Velkommen
om bord!
God indøvelse- og
oplæring af nye medarbejdere

Struktureret og systematisk indøvelse- og oplæring er utrolig vigtigt,
hvis man vil sikre, at den nye medarbejder bliver længe i virksomheden. Ved hjælp af forskellige initiativer kan du sikre et godt arbejdsklima i virksomheden, hvilket også gør det muligt for din nye medarbejder at blive produktiv på kort tid.

Indøvelse- og oplæring

Denne brochure giver dig et overblik over, hvad god indøvelse- og
oplæring af nye medarbejdere omfatter. Endvidere får du gode råd til,
hvordan du fra start kan give din medarbejder en oplevelse af at være
havnet det helt rigtige sted.

Forberedelsesfasen

Orienteringsfasen

Den første
arbejdsdag

Tid

Oplæringsog integrationsfasen

Din virksomhed ...

… integrerer sine medarbejdere og har
færre udgifter til
nyansættelser

… formidler professionalisme og anerkendelse igennem et
godt forberedt
oplæringsforløb

… fremmer sin nye
medarbejders loyalitet og engagement

INDØVELSE- OG OPLÆRING AF NYE MEDARBEJDERE

Faser ved indøvelse- og
oplæring af nye medarbejdere

Fagligt

Socialt

Opnå viden om
• virksomheden
• de interne strukturer
• opgaverne
• relevante kontaktpersoner

•
•
•
•

Lære sociale kontakter at kende (kolleger, ledere, kunder)
Imødekommenhed over for den nye medarbejder
Hjælp til at udvikle en vi-følelse
Den nye medarbejder arbejder sig frem til egen position i
virksomheden

Det er vigtigt at tage højde for alle oplærings niveauerne for at støtte din
nye medarbejder bedst muligt og hjælpe ham/hende med at få en vedvarende tilknytning til virksomheden.

Din nye medarbejder ...

… er motiveret takket
være din anerkendelse

Værdiorienteret

Formidling via det, der sker og er sket i hverdagen, f.eks. igennem
• omgangsformer
• virksomhedskultur
• rollemodeller

… udvikler en følelsesmæssig tilknytning til
din virksomhed

… skaber hurtig produktivitet

NIVEAUER VED INDØVELSE- OG OPLÆRING

Niveauer ved indøvelse- og
oplæring af nye medarbejdere

Periode:
Fra kontrakten er skrevet under til
første arbejdsdag
Mål:
Der er skabt et godt grundlag til en god
oplæring. Kollegerne er informeret og
ansvarsfordelingen er på plads.
Vores råd:
Obs! Denne periode er stærkt præget
af usikkerhed. Kommunikation er
alfa omega. Sørg for aldrig at miste
kontakten!

Forholdsregel

Forklaringer og eksempler

Information til
kollegerne

Så snart den nye medarbejder er ansat, bør du informere dine medarbejdere for at undgå
dårligt arbejdsklima.

Forberedelse af
arbejdspladsen

Husk: Kodeord, adgange, udstyr til skrivebordet, visitkort, navneskilt, blomster/velkomsthilsen den første arbejdsdag.

Valg af mentor

Det skal være frivilligt at være mentor. Tænk over faktorer såsom fælles interesser, alder
og arbejdsområde. Sæt tid af til mentoren til at udføre denne opgave.

Velkomstbrev

Forslag til indhold: Arbejdsstart, nødvendige dokumenter, parkeringsmuligheder. Send
brevet afsted, evt. sammen med velkomstmappen, så snart du har modtaget den underskrevne kontrakt retur.

Velkomstmappe

Forslag til indhold: Information om virksomheden, præsentation af kollegerne, godt at
vide fra A-Z, tilbud i nærheden.

Arbejdsplan for den
første arbejdsdag

Afstemt med den pågældende afdeling. Stil hverken for mange eller for få krav til din nye
medarbejder. Send ham/hende planen for hans/hendes første arbejdsdag.

Introduktionsplan
for de første uger

Som rød tråd for de første uger. Planen bør udarbejdes og afstemmes med den pågældende
afdeling. Husk også at sætte tid af til regelmæssige samtaler/møder.

FORBEREDELSESFASEN

Forberedelsesfasen

DEN FØRSTE ARBEJDSDAG

Den første arbejdsdag

Forholdsregel

Forklaringer og eksempler

Velkomst

Ledelsen eller den nærmeste leder byder velkommen – det sender et signal om påskønnelse.
Involver også mentoren.

Rundtur i virksomheden

Vær opmærksom på at vise de lokaler og gange, som er specielt vigtige for den nye medarbejder.
Husk også at vise, hvor der ligger pauserum og toiletter.

Præsentationsrunde

Husk på, at den nye medarbejder sandsynligvis ikke er i stand til at indprente sig alle navne med det
samme. Som hjælp er det en god idé, at lægge fotos af kollegerne med deres navn i velkomstmappen.

Indledende samtale

med nærmeste leder. Byd din nye medarbejder velkommen og giv ham/hende et overblik over,
hvad der skal ske de første uger, og hvad dine forventninger er til denne periode. Brug introduktionsplanen som hjælp.

Oplæring

Vær proaktiv og giv oplysninger om vigtige ting for at spare medarbejderen for at være nødt til
at stille irriterende ”Hvor er hvad”-spørgsmål. Det gælder også grundlæggende IT-kendskab og
virksomhedsinterne systemer. Involver gerne dine medarbejdere i dette.

