Løftestang til fremtidens
kompetencer

- en guide til, hvordan du kan arbejde med medarbejdernes skriftlige
udviklingsplaner til gavn for såvel medarbejdere, organisation og
dig selv som leder
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Indledning

I dag skal der mere end flid og dygtighed til, hvis medarbejderne vil bevare deres job. Mange jobfunktioner
ændrer karakter med hastige skridt, og høj som lav
må udvikle sig for at kunne passe ind i arbejdspladsens
fremtidige puslespil.
HK/Kommunal har fået skriftlige udviklingsplaner med
i overenskomsten for at sætte kompetenceudvikling på
dagsordenen. Det er din opgave at sørge for, at medarbejderne får en udviklingsplan, og vi foreslår, at du indarbejder den i medarbejderudviklingssamtalen (MUS),
der i forvejen handler om medarbejdernes udvikling.
Denne guide viser, at udviklingsplanerne også er en
hjælp til dig som leder. Guiden skal gøre det nemmere
for dig at arbejde med udviklingsplaner, så de virker i
forhold til din opgaveportefølje og dermed hjælper dig
og dine medarbejdere frem til en bedre og mere kvalificeret måde at løse opgaverne på. Udviklingsplanerne
afstemmer forventningerne mellem dig som leder og
medarbejderne om den retning, jeres arbejdsplads skal
udvikle sig i for at leve op til fremtidens krav.
Medarbejderne har krav på en individuel skriftlig udviklingsplan, og der skal følges op på planen hvert år så

den bliver realiseret. Du skal først og fremmest tage
de briller på, der gør dig i stand til at se, hvad næste
skridt skal være i medarbejdernes udvikling. Til gavn for
medarbejderne selv, for organisationen og dig selv som
leder.
Chefgruppen, HK/Kommunal
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Der er forskel på både ledere og
medarbejdere. Vi har derfor bygget denne guide om udviklingsplaner op, så den er nem at gå til,
uanset om du har stor erfaring
med at føre medarbejderudviklingssamtaler (MUS), eller om du
har brug for at vide mere om,
hvordan du med god forberedelse, gennemførelse og opsamling
skaber en kultur, der motiverer
medarbejderne til at udvikle
deres kompetencer.
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Læseguide til både erfarne og mindre erfarne ledere

Udviklingsplaner er nødvendige: Vi fortæller, hvorfor HK/Kommunal har fået udviklingsplanerne med i
overenskomsten, og du får gode råd om, hvad du bør
undersøge omkring kompetenceudvikling, inden du
går i gang med at forberede samtalerne med medarbejderne.

Fra side 5.

Tag medarbejderen med på en rejse: Du ser måske
først og fremmest dig selv som én, der hjælper medarbejderne med at løse problemer. Sådan er udviklingssamtalen ikke tænkt. Her skal du i langt højere grad
tage medarbejderen med på en rejse: »Hvor er vi nu
- hvor skal vi hen - hvorfor og hvordan?« Udviklingsplanen bliver i reglen bedst, når medarbejderen selv får
ideerne til, hvad der skal stå i den.

Fra side 18.
Udviklingsplanen har en helt særlig opgave i MUS:
Udviklingsplanen hjælper dig til at løfte MUS, så sam
talen ikke blot handler om de daglige opgaver og trivslen på arbejdspladsen, men også fokuserer på, hvilke
kompetencer medarbejderen har brug for at styrke på
både kort og langt sigt. Vi viser et eksempel på, hvordan en udviklingsplan kan se ud, når leder og medarbejder har aftalt, hvad der skal ske fremadrettet, så du
kan se, hvad vi taler om. Du finder flere eksempler bag
i guiden.

Fra side 7.

Opsamlingen er afgørende for arbejdspladsens
udvikling: Selv om udviklingsplanerne er individuelle,
står du dig godt ved at fortælle om tendenserne i dem
på et møde i afdelingen. På den måde sikrer du, at
medarbejderne har en fælles forståelse for de mål, du
har sat op. På samme måde motiverer du dem til fortsat
at udvikle sig, hvis du efter fx et halvt år trækker op,
hvordan de har flyttet sig.

Fra side 25.

Samtalen bliver bedst, når du gøder jorden: Ikke
alle ledere er lige erfarne. Det er heller ikke alle, der
er begunstiget af medarbejdere, som står i kø for at
udvikle deres kompetencer. Dette kapitel handler om,
hvordan du kan skabe grundlag for gode udviklingssamtaler lang tid før, de finder sted. Det begynder med,
at du overvejer, hvilke udfordringer I har.

Du har også selv ret til en udviklingsplan: Som
ledere har vi et personligt ansvar for at forny og opgradere os selv og for at gå foran som et godt eksempel
for medarbejderne. Som leder på en overenskomst
under HK/Kommunal har du ret til en udviklingsplan, og
vi anbefaler, at du en gang om året inviterer dig selv til
udviklingssamtale med din chef.

Fra side 12.

Fra side 28.
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»Formålet med denne aftale er at
styrke indsatsen omkring den enkelte medarbejders kompetenceudvikling, herunder specielt at sikre
medarbejdernes forudsætninger for
en effektiv opgavevaretagelse med
høj kvalitet og for at sikre og forbedre arbejdspladsens og den enkeltes
udviklingsmuligheder. Aftalen skal
sikre udviklingsmuligheder for alle
ansatte, både medarbejdere
og ledere.«
		 Fra protokollatet om udviklingsplaner
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Udviklingsplaner er nødvendige

Det er svært at sige præcist, hvilke kompetencer den
offentlige sektor får brug for om nogle år. Derfor
handler medarbejdernes udvikling ikke blot om faglig
efteruddannelse. Fokus kan i lige så høj grad ligge på
evnen til at kunne koordinere og relatere sig til andre,
og på at man som medarbejder har mod på at flytte sig
i takt med, at opgaverne ændrer karakter, og der bliver
færre til at løse dem.
Kompetencer udvikles også ved ændringer
Som leder er det oplagt, at du tænker udviklingsplanerne ind i afdelingens strategiske udvikling og motiverer
dine medarbejdere ved at skabe forståelse for, at de er
nødt til at udvikle sig. Det betyder ikke nødvendigvis, at
de skal på skolebænken. Man udvikler også sine kompetencer, når der sker ændringer i arbejdsopgaverne,
når man får en anden funktion, når man deltager i jobrotation, og når man bliver lært op af en kollega. Der
kan stå i Majas udviklingsplan, at hun skal lære andre
op, og det kan fremgå af deres udviklingsplaner, at de
skal læres op af Maja.

