 Bringer inn: 500 000
 Koster bedriften: 530 000

 Resultat: - 30 000

GLORIA

 Bringer inn: 260 000
 Koster bedriften: 250 000

 Resultat: 10 000

ANGELA

 Bringer inn: 450 000
 Koster bedriften: 250 000

 Resultat: 20 
0000

6: Hvordan kan jeg utmerke meg på jobben og fortsette å lykkes?
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 Øv: Flytt stolen for å snakke med personen ved siden av deg. Snakk om 
hvert spørsmål, og skriv ned deres tanker.
For din nåværende stilling eller stillingen du ønsker, hvordan kan 
du:
 1. Skaffe nye kunder til bedriften?

  

 

 2. Gjøre nåværende kunder mer tilfredse og lojale?

  

 

 3. Få nåværende kunder til å kjøpe mer?

  

 

 4. Øke produktenes verdi og pris?

  

 

 5. Hjelpe kundene å betale raskere eller til og med betale på forhånd?

  

 

 6. Hjelpe bedriften å øke inntekten på en annen måte?

  

 

6: Hvordan kan jeg utmerke meg på jobben og fortsette å lykkes?
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HVORDAN KAN JEG TA ANSVAR FOR Å HJELPE 
ARBEIDSGIVEREN Å REDUSERE KOSTNADENE?
 Les: Som verdifulle medarbeidere vil vi også finne måter å redusere 

kostnadene på.

 Drøft: Hvordan kan du bidra til å redusere kostnadene?

 Les: I den andre videoen fikk Anthony en god idé – sette maskinen på 
en vedlikeholdsplan. Han lærte å spare penger for arbeidsgiveren. 
Denne oversikten viser forskjellen. Anthonys idé ville spare mye 
penger for arbeidsgiveren – 145 000 på fem år! Når Anthony viser 
dette til sjefen, vil arbeidsgiveren tydelig se Anthonys verdi!

KOSTNADER UTEN 
VEDLIKEHOLDSPLAN KOSTNADER MED VEDLIKEHOLDSPLAN

Reparere Erstatte Vedlikehold Reparere Erstatte

År 1 20 000 1000 0 0

År 2 20 000 1000 5000 0

År 3 100 000 1000 0 0

År 4 1000 5000 0

År 5 20 000 1000 0 0

Totale kostnader 160 000 15 000

6: Hvordan kan jeg utmerke meg på jobben og fortsette å lykkes?
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 Øv: Flytt stolen for å snakke med personen ved siden av deg. Bytt på å 
gjøre disse tingene. Se hvor mange svar dere kan finne!
 1. Beskriv for hverandre jobben dere har eller jobben dere ønsker.
 2. For hver av jobbene deres, må dere finne alle ideer dere kan om 

hvordan dere kan:
• Spare tid
• Forbedre en prosess
• Ta bedre vare på maskiner eller produkter
• Redusere feil

 3. Skriv ned gode ideer, og prøv å gjennomføre dem på arbeids-
plassen før neste møte. Hvis dere ikke har jobben ennå, kan dere 
overveie hvordan dere kan forberede dere for å gjennomføre 
ideene når dere får jobben.

  

 

6: Hvordan kan jeg utmerke meg på jobben og fortsette å lykkes?
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“For Gud Herren har 
sagt: Hvis dere holder 
mine bud, skal det gå 
dere vel i landet.”
2 NEPHI 4:4

6: Hvordan kan jeg utmerke meg på jobben og fortsette å lykkes?

HVORDAN KAN JEG TA ANSVAR FOR MIN KARRIERE?
 Les: Les skriftstedet til høyre sammen.

 Drøft: Vil deres nåværende jobb (eller jobben dere søker) hjelpe dere å bli 
selvhjulpne? Tror dere at Herren vil hjelpe dere å forberede dere til 
bedre jobber? Hvordan vil han gjøre det?

 Se på: “Han bygger et slott” (Ingen video? Les side 110.)

 Drøft: Hva lærte dere av denne videoen? Hva følte dere?

 Øv: Flytt stolen for å snakke med en annen person i gruppen.
 1. Beskriv din nåværende jobb, eller jobben du ønsker.
 2. Beskriv jobben du ønsker om to til fire år. Er det den samme 

jobben eller noe annet?
 3. Snakk om hvordan det ville være å ha nok penger til å reise til 

templet, reise på misjon eller hjelpe andre.
 4. Skriv hva dere har snakket om i disse rutene.

HVOR DU ER NÅ HVOR DU ØNSKER Å KOMME

VALGFRI AKTIVITET: HVORDAN FINNE EN VEILEDER SOM KAN HJELPE MEG Å LYKKES

(IKKE GJØR DENNE AKTIVITETEN I LØPET AV MØTET.)
Hvis du vil, kan du gjøre denne aktiviteten før neste møte:
En veileder kan hjelpe med arbeidsplassens uskrevne regler og forventninger. Studer side 111.
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HVILKE VERKTØY TRENGER JEG FOR NÅ MÅLENE MINE?
 Les: Nå som vi vet litt om hvor vi ønsker å komme, hvordan kan vi 

komme dit? La oss lese skriftstedet på høyre side.
 Drøft: Kan Kristus velsigne dere timelig? Innbefatter det å hjelpe dere å  
  få en jobb, beholde jobben og utmerke dere i deres karriere?

 Les: Herren vil gi oss erfaringer i vårt arbeid for å hjelpe oss å utvikle 
ferdigheter og kunnskap. Han forventer også at vi skal tilegne 
oss kunnskap ved studium og forberedelse. Mange jobber er bare 
tilgjengelig for dem som har en bestemt utdannelse eller autorisa-
sjon. Utdannelse gjør det mulig for oss å utmerke oss i arbeidet og 
bli mer verdifulle for våre arbeidsgivere.

 Øv: Lag en liste over ferdigheter og kunnskap du trenger for å utføre 
ditt fremtidige arbeid. Lag en liste over hvordan du kan oppnå 
disse. Hva er dine neste trinn på veien? (Et eksempel er gitt.)

STILLINGER DU 
ØNSKER

FERDIGHETER OG 
KUNNSKAP DU 

TRENGER

MÅTER Å UTVIKLE 
FERDIGHETER OG 

KUNNSKAP
NESTE TRINN

Byggeleder

Tekniske ferdigheter
Planleggingsferdigheter

Problemløsingsferdigheter
Kommunikasjonsferdigheter

Kurs ved yrkesrettet 
eller teknisk fagskole, 

eller ingeniørutdannelse 
ved et universitet

Bli med i en “Utdan-
nelse for bedre arbeid”- 

selvhjulpenhetsgruppe for å 
planlegge mitt neste trinn.

“For dere er ikke kom-
met så langt uten ved 
Kristi ord, ved urokke-
lig tro på ham og ved 
å stole fullt og fast på 
hans fortjeneste, han 
som er mektig til å 
frelse.”
2 NEPHI 31:19

6: Hvordan kan jeg utmerke meg på jobben og fortsette å lykkes?
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HVA KAN JEG GJØRE FOR Å BLI BEDRE?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Ettertanke- delen.

 Øv: Les skriftstedet til høyre, eller tenk på et annet skriftsted. Tenk 
stille over det du lærer. Skriv eventuelle tilskyndelser du får, 
nedenfor.
  
  
  
  
  
 

 Drøft: Har noen noe de ønsker å dele med de andre?

“Lytt til Herrens ord… 
Tvil ikke, men vær 
troende.”
MORMON 9:27

6: Hvordan kan jeg utmerke meg på jobben og fortsette å lykkes?

