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indgangsdøren til din nye arbejdsplads. Måske er det først der, det rigtigt går op for dig, at du lige om lidt
skal stå i et helt nyt landskab af mennesker, måder og manerer. Måske er det også først, da du lidt efter står
som den nye pige i klassen, at du rigtigt mærker, at du jo slet ikke hører til her. Endnu. Det kan godt være, at
det allerede havde ramt dig inden. Da du skrev under på kontrakten. Eller da du sagde farvel til dine gamle

kollegaer og lukkede døren for sidste gang og indså, at der hører du heller ikke til længere. Måske går du hele
den første dag og venter på, at følelsen af at være fremmed skal holde op. Måske hjalp det lidt til frokosten.
Eller da du fik dit visitkort. Måske håber du på, at følelsen af at høre til vil have indfundet sig i løbet af
eftermiddagen, med udleveringen af personalehåndbogen og med de to timers introduktionskursus til

intranettet? Og måske har du mærket den lidt, da du tager hjem og skal fortælle om den første dag, hjemme
ved middagsbordet? Måske...

 

Så står du der lige pludselig. Foran indgangsdøren til din nye
arbejdsplads. Måske er det først der, det rigtigt går op for dig, at du
lige om lidt skal stå i et helt nyt landskab af mennesker, måder og
manerer. Måske er det også først, da du lidt efter står som den nye
pige i klassen, at du rigtigt mærker, at du jo slet ikke hører til her.
Endnu. Det kan godt være, at det allerede havde ramt dig inden. Da
du skrev under på kontrakten. Eller da du sagde farvel til dine gamle
kollegaer og lukkede døren for sidste gang og indså, at der hører du
heller ikke til længere. Måske går du hele den første dag og venter

på, at følelsen af at være fremmed skal holde op. Måske hjalp det lidt
til frokosten. Eller da du fik dit visitkort. Måske håber du på, at

følelsen af at høre til vil have indfundet sig i løbet af eftermiddagen,
med udleveringen af personalehåndbogen og med de to timers

introduktionskursus til intranettet? Og måske har du mærket den lidt,



da du tager hjem og skal fortælle om den første dag, hjemme ved
middagsbordet? Måske...
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