Hvad skal vi med udviklingsplaner?
– De kan være en løftestang til at sætte
kompetenceudvikling på dagsordenen.
– De kan sætte ord på kompetencer.
– De kan give anerkendelse og dokumentation
for kompetencer, så man kan bringe sig selv
i spil til nye roller, andre job og bedre valg-		
muligheder.
– De kan give overblik over kompetenceudvikling
på arbejdspladsen.

Kært barn – mange navne
Udviklingsplaner kan hedde handlingsplaner,
kompetenceudviklingsplaner eller blot udviklingsplaner. Det afgørende er, at det er en selvstændig,
skriftlig plan med faglige og personlige udviklingsmål – både på kort sigt (et år) og længere sigt (totre år). Planen skal indeholde konkrete aktiviteter,
og det skal fremgå, hvem der har ansvaret for,
at de bliver gennemført, og hvornår og hvordan
der skal følges op på dem. Udviklingsplanen skal
underskrives af leder og medarbejder.
Du kan læse hele aftalen om udviklingsplaner på:
hk.dk/kommunal/job_og_loen/kompetenceudvikling.
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Hvis organisationen ikke har en plan
I det ideelle scenarie formulerer hovedMEDudvalget
en politik om kompetenceudvikling på arbejdspladsen.
Dernæst diskuterer de lokale MEDudvalg, hvad der
bliver brug for af kompetencer i deres afdeling. Det er
her, du kan blive konkret i forhold til, hvordan du ser
fremtidens behov.
Du skal imidlertid kunne arbejde med dine medarbejderes udvikling, uanset om I har en overordnet politik
for kompetenceudvikling eller ej. Derfor handler denne
guide ikke om, hvordan I formulerer en politik. Vi sætter fokus på, hvordan du som leder kan arbejde med
udviklingsplaner for dine medarbejdere.
Inden du går i gang
– Undersøg, om hovedMEDudvalget har
aftalt retningslinjer og indsatsområder for
kompetenceudvikling.
– Find ud af, om du har fået alle organisationens
relevante politikker og retningslinjer omkring
kompetenceudvikling og udviklingsplaner.
– Hold møde med andre ledere om, hvordan de
griber opgaven an, og hvad de bruger over-		
blikket over medarbejdernes ønsker og
behov til.
– Tal med dine kolleger om behovet for
kompetenceudvikling blandt deres medarbejdere. Måske kan I finde fælles træk.
– Fortæl dine medarbejdere, hvordan du vil 		
bruge udviklingsplanerne i dit arbejde med
at udvikle afdelingen, fx at du går efter at få 		
deres individuelle ønsker til at passe til or-		
ganisationens behov.
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Du skal imidlertid kunne arbejde
med dine medarbejderes udvikling,
uanset om I har en overordnet politik for kompetenceudvikling eller
ej. Derfor handler denne guide ikke
om, hvordan I formulerer en politik.
Vi sætter fokus på, hvordan du som
leder kan arbejde med udviklingsplaner for dine medarbejdere.

Udviklingsplanen har en helt særlig opgave i MUS

HK/Kommunal anbefaler som hovedregel, at du tænker
udviklingsplanen sammen med medarbejderudviklingssamtalen (MUS), da den hjælper dig med at tydeliggøre
den del af samtalen, der handler om, hvilke kompetencer medarbejderen har brug for at udvikle på både
kort og langt sigt. Så kan I også nøjes med ét samtalesystem. Men der kan selvfølgelig være særlige anledninger til at tage udviklingsplanerne op, for eksempel
ved ændringer i organisationen, afskedigelsesrunder og
problemer med samarbejdet.
Udviklingsplanerne indgår i én stor udviklingsfase og
skaber klarhed over, hvilke former for kompetenceudvikling I har brug for i din afdeling. Det åbner for tilbud
i forhold til det, organisationen har brug for, og som
kan komme mange til gode. Det kan være korte kurser
i at formulere sig på skrift, coaching og konflikthåndtering eller i ledelse for medarbejdere med ambitioner om
at gå den vej. Eller måske er det relevant med et kursus
i tysk på grund af mange østeuropæiske indvandrere i
lokalområdet.
Selve udviklingsplanen skal være skriftlig og bør være
adskilt fra MUS-referatet. For det første har MUS et
bredere sigte, mens udviklingsplanen har et konkret
mål, nemlig udvikling af kompetencer. For det andet er

MUS-referatet fortroligt, mens du kan bruge udviklingsplanerne til at planlægge fælles aktiviteter for medarbejderne. Her kan du også bringe tillidsrepræsentanten
i spil.
Hvordan gør du?
Du skaber dig enkle procedurer ved
– At integrere udviklingsplanen i MUS.
– At vedhæfte udviklingsplanen som en
selvstændig side til MUS-skemaet.
– At lave præcise aftaler om opfølgning på
medarbejderens planer.
– At revidere udviklingsplanen sammen med
medarbejderen, efterhånden som medarbej-		
deren og/eller omstændighederne udvikler 		
sig. I en plan gætter man om fremtiden,
så det er naturligt, at der opstår et behov
for at ændre planen.
Kompetenceudvikling behøver ikke bestå af en konkret
uddannelse som kommunom eller faglige kurser.
Tanken er, at du skal se bredere på begrebet. Udviklingsplanen skal også synliggøre de kompetencer,
medarbejderne udvikler igennem de opgaver, de løser.
Altså learning by doing.
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En løn- og personaleafdeling beslutter at etablere et system til elektronisk rekruttering. En medarbejder får
til opgave at udvikle systemet sammen med leverandøren, så det passer til kommunens behov. Projektet
løber over et par år, og når programmet er færdigt, skal hun undervise
institutionsledere i at bruge det og
dernæst vejlede dem telefonisk, når
de har brug for hjælp.
Medarbejderen har hverken undervist eller ydet telefonsupport før,
så I god tid siger du til hende:
»Du kommer til at undervise institutionsledere i, hvordan de bruger
rekrutteringsprogrammet, og man
kan forestille sig, at du skal være
meget præcis, når du skal vejlede
via telefon. Den opgave synes jeg,
du bør klædes på til. Har du selv
overvejet, hvad du har brug for i
forhold til den udfordring?«