ETTERTANKE
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HVORDAN KAN JEG GJØRE DAGLIG FREMGANG?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Løfte- delen.

 Øv: Velg din handlingspartner. Finn ut når og hvordan dere vil kon-
takte hverandre.

Handlingspartnerens navn Kontaktopplysninger

Les hvert løfte høyt for din handlingspartner. Lov å 
holde løftene dine! Undertegn nedenfor.

MINE LØFTER

Hvis jeg ikke har jobb ennå, vil jeg akselerere jobbsøkingen.

Jeg vil forbedre mitt arbeid ved å ta ansvar for min karriere.

Jeg skal øve på dagens Min grunnvoll - prinsipp og undervise min familie om det.

Jeg skal spare mer penger – om det så er en mynt eller to.

Jeg skal rapportere til min handlingspartner.

Min underskrift Handlingspartnerens underskrift

6: Hvordan kan jeg utmerke meg på jobben og fortsette å lykkes?

BESTEM DEG
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HVORDAN SKAL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Øv: Før neste møte kan du bruke denne løfteoversikten til å registrere 

din fremgang. I rutene nedenfor skriver du “Ja” eller “Nei”.

Akselerert 
jobbsøkingen 

( ja/nei)

Forbedret 
arbeidet mitt  

( ja/nei)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien 
(Ja/Nei)

Spart mer 
penger 

(Ja/Nei)

Rapportert 
til min hand-
lingspartner 

(Ja/Nei)

 Les: På neste møte skal vi foreta vår egenvurdering med hensyn til selv-
hjulpenhet igjen for å se om vi blir mer selvhjulpne. Vi vil trenge 
våre Min vei til selvhjulpenhet - hefter.
Velg en til å lede Min grunnvoll - emnet på neste møte. (Vet du 
ikke hvordan man leder et Min grunnvoll - emne? Les side 13 og de 
annen omslagsside.)
Be en om å holde avslutningsbønnen.

6: Hvordan kan jeg utmerke meg på jobben og fortsette å lykkes?

Tilbakemelding 
mottas med takk
Send ideer, tilbakemel-
ding, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Notat til 
gruppeleder:
Ta med fem ekstra 
eksemplarer av Min 
vei til selvhjulpenhet til 
neste møte.
Resten av møtene vil 
være litt annerledes 
enn møtene så langt. 
Les materialet før 
neste møte, og vær 
forberedt på å besvare 
spørsmål.
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DET ER IKKE MITT PROBLEM
Velg roller, og rollespill følgende.

JOSEPH (SJEFEN): Gloria, du kommer tre 
timer for sent.
GLORIA: Jeg beklager, Joseph. Jeg trengte 
mer søvn. Sønnen min var syk i går kveld, 
og jeg fikk ikke lagt meg før veldig sent.
JOSEPH: Det er ikke mitt problem.
GLORIA: Og så ringte ikke vekkerklokken 
min i dag.
JOSEPH: Ikke mitt problem.
GLORIA: Og da jeg hadde fått gjort meg 
klar, hadde den første bussen gått.
JOSEPH: Heller ikke mitt problem.
GLORIA: Da jeg kom til bussholdeplassen, 
innså jeg at jeg ikke hadde nok penger til 
bussen.
JOSEPH: Fremdeles ikke mitt problem.
GLORIA: Så jeg rakk ikke den andre 
bussen fordi jeg måtte dra hjem for å hente 
pengene.

ANTHONY: Hei, beklager å avbryte, men 
den maskinen er ødelagt, og det lekker 
væske overalt.
JOSEPH: Hvilken maskin?
ANTHONY: Jeg vet ikke hva den heter. 
Men det er den bak i hjørnet ved hyllene. 
Thomas er ikke her i dag, og han pleier å ta 
seg av den maskinen.
JOSEPH: Det er ikke mitt problem.
ANTHONY: Jeg begynte å bruke maskinen, 
og den kilte seg.
JOSEPH: Huff. Det er ikke mitt problem.
ANTHONY: Og det finnes sikkert en bruks-
anvisning, men jeg vet ikke hvor den er.
JOSEPH: Greit. Kutt ut, begge to! Anthony, 
Gloria, dere løser problemene!

Tilbake til side 98

6: Hvordan kan jeg utmerke meg på jobben og fortsette å lykkes?

Ressurser
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DET ER MITT PROBLEM
Velg roller, og rollespill følgende.

JOSEPH: Anthony, vil du ringe Thomas og 
finne ut når han er tilbake fra kundebesø-
ket? Vi trenger mer væske til den maskinen.
ANTHONY: Jeg visste at vi ville trenge 
væske. Jeg har allerede vært og kjøpt litt og 
fylt på den.
JOSEPH: Hva? Ventet du ikke på Thomas? 
Jeg vil ikke at du skal ødelegge maskinen 
igjen.
ANTHONY: Jeg vet alt om maskinen nå. 
Jeg fant bruksanvisningen, tok den med 
hjem, studerte den, og kom tilbake og repa-
rerte maskinen. Nå kan jeg ta meg av ting 
når Thomas er ute på kundebesøk.
JOSEPH: Så flott.
ANTHONY: Det er ikke alt. Jeg har laget en 
vedlikeholdsplan for å forhindre fremtidige 
problemer.
JOSEPH: Takk, Anthony. Jeg setter virkelig 
pris på måten du har håndtert dette på.
ANTHONY: Bare hyggelig. Det er mitt 
problem.
JOSEPH: [For seg selv] Du verden, Anthony 
har virkelig tatt ansvar. I dag har han virke-
lig vist sin verdi.
JOSEPH: Å, hei Gloria. Hvordan kom du 
deg hit? Angela ringte og sa at hun ikke 
kunne komme på jobb i dag på grunn av 

busstreiken. Jeg trodde ikke at du og Benja-
min heller ville kunne komme.
GLORIA: Jeg visste at bussjåførene snakket 
om å gå til streik, så for et par dager siden 
avtalte jeg å kjøre med Benjamin hvis det 
ble noe av streiken.
JOSEPH: Så flott at du tok initiativ på den 
måten.
GLORIA: Jeg tenkte også at køene på 
bensinstasjonene kunne være lange i dag, 
så jeg ga Benjamin penger og spurte om 
han hadde noe imot å fylle opp i går før de 
bestemte seg for å streike.
JOSEPH: Hadde du nok penger til det?
GLORIA: Ja, jeg har satt til side litt bus-
spenger, så jeg brukte dem til å betale for 
bensinen. Benjamin og jeg dro og hentet 
Angela, så vi er her alle sammen.
JOSEPH: Gloria, takk for at du forutså 
disse tingene. Kundene våre trenger virkelig 
alle tre her i dag.
GLORIA: Selvfølgelig, Joseph, det er mitt 
problem.
JOSEPH: [For seg selv] Og jeg som hadde 
tenkt å gi henne sparken! Hun er verdt tre 
ansatte i dag.

Tilbake til side 98

6: Hvordan kan jeg utmerke meg på jobben og fortsette å lykkes?
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HAN BYGGER ET SLOTT
Velg en til å lese følgende.

“Forestill deg at du er et levende hus. Gud 
kommer for å bygge om huset. I begynnel-
sen forstår du kanskje hva han gjør. Han 
sørger for gode avløp, stanser lekkasjene i 
taket og så videre. Du visste at disse jobbene 
måtte gjøres, så du er ikke overrasket. Men 
nå begynner han å hamre løs på huset på en 
måte som gjør fryktelig vondt og ikke synes 
å gi noen mening. Hva i all verden er det 

han driver med? Grunnen er at han bygger 
et ganske annet hus enn det du hadde tenkt 
deg – legger til en ny fløy her, en ekstra 
etasje der, bygger tårn og lager gårdsplasser. 
Du trodde du skulle bli en kjekk liten hytte, 
men han bygger et slott” (C. S. Lewis, Mere 
Christianity [1960], 160).

