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Så nemt dræber du ulvetimen
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Det lyder som et drømmescenarie, men ulvetimen kan faktisk forvandles til
kvalitetstid ganske enkelt.

Download app

Eftermiddagsmødet er trukket i langdrag, og da du endelig sætter dig i
bilen og kører mod skole/hjemsamtalen på din søns skole, bipper
telefonen med en sms fra din datter, der venter på at blive hentet. Var
det ikke meningen, hun skulle cykle?

På skolen er din mand ikke dukket op, for han har såmænd taget turen til datterens skole i
stedet. Du klarer samtalen alene, og kører derefter i supermarkedet og køber lidt på må og
få, da indkøbssedlen ligger derhjemme.
Hjemme igen er ulvetimen på sit højeste, din mand undskylder mange gange for
misforståelsen og din søn… Hov, hvor er han? I kampens hede har I glemt hvem, der skulle
hente ham, og alt tyder på, at han stadig sidder i fodboldhallen og venter. I får hentet
sønnen, bikset en lettere tilfældig ret sammen og samles endelig om aftenbordet uden
meget energi til at tale om dagens begivenheder.

Du ﬁk ikke trænet (heller ikke i aften!) og parforholdet er det sidste, du orker at pleje, inden
du hopper udkørt i seng. En halv time senere vågner du med et sæt. Du har glemt at hente
din søns fødselsdagsgave på posthuset.
Lyder det bekendt?
Du er med garanti ikke den eneste, der har overvejet at ansætte en personlig assistent til at
holde styr på familielivet, og du er heller ikke den eneste, der ønsker ulvetimen langt væk.
Vil du slippe det tunge læs, er du nødt til at give noget af ansvaret fra dig og inkludere
resten af familien i den daglige koordinering, og det er faktisk ikke så svært. Særligt hvis
dagligdagens rutiner kan kombineres med dine børns kærlighed til digitale apps.
Slip bekymringerne og del kontrollen
Når I endelig er samlet om bordet, så introducér appen FamilyPlan for familien. Her får hvert
familiemedlem sin egen sektion i systemet, og både forældremøder, legeaftaler,
fodboldtræning og kørsel kan lægges ind, så alle ved, hvem der gør hvad – og hvor de er
henne. Hertil kan I lægge madplan, så børnene i god tid ved, hvornår der er livretter på
bordet, og I kan endda, med et enkelt klik, konvertere yndlingsretterne til indkøbssedlen.
Bryllupsdagen ryger ligesom fødselsdagene ind i kalenderen, som giver jer en kærlig
reminder, og med personlige ’to do’ lister kan I hver især holde styr på jeres gøremål. Hvert
familiemedlems ansvarsområder og pligter kan desuden plottes ind i planen, så I undgår
den daglige kamp om, hvem der tager opvasken. FamilyPlan skræddersys naturligt til den
enkelte familie, hvad end den er stor, lille eller sammenbragt, og administrator kan nemt
styre, hvem der har adgang til hvilke informationer.
Mere overskud for 29 kroner
Når du downloader FamilyPlan, får du første måned gratis, og du vil hurtigt opleve, hvordan
rutinerne kører som en leg. Den intuitive tilgang gør, at alle i familien kan være med, og for
kun 29 kroner pr. måned kan du dele FamilyPlan med op til syv familiemedlemmer. Hver
især vil I opleve, hvordan I får et anderledes ansvar for familien, og du og din partner
mærker hurtigt, hvordan I igen får overskud til jer selv og hinanden.
Prøv første måned gratis her
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