Konkret kan du tænke i tilbud som:
– Kurser og eventuelt temadage for hele
arbejdspladsen.
– Uddannelse af mere formel karakter, hvor der
udstedes bevis.
– Mentorordning, hvor en medarbejder sparrer
og støtter en kollega.
– Jobudveksling, hvor en medarbejder i en
periode prøver et andet job – eventuelt på
en anden arbejdsplads.
– Netværk med kolleger, som beskæftiger
sig med tilsvarende faglige opgaver.
– Sidemandsoplæring, oplæring i en
konkret opgaveløsning.
– Indgå i udviklingsprojekt inden for ens
faglige område.
– Personlige udviklingsmål (rummelighed,
styring af arbejdstid/fritid, at være realistisk
og så videre).
Ved at skrive kompetencerne ind i udviklingsplanen
bliver det både synligt, at medarbejderen vil udvikle sig,
og hvordan hun skal bære sig ad. Hun får altså anerkendelse for, at hun er parat til at omstille sig.
Når du har blik for, at medarbejderen ikke blot løser
en ny opgave, men også tilegner sig nye kompetencer,
giver du dig selv et godt udgangspunkt for at arbejde
med udviklingsplaner. Det er aldrig for sent at beskrive
de kompetencer, en medarbejder har opnået, men den
bedste strategi er at forudse, hvad hun får brug for at
kunne, og understøtte det.
Hvordan ser en udviklingsplan ud
Der er intet krav til, hvordan en udviklingsplan skal se
ud, udover at den skal være skriftlig. For det første efterlader det en klar dokumentation af, hvad I har aftalt.
For det andet er en plan altid et gæt om fremtiden, så
når I senere tager den frem, kan I tydeligt se, hvilken
udvikling du og medarbejderen engang vurderede, hun
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havde brug for, og det kan være en hjælp til at revidere
planen fremadrettet. For det tredje betyder skriftligheden, at en eventuel ny leder kan se, at hun kan rykke
sig i takt med udviklingen.
Som en leder siger:
– Personligt havde jeg svært ved at tage hul på
at få gjort udviklingsplanerne skriftlige, men så
opdagede jeg, at det gør ledelsesopgaven meget bedre. Ellers er det for nemt at blive taget
på medarbejdernes utilfredshed. Planen minder
dem om vores aftaler, og vi kan både sige: »Alt
det har vi jo gennemført« og »Tænk engang,
hvad vi troede for et år siden«.
I og med at udviklingsplanen giver medarbejderne mulighed for at løfte sig fra hverdagen, kommer de måske
med andre ønsker end dem, du regner med. Ved at

operere med et længere tidsperspektiv end blot et år
giver du plads til dem, der gerne vil udvikle sig til en
anden jobfunktion. Ved at bruge en fast skabelon sikrer
du også overskuelighed og genkendelighed, så det
bliver lettere at følge op på udviklingsplanerne over tid.
Du og medarbejderen skal både tale om, hvilke faglige
og personlige kompetencer medarbejderen har brug for
at udvikle, og hvad målet med kompetenceudviklingen
skal være. Det kan være, at medarbejderen skal blive
bedre til at føre vanskelige samtaler med borgere eller
lære at stille anerkendende spørgsmål.
Det er ikke sikkert, I kender til udbuddet af relevante
kurser, når I mødes til samtalen. Det er heller ikke afgørende. Det kan fremgå af udviklingsplanen, at medarbejderen selv skal afsøge mulighederne for, at hun kan
udvikle de kompetencer, I har aftalt.
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Her er et bud på, hvordan en udviklingsplan kan se ud

Nyt økonomistyringssystem fører til nye opgaver
Susanne har arbejdet i økonomiafdelingen i ti år.
Sidste år fik afdelingen nyt økonomistyringssystem, og
Susanne er begyndt at holde oplæg om det for ledere
og sagsbehandlere fra fx jobcentret og på det sociale
område. Hun møder ikke altid forståelse for økonomiafdelingens behov for økonomistyring og vil derfor
gerne blive bedre til at argumentere for, hvorfor økonomistyring er vigtig. Susanne bringer ønskerne op i sin
MUS, og det viser sig, at de falder sammen med hendes
leders overvejelser om at styrke analyse- og controllerfunktionen i afdelingen. De aftaler en udviklingsplan.
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Samtalen bliver bedst, når du gøder jorden

Udviklingsplanerne bliver bedst, når kulturen på
arbejdspladsen bærer præg af, at alle skal løse opgaverne bedre i dag end i går. Derfor skabes grundlaget
for gode udviklingssamtaler lang tid før, de finder sted,
og begynder med, at du overvejer, hvilke udfordringer
I har:
– Hvad skal vi blive bedre til?
– Hvor har vi behov for at flytte os hen?
– Hvad er vores mål for det næste halve
til hele år?
Ud fra dine tanker og visioner kan du stille medarbejderne små opgaver på team- og personalemøder og på
den måde sætte gang i deres overvejelser om, hvilket
behov I har for udvikling i afdelingen, og hvordan de
ser sig selv i det billede. Team- og personalemøder vil
fungere som en slags gruppeudviklingssamtale, og det
er en god ide at gøre personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler til et samlet forløb.
Opgaverne kan tage udgangspunkt
i spørgsmål som:
– Hvad er en god kollega?
– Hvad er god kvalitet?
– Hvordan kan vi arbejde mere effektivt?
– Og hvordan forbereder vi os til det?
Eller som i dette eksempel:
– Hvad er tidsrøvere i jeres arbejde?
Skriv ned i fem minutter.
– Medarbejderens svar: Langsom it, borgere
der skal have hjælp, telefoner der ringer,
dårlig indbyrdes koordinering.
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På næste personalemøde samler du op. Du ved, at
mange af jeres opgaver bliver digitaliseret, og at I får
brug for færre hænder fremover. Du kendte måske
også medarbejdernes svar på forhånd, men når de selv
peger på, at fx borgernes henvendelser er en tids-røver,
er det lettere at få dem til at se på, hvad der skal til for,
at borgerne hjælper sig selv.
Løsningen kan være at informere om selvbetjeningsløsninger og NemID, fx på cafemøder i Ældre Sagen og
når byens butikker holder ekstraordinært længe åbent
om aftenen. Ældre borgere skal måske lære, hvordan
de finder rundt på borger.dk, mens unge skal have at
vide, hvordan de udfylder en ansøgning om boligydelse.
Nogle kommer kun på rådhuset hvert tredje år og skal
mindes om, at de kan betjene sig selv, mens folk, der
har problemer med at læse og bruge it, fortsat har brug
for personlig vejledning.
Det kræver forskellige kompetencer hos medarbejderne
at informere de forskellige grupper, og det kan danne
grundlag for udviklingssamtalerne.
Du bringer med andre ord medarbejdernes fælles erkendelse af udfordringerne med ind til udviklingssamtalerne, så de individuelle udviklingsplaner kommer til at
passe til den overordnede udvikling i afdelingen, nemlig
at medarbejderne bliver bedre til at guide borgerne til
at hjælpe sig selv. Alligevel vil udviklingsplanerne på
nogle punkter være individuelle. Ikke alle har brug for
et kursus i præsentationsteknik eller Power Point.