Tilbake til side 103

6: Hvordan kan jeg utmerke meg på jobben og fortsette å lykkes?
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HVORDAN KAN JEG FINNE EN VEILEDER SOM KAN HJELPE MEG 
Å LYKKES? (VALGFRI AKTIVITET)
 Les: En verdifull medarbeider kjenner arbeidsgiverens regler og forvent-

ninger. Men det finnes ikke alltid en “firmahåndbok” som beskri-
ver disse forventningene. Og alle arbeidsplasser er forskjellige.

 Øv: Tenk på hvordan du kan finne ut om uskrevne regler og forvent-
ninger på en arbeidsplass. Du kan gjerne spørre familiemedlem-
mer, venner eller gruppen om de har noen forslag.

 Les: Noen forventninger er bare sunn fornuft. Andre kan iakttas. Men 
for noen trenger du en veileder. En veileder er en du stoler på som 
kjenner firmaets forventninger og regler, og er villig til å hjelpe 
deg å lære.

 Øv: Før vårt neste møte velger du en veileder på din nåværende 
arbeidsplass, og ber ham eller henne hjelpe deg å lære firmaets 
regler og forventninger.
Alternativt kan du beskrive den personen du ønsker å ha som vei-
leder på din fremtidige arbeidsplass.

6: Hvordan kan jeg utmerke meg på jobben og fortsette å lykkes?
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NOTER
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FOR VEILEDERE
Den dagen møtet skal avholdes:

• Fra og med i dag vil møtene være forskjellige fra de første seks møtene. 
Les materialet på de følgende sidene, slik at du er forberedt på å 
besvare spørsmål.

• Send SMS, eller ring til alle medlemmene i gruppen. Be dem komme 
10 minutter tidligere for å rapportere om løftene sine.

• Klargjør møtemateriellet.
• Ta med fem ekstra eksemplarer av Min vei til selvhjulpenhet.

30 minutter før møtet begynner:
• Sett stoler rundt et bord slik at alle kan sitte nær hverandre.
• Tegn denne løfteoversikten på tavlen.

Gruppemed-
lemmets 

navn

Akselerert 
jobbsøkingen 

( ja/nei)

Forbedret 
arbeidet 

mitt  
( ja/nei)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien  
(Ja/Nei)

Spart mer 
penger  

(Ja/Nei)

Rappor-
tert til min 
handlings-

partner 
(Ja/Nei)

Gloria J J J J J

10 minutter før møtet begynner:
• Hils vennlig på folk når de kommer.
• Når gruppens medlemmer kommer, kan du be dem fylle ut løfteover-

sikten på tavlen.
• Velg en tidtaker.

Når møtet begynner:
• Be folk om å slå av telefonen og andre mobile enheter.
• Ha en åpningsbønn (og salme, hvis ønskelig).
• Stille be dem som kommer sent, om å slå av telefonen sin og fylle ut 

løfteoversikten mens gruppen fortsetter diskusjonen.
• Sett tidtakeren på 20 minutter for Min grunnvoll.
• Fullfør prinsipp 7 i Min grunnvoll. Kom så tilbake til denne håndboken, 

og fortsett å lese på neste side.

NYTT! 

NYTT! 

7: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?
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HOLDT JEG LØFTENE MINE?
 Tid: Sett tidtakeren på 20 minutter for Rapport- delen.

 Øv: La oss rapportere om løftene våre. De som har holdt alle løftene 
sine, kan reise seg. (Klapp.)

 Les: Nå kan alle reise seg. La oss gjenta temaet vårt sammen:

“Og det er min hensikt å sørge for mine hellige, for alle 
ting er mine.”

Lære og pakter 104:15

Med tro på Herren samarbeider vi for å bli selvhjulpne.

 Les: Da kan vi sette oss.
Les skriftstedet på høyre side.

 Drøft: Hvilken form for “Herrens milde barmhjertighet” hjalp dere å 
overvinne jobbutfordringer når dere holdt løftene deres?

“Men se, jeg, Nephi, vil 
vise dere at Herrens 
milde barmhjertighet 
er over alle dem som 
han har utvalgt på 
grunn av deres tro, for 
å gjøre dem så mek-
tige at de har makt til 
befrielse.”
1 NEPHI 1:20

7: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

RAPPORT
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HVORDAN KAN VI HJELPE HVERANDRE MED 
JOBBUTFORDRINGER?
 Tid: Sett tidtakeren på 40 minutter for denne siden (ikke hele Lære- 

delen).

 Les: Noen av oss har kanskje arbeid, og noen er kanskje fortsatt på jakt 
etter arbeid, men alle opplever utfordringer i forbindelse med 
arbeid. Her er noen eksempler:
• Jeg har ennå ikke funnet meg arbeid.
• Sjefen min virker aldri fornøyd med arbeidet mitt.
• Jeg har arbeid, men jeg tjener ikke nok penger.
• Jeg vet ikke hvordan jeg skal takle mangelen på moral på jobben.
• Jeg snakker med mange, men ingen vil ansette meg.
• Det er vanskelig å være ærlig overfor arbeidsgiveren min.
• Jeg liker ikke medarbeiderne mine.
• Jeg klarer ikke å holde på en jobb.
Vi blir mer selvhjulpne når vi snakker sammen og øver på å over-
vinne utfordringer.

 Øv: Hvert medlem av gruppen skal skrive sin største jobbutfordring på 
tavlen. Velg tre av utfordringene på tavlen som gruppe. Øvelsen i 
dag går ut på å drøfte og planlegge noen løsninger.
Det kan være nyttig å gjennomgå tidligere øvinger, diskusjoner og 
videoer i denne håndboken. Du har kanskje også bekjentskaper 
utenfor gruppen som kan hjelpe deg med en utfordring. Vedkom-
mende kan inviteres til å hjelpe til på neste gruppemøte.

7: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

LÆRE
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BLIR JEG MER SELVHJULPEN?
 Tid: Sett tidtakeren på 20 minutter for denne siden.

 Les: Vårt mål er selvhjulpenhet, både timelig og åndelig. Å lykkes i vårt 
yrke er bare en del av dette målet.

 Drøft: Hvilke endringer har dere sett i livet deres når dere har praktisert 
og undervist prinsippene i Min grunnvoll ?

 Øv: Slå opp i heftet Min vei til selvhjulpenhet på en tom egenvurdering 
med hensyn til selvhjulpenhet (bakerst). Følg instruksjonene.
Når du er ferdig, bruker du tre minutter til å tenke over 
følgende:
Har du bedre oversikt over utgiftene dine nå? Kan du nå 
svare “ofte” eller “alltid” på flere av disse spørsmålene? Er 
du mer trygg på beløpet du har satt som din inntekt for å 
bli selvhjulpen? Er du nærmere å oppnå inntekten for å 
bli selvhjulpen? Hva kan du gjøre for å forbedre deg?

Min vei til 
selvhjulpenhet

7: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?
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HVA KAN JEG GJØRE FOR Å BLI BEDRE?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Ettertanke- delen.

 Øv: Les skriftstedet til høyre, eller tenk på et annet skriftsted. Tenk 
stille over det du lærer. Skriv eventuelle tilskyndelser du får, 
nedenfor.
  
