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Udviklingssamtaler - Hvad er opgaven?

• Ønske om at få et opdateret udviklingssamtale-materiale med:

• en tydelig strategisk forankring

• en nødvendig indbygget fleksibilitet

• et højt kvalitetsniveau i udviklingssamtalerne

• inddragelse af gode praksiserfaringer på fakulteterne



s
d

u
.d

k
#
s
d

u
d

k

januar 2023

SDU HR

Udviklingssamtaler – Status

UDVIKLING GODKENDELSE LANCERING IMPLEMENTERING

2021

Behovsafdækkende interviews

Forår 2022

Udvikling af koncept

Første udkast

Feedback

Orientering i KKT

Andet udkast

Efterår 2022

Drøftelse i HSU (sep.)

Tilpasning

Pilottestning

Feedback og justering

Forår 2023 2023Direktion dec. 2022

HSU primo 2023
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Inspiration og inddragelse

Inspiration bl.a.:

• SAMF

• NAT

• IRS

• Kompetencesekretariatet

Inddragelse:

NAT

SUND

OUH

HUM

TEK

SAMF

Fællesadministrationen

Sparringsgruppen vedr. implementering af SDU’s

Ledelseskompas
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Hvad rummer den samlede pakke?

• Årshjul

• Forberedelsesmateriale til ledere og medarbejdere

• Samtaleguides til Fælles strategisk drøftelse i ledergruppen LUS, MUS og GRUS

• Kompetenceplan

• Tillægsmoduler til hovedtema 5 i MUS:

• Karrierevejledningssamtaler og andre udviklingssamtaler (under udvikling)

• Seniorsamtaler (under udvikling)
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brugerdefinerede farvepalette

Årshjul for udviklingssamtaler på SDU

• Årshjulet er den overordnede ramme for udviklingssamtaler på 

SDU og kan tilpasses lokale vilkår.

• Medarbejdere og ledere på statens arbejdspladser skal holde 

udviklingssamtaler én gang om året. Det er aftalt mellem 

overenskomstparterne. Udviklingssamtaler skal understøtte de 

løbende daglige drøftelser om de ansattes udvikling. Bemærk at 

GRUS er en mulighed og ikke et krav som MUS og LUS.

• Dekan/universitetsdirektør er ansvarlige for, at processen med 

årlige udviklingssamtaler igangsættes.

• Institutledere/fakultetssekretariatschefer/områdechefer er 

ansvarlige for, at der afholdes udviklingssamtaler i egne enheder, 

herunder at udviklingssamtalerne forberedes og gennemføres, 

samt at der følges op på kompetenceplaner.

• Udviklingssamtaler skal afholdes af ledere med 

personaleansvar. Medarbejdere kan bede om at afholde MUS 

med personalelederen. 

Institutleder/fakultetssekretariatschef/områdechef er ansvarlig 

for, at ledere, der afholder udviklingssamtaler, har de fornødne 

kompetencer.

Opfølgning på 
foregående årshjul og 
opstart på kommende 

årshjul drøftes i 
samarbejdsudvalgene. 

Ledergrupper mødes og 
drøfter fokus i 

udviklingssamtaler, 
herunder strategisk 
retning og midler til 

kompetenceudvikling

Ledere for ledere 
planlægger og afholder 

LUS

Ledere planlægger og 
afholder GRUS og MUS.

Kompetenceplaner 
udarbejdes og 

godkendes af lederen og 
medarbejderen

Ledergrupper mødes og 
samler op på 
tværgående 

kompetenceudvikling

Ledere følger op på 
aftaler i 

kompetenceplaner
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Sikring af bred medinddragelse og medbestemmelse

• Samarbejdsudvalget følger op på det foregående års MUS og 

kompetenceplaner og fastlægger retningslinjer for afholdelse 

af det kommende års MUS.

• Ledergrupper mødes og drøfter fokus i årets 

udviklingssamtaler herunder strategisk retning og midler til 

kompetenceudvikling.

Igangsætning af MUS processen – fx ved personalemøde 

• Ledelsen opfordrer ledere og medarbejdere til at prioritere 

MUS både i forberedelsen, under samtalen og i opfølgningen.

• Ledelsen konkretiserer SDU’s mål og strategier i relation til 

MUS og konkrete arbejdsopgaver

Skriftligt materiale om MUS

• Ledelsen informerer om MUS materialet og vejleder i, hvordan 

det anvendes, herunder hvem der har ansvar for hvad.