Det kræver forskellige kompetencer
hos medarbejderne at informere de
forskellige grupper, og det kan danne
grundlag for udviklingssamtalerne.
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Medarbejderne skal vide, hvad der venter
Mange oplever det meget positivt, at deres leder interesserer sig for dem på en god og konstruktiv måde.
For andre kan det være grænseoverskridende at sidde
over for lederen og modtage både ris og ros.

Medarbejderne skal føle sig trygge
Det kan opleves svært og uoverskueligt at skulle forholde sig til sin egen udvikling. For at få det optimale
ud af samtalen skal medarbejderne føle sig trygge.
Derfor skal de vide:

Du kan gøre medarbejderne fortrolige med formål og
rammer ved at forberede dem på, hvad såvel udviklingssamtalen som udviklingsplanen går ud på. Det kan
ske på et afdelingsmøde, hvor du fortæller, hvordan du
vil gribe samtalerne an, hvad du forventer, der kommer
ud af dem, og hvad medarbejderne kan forvente. Det
kan være med til at afmystificere samtalen og skabe
klarhed, når de kan supplere med deres overvejelser om
spillereglerne. Derudover bidrager dialogen til, at de
får ejerskab til udviklingssamtalen. Det kan ske ud fra
spørgsmål som:

– Hvad de skal forbedre sig på til samtalen.
– Præcist hvor samtalen skal foregå.
– Hvilke spilleregler der gælder, fx at samtalen
er fortrolig mellem dig og medarbejderen.
Fortroligheden gælder jer begge.
– At du skal kunne bruge udviklingsplanen
i din udvikling af organisationen
– Hvor lang tid du har sat af til samtalen.

– Hvad er det vigtigste, vi skal nå i den
kommende periode?
– Hvad er det vigtigste for os at ændre for
at nå de mål?
– Hvad betyder ændringerne for den
enkelte medarbejder og for hele gruppen?
– Hvad betyder ændringerne for vores
samarbejde?
Du skal sikre dig, at medarbejderne ved, hvilken forberedelse du forventer, de gør sig til samtalen, og at de er
klar over, at det er en fortrolig samtale mellem dig og
den enkelte medarbejder. Ud af samtalen kommer et
MUS-referat til dig og din medarbejder. Skriv udviklingsplanen som et selvstændigt dokument. Det giver
organisationen mulighed for at afdække, om mange
har behov for samme kompetenceudvikling, fx det
samme kursus.
Det er også vigtigt, du afstemmer forventningerne om,
at samtalerne ikke fører til et tagselvbord af kurser og
uddannelse, men at det handler om at sikre, at man
udvikler sig og trives – til gavn for både organisation og
medarbejdere.
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Medarbejderne forbereder sig
Jo mere medarbejderne ved, hvad I skal til samtalen,
desto bedre. Du kan fx gå frem efter et samtaleskema,
som du udleverer til medarbejderne i god tid inden
samtalen. Så kan de bruge spørgsmålene til at forberede sig.
Samtaleskemaet kan fx indeholde disse
seks emner:
– Siden sidst: Hvordan er året gået?
Er der fulgt op på sidste års mål?
– Samarbejde og trivsel: Hvordan er stemningen på arbejdspladsen? Hvordan er
dialogen mellem dig, dine kolleger og
din leder?
– Mål på din arbejdsplads og din rolle:
Hvor ser du dig selv i forhold til arbejdspladsens mål?
– Dine temaer: Hvad synes du, det er særlig
vigtigt at få talt om?
– Fremtiden: Hvor ser du dig selv i fremtiden? 		
Hvad skal der til, for at din arbejdsplads
fortsat er attraktiv?
– Fik du sagt det, du ville: Hvordan har
dialogen været? Udfyldning af udviklingsplanen.

En medarbejder har været ansat
i din afdeling i 40 år. Han fortæller,
at han går på efterløn om et år og
derfor ikke behøver deltage i en
udviklingssamtale. Du ved, at han
er den rette til at lære unge medarbejdere at omgås borgene. I
hans udviklingsplan kan der stå,
at han skal coache, vejlede og
sparre i kunde-service og i at
tale med forskellige borgere.
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Inden du præsenterer skemaet for medarbejderne, kan
det være nyttigt, at I tager en snak i ledergruppen og
afklarer, om der er spørgsmål, I skal lægge særlig vægt
på. Hvis det er tilfældet, skal du naturligvis forberede
dine medarbejdere på det.
Skemaet giver fokuserede samtaler og sikrer, at I når
rundt om alle relevante områder, inden I formulerer
udviklingsplanen. Skemaet kan også være en hjælp for
medarbejdere, der har svært ved at tale om sin egen
udvikling.

En medarbejder på 62 år vil blive, til
hun er 67. Hun ønsker blot at passe
sit arbejde og indser ikke, at en række af hendes praktiske opgaver med
at udfylde blanketter for borgerne
forsvinder i takt med digitaliseringen. Din udfordring er, at hun ikke
ønsker at udvikle sig og endnu mindre vil have en udviklingsplan.
I god tid før udviklingssamtalen
kan du så et frø, som får hende til
at tænke over sin situation, så hun
forstår, at hun er nødt til fortsat at
udvikle sig. Du hjælper hende også
på vej ved at sende hende på kursus
sammen med andre medarbejdere.
Et kursus kan give sammenhold og
øge deres forståelse for at hjælpe
hinanden i det daglige.
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Din egen forberedelse til samtalen
Du kan selv bruge skemaet i din forberedelse. Du kan fx
tænke på, hvordan året er gået for medarbejderen, og
skrive stikord ud fra spørgsmålene.
– Hvilke opgaver synes du, medarbejderen
er lykkedes godt med i det forgangne år?
– Hvilke styrker har du især oplevet, at
medarbejderen har anvendt?
– Hvordan oplever du medarbejderen som
en del af det faglige og sociale fællesskab
på arbejdspladsen – hvordan trives medarbejderen?