  
  
  
  
 

Hvilken idé vil hjelpe din jobbsøking eller gjøre deg til en bedre 
ansatt denne uken? Bestem deg for å gjennomføre ideen din.
Skriv dette løftet på neste side.

 Drøft: Ønsker noen å fortelle om sitt jobbløfte eller andre ideer?

“Sannelig sier jeg, men-
neskene skulle arbeide 
ivrig for en god sak, 
og gjøre mange ting 
av egen fri vilje og 
tilveiebringe mye 
rettferdighet”
LÆRE OG PAKTER 58:27

7: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

ETTERTANKE
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HVORDAN SKAL JEG GJØRE DAGLIG FREMGANG?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Løfte- delen.

 Øv: Velg din handlingspartner. Finn ut når og hvordan dere vil kon-
takte hverandre.

Handlingspartnerens navn Kontaktopplysninger

Les hvert løfte høyt for din handlingspartner. Lov å 
holde løftene dine! Undertegn nedenfor.

MINE LØFTER

Jeg skal holde det nye jobbløftet jeg valgte i dag:

Jeg skal øve på dagens Min grunnvoll - prinsipp og undervise min familie om det.

Jeg skal spare mer penger – om det så er en mynt eller to.

Jeg skal rapportere til min handlingspartner.

Min underskrift Handlingspartnerens underskrift

7: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

BESTEM DEG



120

HVORDAN SKAL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Øv: Før neste møte kan du bruke denne løfteoversikten til å registrere 

din fremgang. I rutene nedenfor skriver du “Ja” eller “Nei”.

Holdt mitt 
nye jobbløfte 

(Ja/Nei)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien 
(Ja/Nei)

Spart mer 
penger 

(Ja/Nei)

Rapportert 
til min hand-
lingspartner 

(Ja/Nei)

 Les: Velg en til å lede Min grunnvoll - emnet på neste møte.

Be en om å holde avslutningsbønnen.
Tilbakemelding 
mottas med takk
Send ideer, tilbakemel-
ding, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

7: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?



8
Hva er mine største 

jobbutfordringer 
akkurat nå?
Min jobbsøking
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FOR VEILEDERE
Den dagen møtet skal avholdes:

• På hvert møte skal vi snakke sammen om hvordan vi kan overvinne 
våre største utfordringer. Disse kan være forskjellige på hvert møte.

• Send SMS, eller ring til alle medlemmene i gruppen. Be dem komme 
10 minutter tidligere for å rapportere om løftene sine.

• Klargjør møtemateriellet.

30 minutter før møtet begynner:
• Sett stoler rundt et bord slik at alle kan sitte nær hverandre.
• Tegn denne løfteoversikten på tavlen.

Gruppemed-
lemmets navn

Holdt mitt nye 
jobbløfte  
(Ja/Nei)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien  
(Ja/Nei)

Spart mer 
penger  

(Ja/Nei)

Rapportert til 
min handlings-

partner  
(Ja/Nei)

Gloria J J J J

10 minutter før møtet begynner:
• Hils vennlig på folk når de kommer.
• Når gruppens medlemmer kommer, kan du be dem fylle ut løfteover-

sikten på tavlen.
• Velg en tidtaker.

Når møtet begynner:
• Be folk om å slå av telefonen og andre mobile enheter.
• Ha en åpningsbønn (og salme, hvis ønskelig).
• Stille be dem som kommer sent, om å slå av telefonene sine og fylle ut 

løfteoversikten mens gruppen fortsetter diskusjonen.
• Sett tidtakeren på 20 minutter for Min grunnvoll.
• Fullfør prinsipp 8 i Min grunnvoll. Kom så tilbake til denne håndboken, 

og fortsett å lese på neste side.

NYTT! 

8: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?
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HOLDT JEG LØFTENE MINE?
 Tid: Sett tidtakeren på 20 minutter for Rapport- delen.

 Øv: La oss rapportere om løftene våre. De som har holdt alle løftene 
sine, kan reise seg. (Klapp.)

 Les: Nå kan alle reise seg. La oss gjenta temaet vårt sammen:

“Og det er min hensikt å sørge for mine hellige, for alle 
ting er mine.”

Lære og pakter 104:15

Med tro på Herren samarbeider vi for å bli selvhjulpne.

 Les: Da kan vi sette oss.

 Drøft: Hvilken form for “Herrens milde barmhjertighet” hjalp dere å 
overvinne jobbutfordringer når dere holdt løftene deres?

8: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

RAPPORT
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HVORDAN KAN VI HJELPE HVERANDRE MED 
JOBBUTFORDRINGER?
 Tid: Sett tidtakeren på 60 minutter for Lære- delen.

 Les: Noen av oss har kanskje arbeid, og noen er kanskje fortsatt på jakt 
etter arbeid, men alle opplever utfordringer i forbindelse med 
arbeid. Her er noen eksempler:
• Jeg har ennå ikke funnet meg arbeid.
• Sjefen min virker aldri fornøyd med arbeidet mitt.
• Jeg har arbeid, men jeg tjener ikke nok penger.
• Jeg vet ikke hvordan jeg skal takle mangelen på moral på jobben.
• Jeg snakker med mange, men ingen vil ansette meg.
• Det er vanskelig å være ærlig overfor arbeidsgiveren min.
• Jeg liker ikke medarbeiderne mine.
• Jeg klarer ikke å holde på en jobb.
Vi blir mer selvhjulpne når vi snakker sammen og øver på å over-
vinne utfordringer.

 Øv: Hvert medlem av gruppen skal skrive sin største jobbutfordring på 
tavlen. Velg tre av utfordringene på tavlen som gruppe. Øvelsen i 
dag går ut på å drøfte og planlegge noen løsninger.
Det kan være nyttig å gjennomgå tidligere øvinger, diskusjoner og 
videoer i denne håndboken. Du har kanskje også bekjentskaper 
utenfor gruppen som kan hjelpe deg med en utfordring. Vedkom-
mende kan inviteres til å hjelpe til på neste gruppemøte.

LÆRE

8: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?
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HVA KAN JEG GJØRE FOR Å BLI BEDRE?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Ettertanke- delen.

 Øv: Les skriftstedet til høyre, eller tenk på et annet skriftsted. Tenk 
stille over det du lærer. Skriv eventuelle tilskyndelser du får, 
nedenfor.
  
  
  
  
  
 

Hvilken idé vil hjelpe din jobbsøking eller gjøre deg til en bedre 
ansatt denne uken? Bestem deg for å gjennomføre ideen din.
Skriv dette løftet på neste side.

 Drøft: Ønsker noen å fortelle om sitt jobbløfte eller andre ideer?

“Sett din vei i Herrens 
hånd og stol på ham! 
Han skal gjøre det.”
SALMENE 37:5

ETTERTANKE

8: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?
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HVORDAN SKAL JEG GJØRE DAGLIG FREMGANG?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Løfte- delen.

 Øv: Velg din handlingspartner. Finn ut når og hvordan dere vil kon-
takte hverandre.

Handlingspartnerens navn Kontaktopplysninger

Les hvert løfte høyt for din handlingspartner. Lov å 
holde løftene dine! Undertegn nedenfor.

MINE LØFTER

Jeg skal holde det nye jobbløftet jeg valgte i dag:

 
Jeg skal øve på dagens Min grunnvoll - prinsipp og undervise min familie om det.

Jeg skal spare mer penger – om det så er en mynt eller to.

Jeg skal rapportere til min handlingspartner.

