
DAGSPLAN

Fokus gjennom hele uken 

HANNOSCHØCK VEA



Hvem vil jeg være 
for å oppnå det jeg ønsker?

Hva velger jeg å gjøre mer denne måneden?
Istedenfor å utsette eller finne unskyldninger, hva 

velger du å gjøre mer denne månenden?

Hva velger jeg å være mer denne måneden?
Hva er den egenskapen jeg velger å være mer, leve 

ut mer, denne månenden?

Måned                        år

Hovedfokus denne måneden er...

NY MÅNED 
MITT FOKUS
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En hel måned, som en bok med blanke ark. 
Dette er hva jeg vil fylle den med

www.ragnhildhannoschock.no



En plass for å drømme 
og skisse ideer 

Uke: 
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Denne uken velger jeg å si JA til....

Samtidig velger jeg å si NEI til....

www.ragnhildhannoschock.no



Prosjekter
Prosjekt #1: __________________ 

De 5 viktigste tingene jeg vil gjøre  
for å komme nærmere målet denne uken.

1. 

2.

3.

4.

5.

Mennesker
Disse må jeg kontakte iløpet av uken
For å komme videre i mine prosjekter så vil jeg kontakte 
følgende personer i løpet av uken:

Mennesker jeg venter på tilbakemelding ifra
Jeg venter på noe fra følgende personer denne uken:

Prioriteringer
Det VIKTIGSTE jeg må ha fokus på denne uken er; 
Dette er det jeg vil gi størst prioritet denne uken, og sørge for 
å få gjennomført, uansett!

Uke:

Plan for denne uken

Så jeg ikke glemmer bursdager, å handle, tannlegetimen og 
andre private ærender.

Til inspirasjon

Prosjekt #3: __________________ 
De 5 viktigste tingene jeg vil gjøre  
for å komme nærmere målet denne uken.

1. 

2.

3.

4.

5.

Prosjekt #2: __________________ 
De 5 viktigste tingene jeg vil gjøre  
for å komme nærmere målet denne uken.

1. 

2.

3.

4.

5.

Privat huskeliste

Egentid
Hva vil jeg gjøre, som kun er for meg, denne uken?

Visjonen - min motivasjon

HANNOSCHØCK VEA

Hvem jeg vil være denne uken og hvorfor?

1.

2.

3.



SoMe-ideér

Idébank

Ord, setninger eller linker til noe som inspirerer meg.

Inspirasjon

Blogg-ideér

Andre ideér

Jeg drømmer, derfor er jeg.
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Prosjekter

Prosjekt #1: __________________ 

Hva vil jeg gjøre i dag for å komme videre 
med dette prosjektet.

Dato:
Min dag - min tid

Prosjekt #3: __________________ 
Hva vil jeg gjøre i dag for å komme videre 
med dette prosjektet.

Prosjekt #2: __________________ 
Hva vil jeg gjøre i dag for å komme videre 
med dette prosjektet.

Mennesker
Disse må jeg kontakte i dag

Prioriteringer
Det VIKTIGSTE i dag!

Privat huskeliste

Notater

Dagens fokus
Mitt fokusord - min intensjon for dagen

HANNOSCHØCK VEA

1.

2.

3.
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med dette prosjektet.
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Prosjekter

Prosjekt #1: __________________ 

Hva vil jeg gjøre i dag for å komme videre 
med dette prosjektet.

Dato:

Min dag - min tid

Prosjekt #3: __________________ 
Hva vil jeg gjøre i dag for å komme videre 
med dette prosjektet.
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Lørdag

Dato:

Prioriteringer
Det VIKTIGSTE i dag!

Dagens fokus
Mitt fokusord - min intensjon for dagen

1.

2.

3.
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Søndag

Denne dagen vil jeg fylle med... .

Dato:

Denne dagen vil jeg fylle med... .

Prioriteringer
Det VIKTIGSTE i dag!

Dagens fokus
Mitt fokusord - min intensjon for dagen

1.

2.

3.



Prosjekter

Prosjekt #1

Status for dette prosjektet.

Ukens oppsummering

Alle små og store seire
Dette fungerte perfekt denne uken;

Dette er jeg mest fornøyd med denne uken;

All lærdom
Det viktigste jeg lærte denne uken var;
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Prosjekt #2

Status for dette prosjektet.

Prosjekt #3

Status for dette prosjektet.