Forskel på medarbejdere
Nogle medarbejdere ønsker at udvikle sig i en bestemt
retning. Her handler det om at planlægge en karriere
og understøtte den med relevante kurser og uddannelse. Andre har ambitioner om at ville noget mere
uden at vide, hvad det skal være. De skal have hjælp til
at finde retning. Men du skal også have dem med, der
ikke står forrest i køen til at forandre sig.
Nogle medarbejdere er vant til at arbejde procesorienteret i grupper, hvor de udvikler nyt uden at have en
præcis opskrift. Andre arbejder med drift og er dygtige
til at løse de opgaver, de får serveret. Hvis de ønsker
at fortsætte med deres måske rutineprægede opgaver,
kan det betyde, at du står over for en større udfordring
med at formidle, hvad udviklingssamtalen går ud på.
Kunsten er at få medarbejdere uden ambitioner til at få
en ambition. Det kan være en udfordring at få fx ældre
medarbejdere til at tage ansvar for, at de også skal
udvikle sig, selv om de kun har få år tilbage på arbejdsmarkedet. Det er dit ansvar at bringe medarbejderne
godt ind i fremtiden ved at gøre det klart, at opgaverne
forandrer sig, og at de ikke har noget job, hvis de ikke
følger med udviklingen. Men det må ikke ske som en
trussel. Du skal gøre dem nysgerrige på, hvad andre gør
for at forbedre deres kompetencer, og give dem troen
på, at de også kan udvikle sig.

– Det piller lysten fra medarbejderne, hvis de
føler sig dunket i hovedet med et krav om,
at de skal udvikle sig.
– Du kan motivere ved at fortælle, at udviklingsplanen skal hjælpe dem til fortsat at være
attraktive medarbejdere. Planen skal skabe 		
tryghed frem for usikkerhed, for jo mere de 		
kan, desto større indflydelse har de på deres 		
egen jobsituation.
– Du møder medarbejderne, hvor de er, og
løfter dem derfra.

En stille medarbejder kunne godt
tænke sig at føre kontrolsamtaler
med borgerne. Du tvivler på, at hun
kan konfrontere en enlig mor med
billeder fra hendes profil på Facebook, som tyder på, at hun reelt stadig bor sammen med børnenes far.
Ved at holde dine bekymringer op
for medarbejderen kan hun reflektere over de spørgsmål, du stiller.
Du inviterer hende med andre ord til
at overveje, hvilke udfordringer der
kan være for hende i det job. Hvis
hun holder fast i sit ønske, kan du
overveje at give hende små opgaver,
hvor I prøver af, om det virkelig er
noget for hende. Måske vokser hun
med opgaven.
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Tag medarbejderen med på en rejse

Det kan lyde banalt, men i en travl hverdag glemmer
du måske at få de praktiske forhold omkring udviklingssamtalerne på plads i tilstrækkelig god tid. Her er en
liste over ting, der kan sikre en god start på samtalen:
– Book et lokale, hvor I kan tale uforstyrret, 		
enten dit kontor eller et neutralt rum
afhængig af hvad du og medarbejderne
foretrækker.
– Hæng et skilt på døren, der klart signalerer,
at I ikke vil forstyrres.
– Gør det hyggeligt, server fx kaffe, te og frugt
og hav en blomst eller et stearinlys på bordet.
– Sørg for ikke at have møder lige før eller
efter en udviklingssamtale.
– Aflys kun en samtale i yderste nødstilfælde.
– Sluk din mobiltelefon fra mødets begyndelse.
– Kom til tiden.
Det er ikke længden, der afgør, om det har været en
god udviklingssamtale. Medarbejdere er forskellige, så
nogle samtaler er gennemført på en time, andre kan
vare dobbelt så længe, fordi I har mere at tale om. Hvis
det bliver nødvendigt, skal du være klar til at overskride
den afsatte tid. Ellers risikerer du, at medarbejderen
husker samtalen som dårlig.
En god start på samtalen er afgørende for udbyttet.
Nogle mener, de har gennemført så mange samtaler,
at de ikke behøver forberede sig, men hvis du ikke
sætter dig ind i, hvordan medarbejderen har klaret sine
opgaver, og hvilke udfordringer hun står over for, føler
hun sig ikke taget alvorligt. For mange er udviklingssamtalen/ MUS den ene gang om året, de sidder alene
med deres leder.
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Lad først medarbejderen fortælle
Til selve samtalen er det en god ide, at du først lader medarbejderen fortælle, hvordan hun ser på det
seneste år. Ofte vil du være enig i hendes betragtninger,
men det kan også være, du har lagt mærke til, at hun
har stået over for nogle udfordringer, du vil drøfte med
hende.
– Det kan være svært at tale om udvikling med
nogle medarbejdere, fx når de har siddet
længe på et område. Men opgaverne ændrer
sig langsomt, og reelt lever medarbejderne
måske ikke længere op til de skærpede krav,
der stilles i dag. Det kan du ikke pludselig sige
til dem. I stedet må du få det bedste ud af
situationen. Nogle ledere føler, at det kan være
akavet at tale om behov for udvikling med en
medarbejder, som har siddet med en opgave i
mange år, men du er nødt til at tage fat og tale
med hende om, hvordan I ved fælles hjælp kan
sørge for, at hun kommer på omgangshøjde.
Samtaleskema holder jer på sporet
Hvis du og medarbejderen går frem efter et samtaleskema, forbereder I jer ud fra de samme spørgsmål,
og I kan skrive konklusioner undervejs i samtalen. En
samtale kan udvikle sig, så I kommer langt omkring,
men skemaet hjælper jer tilbage til udgangspunktet.
Både du og medarbejderen kan følge med i, hvor langt
I er i samtalen, og I kan blive enige om, at I er færdige
med et punkt, inden I går videre til det næste. Samtidig
sikrer konceptet, at du når omkring alle områder med
samtlige medarbejdere.