Min underskrift Handlingspartnerens underskrift

8: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

BESTEM DEG
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HVORDAN SKAL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Øv: Før neste møte kan du bruke denne løfteoversikten til å registrere 

din fremgang. I rutene nedenfor skriver du “Ja” eller “Nei”.

Holdt mitt 
nye jobbløfte 

(Ja/Nei)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien 
 (Ja/Nei)

Spart mer 
penger 

(Ja/Nei)

Rapportert 
til min hand-
lingspartner 

(Ja/Nei)

 Les: Velg en til å lede Min grunnvoll - emnet på neste møte.
Be en om å holde avslutningsbønnen.

Tilbakemelding 
mottas med takk
Send ideer, tilbakemel-
ding, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

8: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?
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NOTER
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?



9
Hva er mine største 

jobbutfordringer 
akkurat nå?
Min jobbsøking
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FOR VEILEDERE
Den dagen møtet skal avholdes:

• På hvert møte skal vi snakke sammen om hvordan vi kan overvinne 
våre største utfordringer. Disse kan være forskjellige på hvert møte.

• Send SMS, eller ring til alle medlemmene i gruppen. Be dem komme 
10 minutter tidligere for å rapportere om løftene sine.

• Klargjør møtemateriellet.

30 minutter før møtet begynner:
• Sett stoler rundt et bord slik at alle kan sitte nær hverandre.
• Tegn denne løfteoversikten på tavlen.

Gruppemed-
lemmets navn

Holdt mitt nye 
jobbløfte  
(Ja/Nei)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien  
(Ja/Nei)

Spart mer 
penger 

 (Ja/Nei)

Rapportert til 
min handlings-

partner 
 (Ja/Nei)

Gloria J J J J

10 minutter før møtet begynner:
• Hils vennlig på folk når de kommer.
• Når gruppens medlemmer kommer, kan du be dem fylle ut løfteover-

sikten på tavlen.
• Velg en tidtaker.

Når møtet begynner:
• Be folk om å slå av telefonen og andre mobile enheter.
• Ha en åpningsbønn (og salme, hvis ønskelig).
• Stille be dem som kommer sent, om å slå av telefonene sine og fylle ut 

løfteoversikten mens gruppen fortsetter diskusjonen.
• Sett tidtakeren på 20 minutter for Min grunnvoll.
• Fullfør prinsipp 9 i Min grunnvoll. Kom så tilbake til denne håndboken, 

og fortsett å lese på neste side.

9: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?
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HOLDT JEG LØFTENE MINE?
 Tid: Sett tidtakeren på 20 minutter for Rapport- delen.

 Øv: La oss rapportere om løftene våre. De som har holdt alle løftene 
sine, kan reise seg. (Klapp.)

 Les: Nå kan alle reise seg. La oss gjenta temaet vårt sammen:

“Og det er min hensikt å sørge for mine hellige, for alle 
ting er mine.”

Lære og pakter 104:15

Med tro på Herren samarbeider vi for å bli selvhjulpne.

 Les: Da kan vi sette oss.

 Drøft: Hvilken form for “Herrens milde barmhjertighet” hjalp dere å 
overvinne jobbutfordringer når dere holdt løftene deres?

9: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

RAPPORT
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HVORDAN KAN VI HJELPE HVERANDRE MED 
JOBBUTFORDRINGER?
 Tid: Sett tidtakeren på 60 minutter for Lære- delen.

 Les: Noen av oss har kanskje arbeid, og noen er kanskje fortsatt på jakt 
etter arbeid, men alle opplever utfordringer i forbindelse med 
arbeid. Her er noen eksempler:
• Jeg har ennå ikke funnet meg arbeid.
• Sjefen min virker aldri fornøyd med arbeidet mitt.
• Jeg har arbeid, men jeg tjener ikke nok penger.
• Jeg vet ikke hvordan jeg skal takle mangelen på moral på jobben.
• Jeg snakker med mange, men ingen vil ansette meg.
• Det er vanskelig å være ærlig overfor arbeidsgiveren min.
• Jeg liker ikke medarbeiderne mine.
• Jeg klarer ikke å holde på en jobb.
Vi blir mer selvhjulpne når vi snakker sammen og øver på å over-
vinne utfordringer.

 Øv: Hvert medlem av gruppen skal skrive sin største jobbutfordring på 
tavlen. Velg tre av utfordringene på tavlen som gruppe. Øvelsen i 
dag går ut på å drøfte og planlegge noen løsninger.
Det kan være nyttig å gjennomgå tidligere øvinger, diskusjoner og 
videoer i denne håndboken. Du har kanskje også bekjentskaper 
utenfor gruppen som kan hjelpe deg med en utfordring. Vedkom-
mende kan inviteres til å hjelpe til på neste gruppemøte.

9: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

LÆRE
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HVA KAN JEG GJØRE FOR Å BLI BEDRE?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Ettertanke- delen.

 Øv: Les skriftstedet til høyre, eller tenk på et annet skriftsted. Tenk 
stille over det du lærer. Skriv eventuelle tilskyndelser du får, 
nedenfor.
  
  
  
  
  
 

Hvilken idé vil hjelpe din jobbsøking eller gjøre deg til en bedre 
ansatt denne uken? Bestem deg for å gjennomføre ideen din.
Skriv dette løftet på neste side.

 Drøft: Ønsker noen å fortelle om sitt jobbløfte eller andre ideer?

“Hold dere nær til meg, 
og jeg vil holde meg 
nær til dere. Søk meg 
flittig, og dere skal 
finne meg, be og dere 
skal få, bank på, og 
det skal lukkes opp for 
dere.”
LÆRE OG PAKTER 88:63

9: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

ETTERTANKE
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HVORDAN SKAL JEG GJØRE DAGLIG FREMGANG?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Løfte- delen.

 Øv: Velg din handlingspartner. Finn ut når og hvordan dere vil kon-
takte hverandre.

Handlingspartnerens navn Kontaktopplysninger

Les hvert løfte høyt for din handlingspartner. Lov å 
holde løftene dine! Undertegn nedenfor.

MINE LØFTER

Jeg skal holde det nye jobbløftet jeg valgte i dag:

 
Jeg skal øve på dagens Min grunnvoll - prinsipp og undervise min familie om det.

Jeg skal spare mer penger – om det så er en mynt eller to.

Jeg skal rapportere til min handlingspartner.

Min underskrift Handlingspartnerens underskrift

9: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

BESTEM DEG
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HVORDAN SKAL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Øv: Før neste møte kan du bruke denne løfteoversikten til å registrere 

din fremgang. I rutene nedenfor skriver du “Ja” eller “Nei”.

Holdt mitt 
nye jobbløfte 

(Ja/Nei)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien 
(Ja/Nei)

Spart mer 
penger 

(Ja/Nei)

Rapportert 
til min hand-
lingspartner 

(Ja/Nei)

 Les: Velg en til å lede Min grunnvoll - emnet på neste møte.
Be en om å holde avslutningsbønnen.

Tilbakemelding 
mottas med takk
Send ideer, tilbakemel-
ding, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

9: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?
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NOTER
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?



10
Hva er mine største 

jobbutfordringer 
akkurat nå?
Min jobbsøking
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FOR VEILEDERE
Den dagen møtet skal avholdes:

• På hvert møte skal vi snakke sammen om hvordan vi kan overvinne 
våre største utfordringer. Disse kan være forskjellige på hvert møte.

• Send SMS, eller ring til alle medlemmene i gruppen. Be dem komme 
10 minutter tidligere for å rapportere om løftene sine.

• Klargjør møtemateriellet.