Dagsorden for den konkrete MUS

• Det aftales, hvilke emner, der skal drøftes på den konkrete MUS.

Reservation af tid og sted

• Det aftales, hvem der indkalder til MUS, hvor lang tid der skal 

afsættes og reserverer et passende lokale.

Forberedelse 

• Leder og medarbejder forbereder sig, på baggrund af de valgte 

emner, på drøftelse af arbejdsopgaver i det forgangne år og 

ønsker til det kommende år. 

• Begge parter overvejer udviklingsmål, udviklingsplan og 

kompetenceudviklingsmuligheder

Referat 

• I udgangspunktet er det lederens ansvar at skrive referat, men 

det kan aftales, at medarbejderen gør det. 

• Aftal, om referatet er fortroligt, eller evt. kan udleveres til ny 

chef/TR.

Kompetenceplan

• Aftal, hvem der skriver udkast til kompetenceplan for 

medarbejderen og proceduren for godkendelse og opfølgning

Opfølgning

• Leder/medarbejder (afhængigt af aftale) indkalder til 

opfølgningssamtale/mini-MUS.

• Ledelsen følger op på fælles aktiviteter i enhederne

Igangsæt aktiviteter

• Ledelsen informerer om, hvilke aktiviteter, der sættes i gang i 

enheden og på tværs af enheder.

• Medarbejderen tager initiativ til igangsætning af egne 

aktiviteter, når disse er godkendt.

Ansvar:

Ledelse

Medarbejdere

Samarbejdsudvalg

FØR

UNDER

EFTER

MUS PÅ SDU – Hvem gør hvad – hvornår? 



s
d

u
.d

k
#
s
d

u
d

k

januar 2023

SDU HR

Samtaleguides

• MUS

• GRUS

• LUS

• Fælles strategisk drøftelse i ledergruppen

Samtaleguide til MUS, LUS og GRUS (Laves elektronisk med inspiration fra kompetencesekretariatets MUS-designeren), så det bliver 

muligt at designe sit eget MUS-skema indenfor den overordnede ramme.

https://kompetenceudvikling.dk/inspiration/mus-designer/
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Samtaleguider

• Spørgsmålene i samtaleguiderne tager udgangspunkt i de tematikker, som udviklingssamtalerne på SDU skal indeholde. 

• Nogle af spørgsmålene ligner hinanden indholdsmæssigt, men har en forskellig ordlyd, der vil passe til forskellige 

enheder og medarbejdertyper. Vælg de spørgsmål, der giver mening hos jer. Der skal under samtalen som minimum 

drøftes tematikker indenfor alle 4 hovedtemaer, samt overvejes om der er andet, der er vigtigt at få drøftet under 

hovedtema 5.

• I de fleste tilfælde kan spørgsmålene besvares af både leder og medarbejder. Når der fx spørges ”Hvad lykkes rigtig 

godt……….?”, så kan det både besvares ud fra en ledelsesmæssig vurdering samt ud fra medarbejderens egen vurdering.

• Bruttolisten er ikke komplet, men er alene udtryk for input og inspiration, hvor der også er mulighed for selv at 

formulere et spørgsmål (BLANK FELT).
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Fælles strategisk drøftelse i ledergruppen (Laves elektronisk på samme måde som MUS-designeren)

Spørgsmål til ledergruppens fælles forberedelse

• Hvad er ledergruppens fælles mål med MUS?

• Hvad er de vigtigste overvejelser om strategi og mål ved den kommende MUS?

• Hvordan kan vi oversætte strategien til egne afdelinger og områder på en måde, så det giver mest mulig relevans for medarbejderne?

• Er der særlige temaer eller områder, vi ønsker at have fokus på i dette års MUS på tværs af arbejdspladsen?

• Hvilke budskaber er så centrale, at vi alle skal formidle dem?

• Hvordan sikrer vi en god opfølgning på MUS?

• Hvad er behovet for afholdelse af GRUS?

• (BLANK FELT)
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Hovedtema 1

Status siden sidst

Hovedtema 2

Mål og retning

Hovedtema 3

Samarbejde og samspil

Hovedtema 4

Engagement og trivsel

Hovedtema 5

Lederskab

• Hvordan er det gået med din 

enheds strategiske 

udviklingsmål fra seneste LUS 

og hvilke er der behov for i det 

kommende år?