Book et lokale, hvor I kan tale
uforstyrret, enten dit kontor eller
et neutralt rum afhængig af hvad
du og medarbejderne foretrækker.
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En medarbejder svinger voldsomt i
humør og ankommer ofte uden at
sige godmorgen. De øvrige medarbejdere oplever, at de i perioder
skal tage særskilt hensyn til deres
kollega.
Du må tage den svære samtale med
hende og få hende til at forstå, at
man ikke behøver være lige gode
venner med alle, men på en arbejdsplads behandler man hinanden
ordentligt. I kan skrive i udviklingsplanen, at hun skal arbejde hen mod
en mere stabil adfærd på arbejdspladsen. Indtil det lykkes, skal hun
sige godmorgen, og hun må gerne
tilføje: »Jeg er ikke så snakkesalig i
dag«. Så respekterer kollegaerne, at
de ikke skal småsnakke med hende.
Det er nemmere at måle, om en
medarbejder er blevet god til at lave
en præsentation på Power Point, end
om hun har forbedret sin væremåde.
Derfor tager I en opfølgende samtale, hvor du og medarbejderen giver
eksempler på, hvor I synes, det går
godt.
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Medarbejderen skal gennem dialogen opleve sig set,
hørt og anerkendt. Uanset om der er tale om en stjerne
eller en vandbærer, er det vigtigt, at du anerkender
medarbejderens bidrag til opgaveløsningen. Du kommer langt ved at være lyttende og nærværende, ved
at give konstruktiv feedback og ved at tage afsæt i
medarbejderens udgangspunkt. I kan eventuelt arbejde
med spørgeteknik og anerkendende tilgang i jeres
lederforum:
– Hvilke opgaver har du det godt med at løse?
– Hvilke opgaver kunne du tænke dig at
blive bedre til?
Det er oplagt at bruge udviklingssamtalen til at give
medarbejderen feedback på året, der er gået. Men det
må ikke fylde, så meget, at I ikke får tid til at tale om
udvikling fremadrettet. I stedet for at lade problemer
fylde skal I fokusere på at finde måder at løse dem på.
Samtalen skal være positiv og skal indeholde faglige
mål, I kan forfølge.
Eksempler på hvad I kan tale om
Spørgsmålene er eksempler, som du kan rette til, så de
passer til dine behov. Det er ikke vigtigt, om du stiller
det ene eller andet spørgsmål, men at I får en god samtale, som ender i en udviklingsplan.
Siden sidst
– Status på udviklingsplanen fra sidst - har din
faglige udvikling været tilfredsstillende?
– Hvilke opgaver har fyldt det seneste år?
– Hvad er gået godt? Hvorfor gik det godt?
– Hvad nåede du ikke? Hvad skyldes det?
– Er dine færdigheder blevet brugt på den
rigtige måde det seneste år?

Samarbejde og trivsel
– Hvordan har du det alt i alt på arbejdspladsen?
– Hvad gør en arbejdsdag god?
– Hvad gør en arbejdsdag mindre god?
– Hvordan bidrager du til et godt samarbejde?
– Hvordan er forholdet til vores borgere/brugere?
Mål på din arbejdsplads og din rolle
– Hvad tænker du om arbejdet med vores
mål for arbejdspladsen?
– Hvad skal vi sætte særligt fokus på i det
kommende år?
– Hvordan kan du bidrage til at nå målene?
Dine temaer
– Er der forhold i dit arbejdsliv, du i øvrigt vil
drøfte med mig?
– Er der fx forhold i dit privatliv, der har
indflydelse på dit arbejdsliv, som jeg skal
kende til?
Fremtiden
– Hvor ser du dig selv om tre år?
– Hvilke ønsker og forventninger har du
til dit job?
– Har du kvalifikationer, som du vil bidrage
med i dagligdagen?
Hvordan gik samtalen og opfølgning
– Hvad skal udviklingsplanen indeholde?
– Hvilke tre udviklingsområder er særligt vigtige?
– Hvad skal der til for, at du kan nå dine
udviklingsmål?
– Er dine udviklingsmål ambitiøse og realistiske?
– Er der behov for et opfølgende møde?
– Er der noget, der skal følges op på?
– Fik du drøftet de emner, du ville?
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Risiko for konflikt
Selv om samtalen skal være positiv, skal du naturligvis sige, hvor du ser medarbejderens udfordringer og
behov for udvikling. Også selv om det indebærer en
risiko for konflikt. Hvis medarbejderen ikke er vant til at
arbejde med sin egen udvikling, kan det være hårdt at
få at vide, at hun kunne have gjort det bedre. Hun føler
det måske som et personligt angreb: »Gør jeg det ikke
godt nok, siden du vil ændre på mine opgaver?«
Nogle ledere har den tilgang, at de skal finde problemet
og løse det. De er vant til, at medarbejderne henvender
sig, når de har et problem, de vil have hjælp til. Derfor
springer lederen direkte over i løsningsrollen. Sådan er
udviklingssamtalen ikke tænkt. Her skal du i langt højere grad tage medarbejderen med på en rejse: »Hvor
er vi nu - hvor skal vi hen - hvorfor og hvordan?«
Ved at anerkende medarbejderens indsats får du lettere ved at efterspørge det, du vil have mere af. Hvis
du synes, hun har været længe om at løse en bestemt
opgave, kan du spørge til årsagen. På den måde får du
medarbejderen til at tænke med på problemstillingen,
og sammen kan I finde frem til, hvordan hun kan gøre
det anderledes. Udviklingsplanen bliver i reglen bedst,
når medarbejderen selv får ideerne til, hvad der skal stå
i den.
– Hvis en medarbejder har så svært ved at se
behovet for, at hun skal udvikle sig, at udviklingssamtalen ikke fører nogen steder hen, kan
det være, I skal tage den over to omgange: »Vi
er som organisation på vej i den retning, og vi
bliver nødt til at tale om din rolle. Men nu sætter vi udviklingssamtalen på stand by, så du
får tid til at tænke over, hvordan vi kan få din
profil til at passe med vores fremtidige behov.
Så vender vi tilbage og gør samtalen færdig«.
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Skriv udviklingsplanen sammen
En god måde at runde samtalen af på er ved at spørge
medarbejderen, om hun har fået sagt alt det, hun ville,
og hvad du tager med fra samtalen. Derefter skriver I
en udviklingsplan, der beskriver medarbejderens personlige mål, opgaver, trivsel og udviklingsaktiviteter, så
hun kan lykkes med sine mål.
– Det er alment menneskeligt, at man tror,
man har aftalt ét, og at den anden tror noget
andet. Derfor er det langt bedre, at I sammen gør samtalen til ord på papir og gerne så
konkret som muligt. Det er en udfordring for
mange ledere, fordi de føler, at de binder sig til
noget bestemt. Men planen hjælper medarbejderen til at forholde sig til sin egen udvikling,
når den kommer på skrift.
Til næste års samtale kan du tale med medarbejderne
om, hvad de fik ud af eventuelle kurser og oplæring.
Ved at gøre en medarbejder opmærksom på, at hun
har lært at håndtere vrede borgere i telefonen, opdager
hun, at hun faktisk bruger det kursus i konflikthåndtering, hun har været på. Det kan inspirere hende til at
deltage i andre former for faglig udvikling.
– Mål, der handler om at udvikle medarbejderens personlige kompetencer, fx hvis
hun skal blive bedre til at samarbejde med sine
kolleger, vil typisk kræve et eller flere opfølgende møder i månederne efter udviklingssamtalen.