30 minutter før møtet begynner:
• Sett stoler rundt et bord slik at alle kan sitte nær hverandre.
• Tegn denne løfteoversikten på tavlen.

Gruppemed-
lemmets navn

Holdt mitt nye 
jobbløfte  
(Ja/Nei)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien  
(Ja/Nei)

Spart mer 
penger  

(Ja/Nei)

Rapportert til 
min handlings-

partner  
(Ja/Nei)

Gloria J J J J

10 minutter før møtet begynner:
• Hils vennlig på folk når de kommer.
• Når gruppens medlemmer kommer, kan du be dem fylle ut løfteover-

sikten på tavlen.
• Velg en tidtaker.

Når møtet begynner:
• Be folk om å slå av telefonen og andre mobile enheter.
• Ha en åpningsbønn (og salme, hvis ønskelig).
• Stille be dem som kommer sent, om å slå av telefonen sin og fylle ut 

løfteoversikten mens gruppen fortsetter diskusjonen.
• Sett tidtakeren på 20 minutter for Min grunnvoll.
• Fullfør prinsipp 10 i Min grunnvoll. Kom så tilbake til denne håndbo-

ken, og fortsett å lese på neste side.

10: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?
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HOLDT JEG LØFTENE MINE?
 Tid: Sett tidtakeren på 20 minutter for Rapport- delen.

 Øv: La oss rapportere om løftene våre. De som har holdt alle løftene 
sine, kan reise seg. (Klapp.)

 Les: Nå kan alle reise seg. La oss gjenta temaet vårt sammen:

“Og det er min hensikt å sørge for mine hellige, for alle 
ting er mine.”

Lære og pakter 104:15

Med tro på Herren samarbeider vi for å bli selvhjulpne.

 Les: Da kan vi sette oss.

 Drøft: Hvilken form for “Herrens milde barmhjertighet” hjalp dere å 
overvinne jobbutfordringer når dere holdt løftene deres?

10: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

RAPPORT
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HVORDAN KAN VI HJELPE HVERANDRE MED 
JOBBUTFORDRINGER?
 Tid: Sett tidtakeren på 60 minutter for Lære- delen.

 Les: Noen av oss har kanskje arbeid, og noen er kanskje fortsatt på jakt 
etter arbeid, men alle opplever utfordringer i forbindelse med 
arbeid. Her er noen eksempler:
• Jeg har ennå ikke funnet meg arbeid.
• Sjefen min virker aldri fornøyd med arbeidet mitt.
• Jeg har arbeid, men jeg tjener ikke nok penger.
• Jeg vet ikke hvordan jeg skal takle mangelen på moral på jobben.
• Jeg snakker med mange, men ingen vil ansette meg.
• Det er vanskelig å være ærlig overfor arbeidsgiveren min.
• Jeg liker ikke medarbeiderne mine.
• Jeg klarer ikke å holde på en jobb.
Vi blir mer selvhjulpne når vi snakker sammen og øver på å over-
vinne utfordringer.

 Øv: Hvert medlem av gruppen skal skrive sin største jobbutfordring på 
tavlen. Velg tre av utfordringene på tavlen som gruppe. Øvelsen i 
dag går ut på å drøfte og planlegge noen løsninger.
Det kan være nyttig å gjennomgå tidligere øvinger, diskusjoner og 
videoer i denne håndboken. Du har kanskje også bekjentskaper 
utenfor gruppen som kan hjelpe deg med en utfordring. Vedkom-
mende kan inviteres til å hjelpe til på neste gruppemøte.

10: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

LÆRE
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HVA KAN JEG GJØRE FOR Å BLI BEDRE?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Ettertanke- delen.

 Øv: Les skriftstedet til høyre, eller tenk på et annet skriftsted. Tenk stille 
over det du lærer. Skriv eventuelle tilskyndelser du får, nedenfor.
  
  
  
  
  
 

Hvilken idé vil hjelpe din jobbsøking eller gjøre deg til en bedre 
ansatt denne uken? Bestem deg for å gjennomføre ideen din.
Skriv dette løftet på neste side.

 Drøft: Ønsker noen å fortelle om sitt jobbløfte eller andre ideer?

10: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

ETTERTANKE

“Søk råd hos Herren i alt 
du foretar deg, han vil 
lede deg til det gode.”
ALMA 37:37
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HVORDAN SKAL JEG GJØRE DAGLIG FREMGANG?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Løfte- delen.

 Øv: Velg din handlingspartner. Finn ut når og hvordan dere vil kon-
takte hverandre.

Handlingspartnerens navn Kontaktopplysninger

Les hvert løfte høyt for din handlingspartner. Lov å 
holde løftene dine! Undertegn nedenfor.

MINE LØFTER

Jeg skal holde det nye jobbløftet jeg valgte i dag:

 
Jeg skal øve på dagens Min grunnvoll - prinsipp og undervise min familie om det.

Jeg skal spare mer penger – om det så er en mynt eller to.

Jeg skal rapportere til min handlingspartner.

Min underskrift Handlingspartnerens underskrift

10: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

BESTEM DEG
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HVORDAN SKAL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Øv: Før neste møte kan du bruke denne løfteoversikten til å registrere 

din fremgang. I rutene nedenfor skriver du “Ja” eller “Nei”.

Holdt mitt 
nye jobbløfte 

(Ja/Nei)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien 
(Ja/Nei)

Spart mer 
penger 

(Ja/Nei)

Rapportert 
til min hand-
lingspartner 

(Ja/Nei)

 Les: Velg en til å lede Min grunnvoll - emnet på neste møte.
Be en om å holde avslutningsbønnen. Tilbakemelding 

mottas med takk
Send ideer, tilbakemel-
ding, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

10: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?
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FOR VEILEDERE
Den dagen møtet skal avholdes:

• På hvert møte skal vi snakke sammen om hvordan vi kan overvinne 
våre største utfordringer. Disse kan være forskjellige på hvert møte.

• Send SMS, eller ring til alle medlemmene i gruppen. Be dem komme 
10 minutter tidligere for å rapportere om løftene sine.

• Klargjør møtemateriellet.

30 minutter før møtet begynner:
• Sett stoler rundt et bord slik at alle kan sitte nær hverandre.
• Tegn denne løfteoversikten på tavlen.

Gruppemed-
lemmets navn

Holdt mitt nye 
jobbløfte  
(Ja/Nei)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien  
(Ja/Nei)

Spart mer 
penger  

(Ja/Nei)

Rapportert til 
min handlings-

partner  
(Ja/Nei)

Gloria J J J J

10 minutter før møtet begynner:
• Hils vennlig på folk når de kommer.
• Når gruppens medlemmer kommer, kan du be dem fylle ut løfteover-

sikten på tavlen.
• Velg en tidtaker.

Når møtet begynner:
• Be folk om å slå av telefonen og andre mobile enheter.
• Ha en åpningsbønn (og salme, hvis ønskelig).
• Stille be dem som kommer sent, om å slå av telefonene sine og fylle ut 

løfteoversikten mens gruppen fortsetter diskusjonen.
• Sett tidtakeren på 20 minutter for Min grunnvoll.
• Fullfør prinsipp 11 i Min grunnvoll. Kom så tilbake til denne håndbo-

ken, og fortsett å lese på neste side.

11: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?
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HOLDT JEG LØFTENE MINE?
 Tid: Sett tidtakeren på 20 minutter for Rapport- delen.

 Øv: La oss rapportere om løftene våre. De som har holdt alle løftene 
sine, kan reise seg. (Klapp.)

 Les: Nå kan alle reise seg. La oss gjenta temaet vårt sammen:

“Og det er min hensikt å sørge for mine hellige, for alle 
ting er mine.”

