
‹#› / Fem i fokus 

3Fokus på … LÆRING & UTVIKLING

HVORFOR ER DETTE VIKTIG 
▪Selv mindre forbedringer av innsatsen kan ha stor innvirkning for selskapet. Dette oppnås ved 

å fokusere på utvikling. 
▪Alle ansatte kan utvikle seg innen sitt område, og som leder kan du hjelpe dem med å finne ut 

hvordan. Husk at læring ikke bare er å gå på kurs. Utover å kontinuerlig forbedre seg innenfor 
eksisterende arbeidsoppgaver, skjer mye av læring gjennom samarbeid med kollegaer og 
arbeid med nye oppgaver. 
▪En god introduksjon og opplæring er viktig for den ansattes opplevelse av Sodexo. Gjør vi 

dette riktig, tilrettelegger vi for at de lykkes, føler seg verdsatt, respektert og ivaretatt.  
▪Dersom vi alle trekker i samme retning, er det større sannsynlighet for å oppnå gode 

resultater. I medarbeidersamtalen sørger vi for at alle forstår hvordan individuelle mål og 
prestasjoner bidrar til oppnåelse av våre overordnede mål for selskapet. !

HVA ER DITT BIDRAG SOM LEDER?  
Sørge for at teamet/avdelingen har tilgang til relevante læringsmuligheter, at 
medarbeidersamtaler og utviklingsplaner blir gjennomført og vurdert, samt at alle nyansatte får 
en dekkende introduksjon og opplæring. 
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GJØR DU FØLGENDE... 

▪… følger plan for introduksjon og opplæring? Viktig å sørge for 
at alle nyansatte meldes på et introduksjonskurs. Fra første arbeidsdag 
skal nyansatte ha en opplæringsplan. 

▪… regelmessig følger opp arbeids- og utviklingsmål fra 
medarbeidersamtalen? 

▪… sette av tid til regelmessige oppfølgingsmøter?  

▪… frigjør du tid til dine ansatte til opplæring og utvikling? 

▪… gjør du medarbeidersamtalene meningsfulle? Be 
medarbeiderne om å tenke over hva som har gått bra og mindre 
bra i arbeidet, hvilke utviklingsbehov de har og diskuter hva som 
bør gjøres for å hjelpe dem videre dersom det passer slik. 

▪… er tydelig i utforming av individuelle mål (arbeids- og 
utviklingsmål fra medarbeidersamtalen). Målene bør være 
konkrete, enkle, målbare, realistiske, relevante og tidsbestemte

TIPS  
til hva 

 du bør gjøre