Den daglige dialog
Det kan virke kunstigt at sidde med skema og opfølgning én gang om året, mens udviklingen buldrer
derudad. Selv om den formelle udviklingsplan er på
plads, forhindrer det ikke, at du løbende arbejder på
at udvikle dine medarbejdere, og at I sammen løser de
daglige opgaver og udfordringer. Men i modsætning
til den daglige dialog er udviklingssamtalen planlagt af
både dig og medarbejderen, og I har forberedt jer til
samtalen.

I kan skrive i udviklingsplanen,
at medarbejderen skal være mere
fleksibel, fordi afdelingen skal være
bemandet i åbningstiden Men du må
først få hende til at forstå, at det er
et problem for hendes kolleger, at
hun altid insisterer på at gå klokken
halv fire, for de kan også have behov for engang imellem at gå tidligt
hjem.
I kan skrive i udviklingsplanen, at I
har talt om, at hun skal udvise større
fleksibilitet over for sine kolleger, og
gerne med konkrete eksempler.
I kan også skrive, at hun skal overveje sin måde at kommunikere med
kollegerne på, når hun har behov for
at gå tidligt. Der er forskel på »Jeg
skal afløses klokken halv fire i dag«
og »Hej, jeg har behov for at gå
klokken halv fire i dag. Kan I
hjælpe mig?«
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Ved at trække de store linjer i
udviklingsplanerne op understøtter
du udviklingskulturen på arbejdspladsen. Det er også en god ide, at
du tager dig tid til at samle op på
udviklingen efter fx et halvt år.
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Opsamlingen er afgørende for arbejdspladsens udvikling

Dit arbejde med medarbejdernes udviklingsplaner skal
sikre, at de har en fælles forståelse for de mål, du har
sat op. Derfor er det helt afgørende, at du samler op
på forløbet på et afdelingsmøde, når du har haft alle til
samtale.

gør du medarbejderne opmærksom på, at jeres
fælles arbejde med at udvikle deres kompetence fører til noget. Det styrker deres lyst til at
arbejde videre med deres udviklingsplaner i de
kommende år.

Du behøver ikke gå i detaljer, men du kan måske
sige noget generelt om trivslen på arbejdspladsen, at
medarbejderne gerne vil udvikle sig, og at I løbende
skal holde hinanden op på udviklingsplanerne. At det
er et gensidigt ansvar at holde øje med, hvad der bliver
udbudt af kurser. Så ved alle, at de har ens præmisser.

Udviklingsplanerne kan være vidt forskellige, men hvis
du er gået frem efter de samme spørgsmål hos samtlige
medarbejdere, har du sikret dem ens vilkår, og de vil
opfatte processen som retfærdig.

Du kan også sætte fokus på, hvilken tendens der er i
udviklingstiltagene, og hvilken betydning du forventer,
at de får for det daglige arbejde, og du kan referere
tilbage til den fælles erkendelse, medarbejderne nåede
frem til via de små opgaver om jeres behov for udvikling, du stillede på personalemøder i god tid forud for
selve samtalerne. Du kan også orientere om, hvornår
og hvordan du vil følge op på udviklingsplanerne,
og hvis flere har haft samme ønsker, kan I tale om,
hvordan I opfylder dem. Men det skal ske i respekt for
fortroligheden mellem dig og den enkelte medarbejder.
– Ved at trække de store linjer i udviklingsplanerne op understøtter du udviklingskulturen
på arbejdspladsen. Det er også en god ide, at
du tager dig tid til at samle op på udviklingen
efter fx et halvt år: »Se, nu er fire blevet eksperter på det felt, og tre andre kan træde til som
afløsere på et andet område.« På den måde

Udviklingsplanen har to læsere
Du kan tage afsæt i medarbejdernes udviklingsplaner,
når du – eventuelt sammen med tillidsrepræsentanten
- skal strikke tilbud om kompetenceudvikling sammen.
Men den skriftlige udviklingsplan er som udgangspunkt
til dig og medarbejderen og ingen andre. Den kan indeholde både personlige og faglige mål om, hvor medarbejderen er på vej hen, som hun ikke bryder sig om
kommer frem. Det kan være, hun skal forbedre sin evne
til at samarbejde, eller at hun vil være leder og »sætter
sig« på halvdelen af puljen til kompetenceudvikling, så
andre ikke kan komme på kursus.
Som udgangspunkt drøfter I udviklingsplanen en gang
om året, men hvis organisationen eller medarbejderens funktion skifter karakter, kan der opstå behov for
at tilpasse planen. Du er forpligtet til at sørge for, at
medarbejderen altid har en opdateret kopi af udviklingsplanen.
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En erfaren medarbejder er i dine
øjne den helt rigtige til at tage ud
og lære ældre borgere, hvordan de
selv kan anvende borger.dk. Men
hun bryder sig ikke om at stå frem
i større forsamlinger. Det kan et
kursus i kommunikation eller
præsentationsteknik råde bod på,
ligesom hun skal kende borger.dk
dybere end de pensionister, hun skal
vejlede. Hun skal også have i baghovedet, hvordan de mest almindelige funktioner på borger.dk er
bygget op, så hun kan svare på
spørgsmål. Det kan alt sammen
fremgå af hendes udviklingsplan.