Administrative ting

Kodeord, nøgleoverdragelse, forklaring til alarmanlægget osv.

Frokost

Afklar på forhånd, hvem den nye medarbejder kan spise frokost med. Dette er især relevant, hvis
den nye medarbejder er ny i byen/området.

Feedback-samtale

Brug et par minutter på at sætte dig ned sammen med din nye medarbejder og spørg ind til, hvordan den første dag er gået. Hvad er gået godt, og hvad er gået mindre godt? Sørg for, at medarbejderen har en god fornemmelse i maven, når han/hun går hjem fra arbejdet den første dag.

Mål:
Medarbejderen har fået et godt første
indtryk og går hjem med følelsen af,
at han/hun har truffet det rigtige valg
mht. arbejdsgiver.

Vores råd:
Sørg for, hverken at stille for mange eller for få krav til din nye medarbejder.
Videregiv de vigtigste informationer på
en struktureret måde. I dag er der f.eks.
fokus på den sociale integration.
Budskab:
„Vi er glade for at have ansat dig her
hos os!”

Periode:
Fra første arbejdsdag til ca. 3 måneder
efter
Mål:
At lære hinanden at kende. Medarbejderen bliver sat ind i sine opgaver.
Budskab:
„Bliv del af vores firma!”

Forholdsregel

Forklaringer og eksempler

Regelmæssige medarbejdersamtaler

Få svar på følgende spørgsmål: Hvad går godt? Hvad går mindre godt? Hvordan har medarbejderen det?
Hvor har han/hun brug for hjælp? Følg op på de gensidige forventninger.

Teambuilding

Støt op om eller tag initiativ til foranstaltninger, som har en positiv effekt på den sociale integration af den
nye medarbejder, f.eks. holdsport.

Videreuddannelse

Afstem den nødvendige videreuddannelse med medarbejderens ønsker til videreuddannelse. På den måde
viser du ham/hende, at du gerne vil støtte hans/hendes karrieremæssige udvikling og at du påskønner
ham/hende.

Vurdering fra tredjepart

Tal regelmæssigt med mentoren og de direkte kolleger. De kan bedst vurdere din nye medarbejders udvikling. Sørg for, at din nye medarbejder ikke får følelsen af, at du går bag om ryggen på ham/hende.

Viden om virksomheden

Hjælp din nye medarbejder med at blive fortrolig med virksomhedens produkter og serviceydelser, også
dem, der ikke er relateret direkte til hans/hendes arbejdsområde. Det hjælper ham/hende med at kunne
identificere sig med virksomheden og det er vigtigt for, hvordan virksomheden fremstår udadtil.

Kendskab til kunderne

Sørg for, at din nye medarbejder lærer de kunder at kende, som er vigtige for ham/hende, og om muligt
også personligt. Det gør det lettere for ham/hende at ringe kunderne op.

Detaljeret oplæring

Uddeleger den detaljerede oplæring til de pågældende kolleger og spørg regelmæssigt, hvordan det går.

Evalueringssamtale i slutningen af
prøvetiden

Denne dag er en milepæl for din medarbejder. Aftal mødet i god tid og giv konkret feedback. Giv også din
medarbejder god tid til at fortælle. Argumenter for din afgørelse om enten at fortsætte eller afbryde det
videre ansættelsesforhold.

ORIENTERINGSFASEN

Orienteringsfasen

OPLÆRINGS- OG INTEGRATIONSFASEN

Oplærings- og integrationsfasen

Forholdsregel

Forklaringer og eksempler

Overdragelse af
ansvar

Medarbejderen bør nu få mere selvstændig ansvar og være proaktiv.

Deltagelse i videreuddannelse

Sørg for at fremme din medarbejders styrker. Via skræddersyede tilbud er det muligt at kompensere for manglende
eller forældet viden.

Teamintegration

Støt fortsat op om den sociale integration, f.eks. via fælles sportslige aktiviteter.

Udveksling af viden

Sørg for, at den nye medarbejder får den for ham/hende nødvendige viden. Overvej også videreuddannelse i den
forbindelse.

Projektarbejde og
arbejdsgrupper

Giv medarbejderen mulighed for at arbejde med på projekter. Det giver afveksling i det daglige arbejde og giver
ham/hende mulighed for at bidrage med sine ideer. Et syn på tingene udefra kan give vigtige input.

Feedback-samtaler

Ved hjælp af regelmæssig opfølgning kan du følge op på de gensidige forventninger og få et indblik i videreudviklingen af din nye medarbejder.

Erhvervsmæssig
networking

Det at lære hinanden at kende letter samarbejdet i den arbejdsmæssige sammenhæng og fremmer udvekslingen af
information og erfaring.

Tidshorisont:
Fra ca. 3 måneder
Mål:
Medarbejderen føler sig som en del af
teamet og opbygger en social tilknytning til virksomheden.
Budskab:
„Vi ønsker, at du bliver et fuldgyldigt
medlem af vores team!”

VORES GODE RÅD!

Vores gode råd!
Din kontaktperson:
Kvalificeret arbejdskraft

Standardiser oplæringsprocessen – Det sikrer

Amit Mozumdar

fairness og sparer tid

M: +45 20 31 39 77

Tag højde for alle integra-
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Sørg for at fremme din

medarbejder – Han/hun

måde kan du hjælpe din
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skal vide fra starten af,

medarbejder med at opnå
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hvordan han/hun kan ska-

en følelsesmæssig tilknyt-

tivation og optimal brug
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heden

ammo6@toender.dk
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