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Mål:  

 At få et samlet overblik over arbejdspladsens kompetencer for bedre at 

kunne udnytte dem. 

 At få beskrevet de kompetencekrav, arbejdspladsen ønsker, dels hos ny-

ansatte, dels hos medarbejdere, der har været ansat i flere år. 

 Mere målrettede uddannelsesplaner for den enkelte og bedre service 

overfor ’kunden’. 

Tid: 

 1-3 timer. Kompetenceanalyseskemaet udfyldes før eller undervejs i en 

MUS-samtale/et interview. 

Personer:  

 Samtlige medarbejdere i forskellige jobfunktioner (ledere, pædagoger, 

nattevagter, uddannelseskonsulenter, vikarer, portører m.fl.). 

Materialer:  

 Udfyldning af et interviewskema, som den enkelte medarbejder/leder 

med fordel kan give til sin chef, kollega, kunde eller samarbejdspartner 

med henblik på at beskrive egne kompetencer.  

Beskrivelse: 

 Værktøjet kan med stor fordel anvendes af ledelsen på de arbejdspladser, 

der ønsker at få et samlet overblik over de mangfoldige kompetencer, 

som medarbejderne har. Ved at tydeliggøre kompetencerne og sammen-

holde dem med de krav og forventninger, der stilles til fremtidens medar-

bejdere, kan arbejdspladsen blive mere effektiv og klog på fremtidige ud-

dannelses- og udviklingsbehov. Samtidig bliver medarbejderne mere til-

fredse, idet de føler, at de bliver mere inddraget og ’brugt’ på den rigtige 

måde.  

 Værktøjet giver den enkelte leder/medarbejder mulighed for på to-

mandshånd at spørge ind til egne kompetencer i forhold til, hvordan man 

konkret udfører sit arbejde, hvad der er ens stærke sider, hvordan man 

bedst kan udvikle sig fremover i forhold til nye opgaver, hvilke sider man 

har behov for at styrke etc. På den måde får man mulighed for at komme 

hele vejen rundt og få et realistisk billede af sig selv som person. 
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Ønsker du yderligere information, så kontakt: 

 Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv, Seniorkonsulent, Solvej Hune 

på tlf. +45 7220 2626, e-mail: soh@teknologisk.dk 

Du kan også kontakte en af de arbejdspladser, der i projekt ’Nærvær i Arbejdet’ 

har erfaringer med anvendelse af værktøjerne: 

 Nørholm Kollegiet, Allingevej 6, 7400 Herning. Kontaktperson: Peter Hald 

Jacobsen, tlf. +45 2962 5468, e-mail: peter.jacobsen@ps.rm.dk 

 Blåkærgård, Røddingevej 11 A, 8800 Viborg. Kontaktperson: Jette Svens-

son, tlf. +45 8727 2990, e-mail: jette.svensson@ps.rm.dk 
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