Lære og pakter 104:15

Med tro på Herren samarbeider vi for å bli selvhjulpne.

 Les: Da kan vi sette oss.

 Drøft: Hvilken form for “Herrens milde barmhjertighet” hjalp dere å 
overvinne jobbutfordringer når dere holdt løftene deres?

11: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

RAPPORT
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HVORDAN KAN VI HJELPE HVERANDRE MED 
JOBBUTFORDRINGER?
 Tid: Sett tidtakeren på 60 minutter for Lære- delen.

 Les: Noen av oss har kanskje arbeid, og noen er kanskje fortsatt på jakt 
etter arbeid, men alle opplever utfordringer i forbindelse med 
arbeid. Her er noen eksempler:
• Jeg har ennå ikke funnet meg arbeid.
• Sjefen min virker aldri fornøyd med arbeidet mitt.
• Jeg har arbeid, men jeg tjener ikke nok penger.
• Jeg vet ikke hvordan jeg skal takle mangelen på moral på job-

ben.
• Jeg snakker med mange, men ingen vil ansette meg.
• Det er vanskelig å være ærlig overfor arbeidsgiveren min.
• Jeg liker ikke medarbeiderne mine.
• Jeg klarer ikke å holde på en jobb.
Vi blir mer selvhjulpne når vi snakker sammen og øver på å over-
vinne utfordringer.

 Øv: Hvert medlem av gruppen skal skrive sin største jobbutfordring på 
tavlen. Velg tre av utfordringene på tavlen som gruppe. Øvelsen i 
dag går ut på å drøfte og planlegge noen løsninger.
Det kan være nyttig å gjennomgå tidligere øvinger, diskusjoner og 
videoer i denne håndboken. Du har kanskje også bekjentskaper 
utenfor gruppen som kan hjelpe deg med en utfordring. Vedkom-
mende kan inviteres til å hjelpe til på neste gruppemøte.

11: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

LÆRE
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HVA KAN JEG GJØRE FOR Å BLI BEDRE?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Ettertanke- delen.

 Øv: Les skriftstedet til høyre, eller tenk på et annet skriftsted. Tenk 
stille over det du lærer. Skriv eventuelle tilskyndelser du får, 
nedenfor.
  
  
  
  
  
 

Hvilken idé vil hjelpe din jobbsøking eller gjøre deg til en bedre 
ansatt denne uken? Bestem deg for å gjennomføre ideen din.
Skriv dette løftet på neste side.

 Drøft: Ønsker noen å fortelle om sitt jobbløfte eller andre ideer?

“Og Kristus sa visselig 
til våre fedre: Hvis dere 
har tro, kan dere gjøre 
alle ting jeg anser for 
nødvendig.”
MORONI 10:23

11: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

ETTERTANKE
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HVORDAN SKAL JEG GJØRE DAGLIG FREMGANG?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Løfte- delen.

 Øv: Velg din handlingspartner. Finn ut når og hvordan dere vil kon-
takte hverandre.

Handlingspartnerens navn Kontaktopplysninger

Les hvert løfte høyt for din handlingspartner. Lov å 
holde løftene dine! Undertegn nedenfor.

MINE LØFTER

Jeg skal holde det nye jobbløftet jeg valgte i dag:

 
Jeg skal øve på dagens Min grunnvoll - prinsipp og undervise min familie om det.

Jeg skal spare mer penger – om det så er en mynt eller to.

Jeg skal rapportere til min handlingspartner.

Min underskrift Handlingspartnerens underskrift

11: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

BESTEM DEG
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HVORDAN SKAL JEG RAPPORTERE MIN FREMGANG?
 Øv: Før neste møte kan du bruke denne løfteoversikten til å registrere 

din fremgang. I rutene nedenfor skriver du “Ja” eller “Nei”.

Holdt mitt 
nye jobbløfte 

(Ja/Nei)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien  
(Ja/Nei)

Spart mer 
penger 

(Ja/Nei)

Rapportert 
til min hand-
lingspartner 

(Ja/Nei)

 Les: På neste møte skal vi foreta vår egenvurdering med hensyn til selv-
hjulpenhet igjen for å se om vi blir mer selvhjulpne. Vi vil trenge 
våre Min vei til selvhjulpenhet - hefter.
Velg en til å lede Min grunnvoll - emnet på neste møte.
Be en om å holde avslutningsbønnen.

Notat til 
gruppeleder:
Ta med fem ekstra 
eksemplarer av Min 
vei til selvhjulpenhet til 
neste møte.

Tilbakemelding 
mottas med takk
Send ideer, tilbakemel-
ding, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

11: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?
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NOTER
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

11: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?



12
Hva er mine største 

jobbutfordringer 
akkurat nå?
Min jobbsøking



154

FOR VEILEDERE
Den dagen møtet skal avholdes:

• I dag skal gruppen bruke 20 minutter ekstra på Løfte- delen. Les den siste 
aktiviteten i Min grunnvoll, og vær forberedt på å svare på spørsmål.

• Send SMS, eller ring til alle medlemmene i gruppen. Be dem komme 
10 minutter tidligere for å rapportere om løftene sine.

• Klargjør møtemateriellet.
• Ta med fem ekstra eksemplarer av Min vei til selvhjulpenhet.

30 minutter før møtet begynner:
• Sett stoler rundt et bord slik at alle kan sitte nær hverandre.
• Tegn denne løfteoversikten på tavlen.

Gruppemed-
lemmets navn

Holdt mitt nye 
jobbløfte  
(Ja/Nei)

Øvd på Grunn-
voll - prinsippet 

og undervist 
familien  
(Ja/Nei)

Spart mer 
penger  

(Ja/Nei)

Rapportert til 
min handlings-

partner  
(Ja/Nei)

Gloria J J J J

10 minutter før møtet begynner:
• Hils vennlig på folk når de kommer.
• Når gruppens medlemmer kommer, kan du be dem fylle ut løfteover-

sikten på tavlen.
• Velg en tidtaker.

Når møtet begynner:
• Be folk om å slå av telefonen og andre mobile enheter.
• Ha en åpningsbønn (og salme, hvis ønskelig).
• Stille be dem som kommer sent, om å slå av telefonene sine og fylle ut 

løfteoversikten mens gruppen fortsetter diskusjonen.
• Sett tidtakeren på 20 minutter for Min grunnvoll.
• Fullfør prinsipp 12 i Min grunnvoll. Kom så tilbake til denne håndbo-

ken, og fortsett å lese på neste side.

NYTT! 

NYTT! 

12: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?
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HOLDT JEG LØFTENE MINE?
 Tid: Sett tidtakeren på 20 minutter for Rapport- delen.

 Øv: La oss rapportere om løftene våre. De som har holdt alle løftene 
sine, kan reise seg. (Klapp.)

 Les: Nå kan alle reise seg. La oss gjenta temaet vårt sammen:

“Og det er min hensikt å sørge for mine hellige, for alle 
ting er mine.”

Lære og pakter 104:15

Med tro på Herren samarbeider vi for å bli selvhjulpne.

 Les: Da kan vi sette oss.

 Drøft: Hvilken form for “Herrens milde barmhjertighet” hjalp dere å 
overvinne jobbutfordringer når dere holdt løftene deres?

12: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

RAPPORT
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HVORDAN KAN VI HJELPE HVERANDRE MED 
JOBBUTFORDRINGER?
 Tid: Sett tidtakeren på 20 minutter for denne siden (ikke hele Lære- 

delen).
Vær også oppmerksom på at dere kommer til å bruke 20 minutter 
lenger på Løfte- delen enn vanlig.