Planen skal løftes ud i virkeligheden
For at få udviklingsplanen til at leve skal I løfte den fra
papir og til reel kompetenceudvikling. Det er op til dig
og medarbejderen at udmønte planen i dialog, men
det er dit ansvar, at I runder udviklingsplanen en gang
imellem.
Det kan være, at en medarbejder ikke kun skal arbejde
i sin egen afdeling, men skal deltage i tværgående projekter, fx med fokus på internationalt arbejde. Her kan
kurser i fundraising eller projektarbejde være relevante.
Efterfølgende skal du sørge for at få hende med i en
projektgruppe, og det kan derfor være nødvendigt, at
du går til en kollega i en anden afdeling for at få hende
ind i én.
Det bør i det hele taget være naturligt, at du taler med
kollegerne i din ledergruppe om, hvordan I hver især
koordinerer medarbejdernes udviklingsplaner – både så
I drager nytte af hinandens erfaringer og samarbejder,
hvor det er muligt.
Fast procedure for overlevering ved lederskifte
Opgaverne er ikke ene om at ændre karakter. Der sker
også jævnligt større eller mindre ændringer i organisationerne, så pludselig får dine medarbejdere måske en
anden leder, mens du selv skal stå i spidsen for nogle
andre. Det kan også være medarbejdere, som flytter fra
en afdeling til en anden.
Hvis I ikke allerede har en procedure for, hvordan I overleverer medarbejdernes udviklingsplaner til hinanden, er
det en god ide, at du bringer spørgsmålet om, hvordan
I sikrer en systematisk overlevering op i organisationen.
Ellers er der risiko for, at udviklingsplanerne forbliver en
fortrolig samtale mellem den enkelte leder og medarbejder, frem for at blive brugt til at styrke organisationens samlede kompetencer.
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Du har også selv ret til en udviklingsplan

Aftalen om udviklingsplaner gælder også dig som leder
på en overenskomst under HK/Kommunal. Du har ret
til en udviklingsplan, og vi anbefaler, at du en gang om
året inviterer dig selv til udviklingssamtale med din chef.
Det er oplagt, at du benytter dig af denne ret i forbindelse med den årlige lederudviklingssamtale (LUS).

Og til din chef kan du sige, at du gerne vil udvikle
og uddanne dig, men at du ikke føler, du kan tillade
dig det og derfor har brug for hjælp til at skabe den
nødvendige frihed. I kan fx aftale, at du får en kortere
orlov, en ugentlig læsedag eller en hjemmearbejdsdag i
ny og næ.

Ligesom medarbejderne skal du som leder i det offentlige håndtere et stigende krav til kvalitet, samtidig
med at hyppige forandringer ofte går hånd i hånd med
nedskæringer på budgetterne. Heller ikke medarbejderne er, som de var engang. De flytter sig hele tiden
og følger nye og anderledes mønstre.

Alder er ingen undskyldning
Måske synes du, at du ledelsesmæssigt er nået langt,
og at du har succes i dit arbejdsliv. Men ligesom du ikke
tillader medarbejdere at undskylde sig med, at de ikke
behøver udvikle sig, fordi de er oppe i årerne, så kan du
heller ikke gøre det.

Forudsætningerne for god ledelse ændrer sig mere end
nogensinde. Det samme gør vilkårene for at få succes
som leder. Derfor skal du ruste dig til dagens og fremtidens udfordringer ved at få tilført nye perspektiver, nye
metoder og nye værktøjer. Du har et personligt ansvar
for at forny og opgradere dig selv, og ved løbende at
uddanne dig går du også foran som et godt eksempel
for medarbejderne.

Selverkendelse er både en vigtig kompetence og det
første skridt til fortsat udvikling. Så lad dig ikke holde
tilbage af hverken andres eller dine egne fordomme.
Man bliver aldrig for gammel til at lære. Erkend med
dig selv, at vilkårene for at lede med succes konstant er
under udvikling - derfor er du også er nødt til at flytte
dig.

Skab dig tid til din egen udvikling
Nu tænker du måske, at du ikke har tid til at udvikle
dig, og føler, at både din chef og dine medarbejdere
har brug for, at du er til stede – at opgaverne kræver
det. Men det er udfordringer, der kan løses. Fx kan du
lave aftaler med en eller to af dine medarbejdere om at
sørge for de mest hastende opgaver.
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Ledelse er livslang læring. Ved at efterleve det princip
sender du desuden et værdifuldt signal til dine medarbejdere - også til de ældste af dem - om at blive ved
med at uddanne sig. Så kast dig ud i det.

Lige som medarbejderne skal
vi som ledere i det offentlige
håndtere et stigende krav til
kvalitet, samtidig med at hyppige forandringer ofte går
hånd i hånd med nedskæringer
på budgetterne.
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Eksempel på udviklingsplan

Erfaren medarbejder skal sikre oplæring og videndeling

Igennem de senere år er der kommet flere nye medarbejdere i økonomiafdelingen, og de har hver især
udviklet deres egne arbejdsmetoder. Bente er en erfaren
medarbejder, og hun oplever dagligt omkostningerne
ved, at der mangler en fælles forståelse af økonomiafdelingens måder at arbejde på. Det bekymrer hende.
Derfor bliver hun glad, da hendes leder under MUS
udtrykker samme bekymring og spørger, om hun vil
være tovholder for møder om, hvordan hun og hendes kolleger arbejder. Bente siger ja, og de aftaler en
udviklingsplan.
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Eksempel på udviklingsplan

Kommune satser på kompetenceløft til sagsbehandlere

Kommunen vurderer, at der er brug for et generelt
kompetenceløft for alle sagsbehandlere for at sikre en
tilstrækkelig fleksibel opgaveløsning i fremtiden. Målet
er, at alle sagsbehandlere skal have en uddannelse på
diplomniveau. Hans er opmærksom på kommunens
udspil. Han synes, at hans opgaver i arbejdet med børn
og unge bliver mere og mere komplekse, og han tror,
at kompetencer vil sikre hans job i fremtiden. Da hans
leder nævner kommunens beslutning om kompetenceløft under MUS og spørger, om det er noget for ham,
siger han ja, og de aftaler en udviklingsplan.
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Eksempel på udviklingsplan

Den opsøgende og formidlende personalekonsulent

Gitte skal holde flere og flere oplæg for ledere og
medarbejdere og sparre med ledere om personalejuridiske spørgsmål. Hun bruger mange kræfter på
at forberede sig og vil gerne blive bedre til at være
den opsøgende og formidlende personalekonsulent, for hun ved, at det er sådan, de skal arbejde
fremover. Derfor bringer Gitte ønskerne om kompetenceudvikling op i sin MUS og får aftalt en
udviklingsplan.
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Læs mere

Disse links fører dig direkte til relevante hjemmesider, hvor du kan læse mere om udviklingsplaner:
HK/Kommunals hjemmeside:
hk.dk/kommunal/job_og_loen/kompetenceudvikling
Kompetenceweb:
kompetenceweb.dk
Lederweb:
lederweb.dk/Personale/Kompetenceudvikling
Statens Center for Kompetenceudvikling:
kompetenceudvikling.dk
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