• Hvilke opgaver har enheden 

løst det seneste år, og hvordan 

har det udviklet enheden?

• (BLANK FELT)

• Hvilke af SDU’s mål er særlig 

relevante for din enheds 

opgaver?

• Er der strategiske ændringer på 

vej, som har betydning i forhold til 

din enheds opgaveløsning? Er der 

besluttet nogle centrale 

kompetenceudviklingsindsatser, 

som er relevante for din enhed? 

• Hvad er din enheds strategiske 

mål og indsatser i den kommende 

periode?

• (BLANK FELT)

• Hvordan fremmer du samspil 

blandt medarbejdere indenfor 

din egen enhed?

• Hvordan understøtter du 

tværgående initiativer, aktiviteter 

og samarbejder udenfor din egen 

enhed?

• Hvordan bidrager du til 

videndeling, feedback og 

sparring?

• (BLANK FELT)

• Hvad lykkes din enhed rigtig godt 

med og hvor har I behov for at 

styrke jeres kompetencer for at 

kunne løse jeres nuværende og 

kommende opgaver?

• Hvordan skaber du rum for 

begejstring og faglig stolthed i 

din enhed?

• Hvordan håndterer du konflikter, 

mistrivsel tvivl og usikkerhed?

• (BLANK FELT)

• Hvordan søger du dialog med 

medarbejdere, chefer og 

lederkolleger om god ledelse og 

om din ledelsespraksis?

• Hvordan udvikler du din egen 

ledelsespraksis og hvilken 

understøttelse har du brug for?

• Er der andet, der er vigtigt for dig 

at drøfte?

• (BLANK FELT)

Samtaleguide til LUS
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Samtaleguide GRUS
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Samtaleguide til MUS
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Konceptet samles og kan findes på SDUnet under SDU HR’s servicesider
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Implementering - ledelsesansvar

• Implementering af SDU’s nye koncept for udviklingssamtaler er forankret hos lederne i ledelseslinjen. Kun på 

den måde kan vi sikre, at de visioner og ønsker SDU har omkring udviklingssamtaler, kan blive bragt til live 

på lang sigt. 

• Dekan/universitetsdirektør er ansvarlige for, at processen med kendskab til konceptet og implementeringen 

igangsættes i egne enheder.

• Institutledere/fakultetssekretariatschefer/områdechefer er ansvarlige for, at kendskabet til konceptet 

udbredes til ledere og medarbejdere og implementeres i egne enheder, samt at de personaleledere, der 

afholder udviklingssamtaler, har de fornødne kompetencer.
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Implementering – SDU HR understøttelse

• Læringsunivers på SDU HR’s serviceside med vejledning og redskaber til at komme i gang.

• I forbindelse med lanceringen tilbyder SDU HR at komme rundt til alle hovedområder med en kort workshop for at introducere det nye 

materiale, samt præsentere hvilke understøttende aktiviteter der yderligere kan rekvireres.

• Mulighed for at rekvirere en kort ”standard” introworkshop, der kan tilpasses forskellige målgrupper, fx ledergrupper, medarbejdere, TR, SU, 

mm.

• Mulighed for lokalt at rekvirere skræddersyet understøttelse for bestemte målgrupper.

• Kompetenceudvikling for bestemte målgrupper, fx ledergrupper, medarbejdere (vip/tap), TR, SU, mm.:

• Redskabskurser

• Lederintro for nye ledere

• Konsulentydelser

• Etc.


	Slide 1: Udviklingssamtaler - Hvad er opgaven?
	Slide 2: Udviklingssamtaler – Status 
	Slide 3: Inspiration og inddragelse
	Slide 4: Hvad rummer den samlede pakke?
	Slide 5: Årshjul for udviklingssamtaler på SDU
	Slide 6:    
	Slide 7: Samtaleguides
	Slide 8: Samtaleguider
	Slide 9: Fælles strategisk drøftelse i ledergruppen (Laves elektronisk på samme måde som MUS-designeren) 
	Slide 10
	Slide 11: Samtaleguide GRUS
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14: Konceptet samles og kan findes på SDUnet under SDU HR’s servicesider 
	Slide 15: Implementering - ledelsesansvar
	Slide 16: Implementering – SDU HR understøttelse