 Les: Noen av oss har kanskje arbeid, og noen er kanskje fortsatt på jakt 
etter arbeid, men alle opplever utfordringer i forbindelse med 
arbeid. Her er noen eksempler:
• Jeg har ennå ikke funnet meg arbeid.
• Sjefen min virker aldri fornøyd med arbeidet mitt.
• Jeg har arbeid, men jeg tjener ikke nok penger.
• Jeg vet ikke hvordan jeg skal takle mangelen på moral på jobben.
• Jeg snakker med mange, men ingen vil ansette meg.
• Det er vanskelig å være ærlig overfor arbeidsgiveren min.
• Jeg liker ikke medarbeiderne mine.
• Jeg klarer ikke å holde på en jobb.
Vi blir mer selvhjulpne når vi snakker sammen og øver på å over-
vinne utfordringer.

 Øv: Hvert medlem av gruppen skal skrive sin største jobbutfordring på 
tavlen. Velg tre av utfordringene på tavlen som gruppe. Øvelsen i 
dag går ut på å drøfte og planlegge noen løsninger.
Det kan være nyttig å gjennomgå tidligere øvinger, diskusjoner og 
videoer i denne håndboken. Du har kanskje også bekjentskaper 
utenfor gruppen som kan hjelpe deg med en utfordring. Vedkom-
mende kan inviteres til å hjelpe til på neste gruppemøte.

12: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

LÆRE
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BLIR JEG MER SELVHJULPEN?
 Tid: Sett tidtakeren på 20 minutter for denne siden.

 Les: Vårt mål er selvhjulpenhet, både timelig og åndelig. Å lykkes i vårt 
yrke er bare en del av dette målet.

 Drøft: Hvilke endringer har dere sett i livet deres når dere har praktisert 
og undervist prinsippene i Min grunnvoll ?

 Øv: Slå opp i heftet Min vei til selvhjulpenhet på en tom egenvurdering 
med hensyn til selvhjulpenhet (bakerst). Følg instruksjonene.
Når du er ferdig, bruker du tre minutter til å tenke 
over følgende:
Har du bedre oversikt over utgiftene dine nå? Kan 
du nå svare “ofte” eller “alltid” på flere av disse 
spørsmålene? Er du mer trygg på beløpet du har 
satt som din inntekt for å bli selvhjulpen? Er du 
nærmere å oppnå inntekten for å bli selvhjulpen? 
Hva kan du gjøre for å forbedre deg?

Min vei til 
selvhjulpenhet

12: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?
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HVA KAN JEG GJØRE FOR Å BLI BEDRE?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for Ettertanke- delen.

 Øv: Les skriftstedet til høyre, eller tenk på et annet skriftsted. Tenk 
stille over det du lærer. Skriv eventuelle tilskyndelser du får, 
nedenfor.
  
  
  
  
  
 

Hvilken idé vil hjelpe din jobbsøking eller gjøre deg til en bedre 
ansatt denne uken? Bestem deg for å gjennomføre ideen din.
Skriv dette løftet på neste side.

 Drøft: Ønsker noen å fortelle om sitt jobbløfte eller andre ideer?

“Herren [er] ifølge sin 
vilje… istand til å gjøre 
alle ting for mennes-
kenes barn når de bare 
utøver tro på ham.”
1 NEPHI 7:12

12: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

ETTERTANKE
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HVORDAN SKAL JEG GJØRE DAGLIG FREMGANG?
 Tid: Sett tidtakeren på 10 minutter for denne siden.

Les hvert løfte høyt for en partner. Lov å holde løftene 
dine! Undertegn nedenfor.

MINE LØFTER

Jeg skal holde det nye jobbløftet jeg valgte i dag:

 
Jeg skal øve på dagens Min grunnvoll - prinsipp og undervise min familie om det.

Jeg skal spare mer penger hver uke – om det så er en mynt eller to.

Min underskrift

12: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?

BESTEM DEG
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HVORDAN KAN JEG FORTSETTE Å VÆRE SELVHJULPEN?
 Tid: Sett tidtakeren på 20 minutter for denne siden.

 Les: Slå opp side 28 i heftet Min grunnvoll for å gjøre den siste aktivi-
teten og planlegge et tjenesteprosjekt som gruppe. Når dere er 
ferdige, kommer dere tilbake hit.
Gratulerer! Vi er ferdige med denne håndboken, og har gjort 
mange forbedringer. Vi blir mer selvhjulpne!
Gruppen kan fortsette å møtes i ukene som kommer, for å støtte og 
oppmuntre hverandre hvis vi ønsker det.
For å fortsette å styrke deres selvhjulpenhet, kan dere:
• Arbeide som frivillig ved et senter for selvhjulpenhet i nær-

heten. (Én hensikt med å bli selvhjulpen er å være i stand til å 
hjelpe andre. Å utføre tjeneste for andre er en stor velsignelse.)

• Fortsette å møte gruppen. Fortsette å støtte og oppmuntre hver-
andre.

• Fortsette å delta på selvhjulpenhetsandakter.
• Holde kontakten med handlingspartneren. Støtte og oppmun-

tre hverandre.
Jeg vil fortsette å utvikle meg ved å inngå og holde 
forpliktelser.

Min underskrift

 Les: Vi skal nå ha en avslutningsbønn.

Notat til 
gruppeleder:
Husk å rapportere om 
gruppens fremgang på 
srs. lds. org/ report.

Tilbakemelding 
mottas med takk
Send ideer, tilbakemel-
ding, forslag og erfa-
ringer til srsfeedback@ 
ldschurch. org.

12: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?
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12: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?
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12: Hva er mine største jobbutfordringer akkurat nå?



KART FOR Å LYKKES MED 
JOBBSØKING

Daglig: Innvie din innsats, akselerere din jobbsøking, engasjere nettverket ditt

Hvordan finner jeg de riktige 
jobbmulighetene?

•  Forstå hva jeg har å tilby arbeidsgivere.
•  Bruke mitt “meg på 30 

sekunder”- utsagn overfor så mange 
som mulig.

Hvordan får jeg tilgang til 
det “skjulte” jobbmarkedet?

•  Finne “skjulte” jobber ved hjelp av 
nettverksbygging.

•  Bruke kraftutsagn til å vise min verdi for 
nettverket.

•  Hjelpe nettverket å hjelpe meg.

Hvordan kan 
jeg akselerere 
jobbsøkingen?

•  Gjøre den akselererte 
jobbsøkingen hver dag.

•  Holde oversikt over min fremgang 
som jobbsøker.

Hvordan kan jeg 
presentere meg på en 
overbevisende måte?

•  Finne ut hvordan jeg kan 
oppnå resultater som er 
viktige for en arbeidsgiver.

•  Bruke kraftutsagn til å vise 
min verdi for arbeidsgiveren.

Hvordan fremstår jeg som det 
beste alternativet?

•  Forberede meg godt til hvert intervju.
•  Lære ferdigheter for å utmerke meg i 

hvert intervju.
•  Lære å fylle ut jobbsøknader.

Hvordan kan jeg utmerke 
meg på jobben og fortsette 

å lykkes?
•  Vær føre var og forebygge problemer 

på jobben.
•  Lære arbeidsplassens regler og 

forventninger.
•  Gi arbeidsgiveren større verdi 

enn jeg koster.
•  Ta ansvar for min karriere.

DAGLIG FREMGANG
• Stille disse spørsmålene kontinuerlig.
• Finne svar og ideer.
• Lære, forbedre meg og gjenta.




