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3Fokus på…      LÆRING & UDVIKLING

HVORFOR ER DET AFGØRENDE? 
▪Selv mindre forbedringer i medarbejdernes opgaver kan have en dramatisk effekt på tværs af 

virksomheden. Måden at indføre disse forbedringer er ved at have fokus på udvikling.  
▪Dit teams medlemmer kan blive bedre til det, de gør, og som leder kan du hjælpe dem med at 

identificere hvordan. Husk at læring ikke bare handler om at gå på kursus. Den bedste læring 
kommer ofte ved at arbejde med andre kollegaer, der tager nye opgaver på sig, eller øver sig 
på nye praktiske færdigheder.  
▪ Introduktion er helt afgørende for en ny medarbejders oplevelse af Sodexo. Invester tid i at 

lave en god introduktion til nye medarbejdere. Det får dem til at føle sig værdsat og 
respekteret. En dårlig introduktion har den modsatte effekt, og kan skabe problemer både på 
den korte bane men også på længere sigt. (”Alle kan huske den første arbejdsdag!”).  
▪Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) sikrer, at alles rolle er afstemt til at nå vores fælles 

mål. Hvis vi alle bevæger os i den samme retning, er vi langt mere tilbøjelig til at skabe bedre 
resultater.  !

HVAD ER DIT BIDRAG SOM LEDER?  
Sørg for at: 
▪dit team har mulighed  for passende udviklings- og uddannelsesmuligheder 
▪afholde årlige MUS  
▪udviklingsplaner effektueres 
▪alle nyansatte får en god introduktion 
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HAR DU… 

▪… fulgt introduktionsprocessen?  

▪… sørget for, at du følger op på behov, der identificeres i de 
årlige udviklingssamtaler eller i udviklingsplanerne?  

▪Afsat tid til regelmæssige møder?  

▪… arrangeret rotation og variation i opgaver? 

▪… gjort MUS meningsfuld? Opmuntring af dit team til at reflektere 
over, hvad der er gået godt i deres job, og hvad der ikke er.  

▪… talt om fremtiden? Find ud af hvad dine medarbejderes 
karrieredrømme er. Hvis det er relevant, så diskuter tiltag, der kan 
hjælpe dem med at flytte dem fremad.  

▪… sat SMARTe mål (Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske, 
Tidsbundne)?

VIGTIGE TING 
DU BØR 

GØRE


