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AUHRA-VEJLEDNING 
Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til AU’s MUS-koncept 
i AUHRA til medarbejdere, der skal til MUS. 
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KVIKGUIDE TIL MUS 
Denne del indeholder en kvikguide til AU’s MUS-koncept i AUHRA til medarbejdere, der skal til MUS. 

Log på AUHRA 
1. Log på AUHRA med dit brugernavn og adgangskode 
2. Husk at du kan vælge sprog nederst på siden 
3. Har du glemt dit brugernavn eller adgangskode, klik på ’Glemt/udløbet brugernavn eller kode? – 

klik her’. 

Forberedelse til MUS 
1. Du modtager en mail om, at du kan logge på AUHRA og forberede dig til MUS. 
2. Log på AUHRA med dit brugernavn og adgangskode 
3. Vælg MUS Medarbejder og derefter MUS Proces (OBS: Hvis du kun har adgang til MUS i AUHRA, 

kommer du direkte ind i skærmbilledet for MUS-processen) 
4. Klik på ikonet for samtaleguiden for at åbne samtaleguiden, som du skal forberede dig i. 

Samtaleguiden er til din egen forberedelse og kan kun ses af dig. 
5. Du kan udfylde skemaet, gemme det og printe det, så du kan tage det med dig til samtalen. 

Afholdelse af MUS 
1. Samtalen afholdes 
2. Som resultat af udviklingssamtalen har du som medarbejder ansvaret for at udfylde aftaleskemaet 

ud fra de aftaler, som I har lavet. Aftaleskemaet kan også udfyldes sammen som afslutning på 
samtalen, hvis der er tid til dette. 

Udfyldelse af aftaleskemaet 
1. Log på AUHRA 
2. Klik på ikonet for aftaleskemaet 
3. Udfyld skemaet 
4. Klik på knappen Send til leder 
5. Du kan skrive en kommentar i kommentarfeltet til din leder, hvis du ønsker dette. 

Godkendelse af aftaleskemaet 
1. Du får tilsendt en mail, når din leder enten har godkendt aftaleskemaet, eller hvis lederen har sendt 

aftaleskemaet retur til dig til rettelse 
2. Log på AUHRA for at foretage rettelser 
3. Åben aftaleskemaet og foretag dine rettelser og genfremsend til din leder 
4. Godkendelsesprocessen er først færdig, når du modtager en mail om, at aftaleskemaet er godkendt 

MUS Arkiv 
1. Log på AUHRA 
2. Vælg MUS Medarbejder og derefter MUS Arkiv 
3. Her ses dine gennemførte MUS-processer med din leder 
4. Du kan se det godkendte aftaleskema og din samtaleguide for hver afsluttet samtale 
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UDVIDET IT-VEJLEDNING TIL MUS 
Denne del indeholder en mere uddybende gennemgang af de enkelte trin i MUS-processen. 

MUS-processen overordnet 
MUS-processen i AUHRA indeholder 5 trin: 

 

AUHRA login og startbillede 
Start AUHRA via følgende link: http://auhra.au.dk  

Log-in 

 

Log på AUHRA med det brugernavn og adgangskode, som du har fået tilsendt. 

Tips: 
A. Vælg sprog – dansk eller engelsk 
B. Log på med det tilsendte brugernavn og adgangskode 
C. Hvis du har glemt enten brugernavn eller adgangskode, skal du klikke på linket ’Glemt/udløbet 

brugernavn eller kode? – klik her’ og følge vejledningen. Du vil derefter automatisk få tilsendt et 
nyt. 

A

 

B

 C 

http://auhra.au.dk/
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Startside 
Bemærk: Hvis du har flere ansvarsområder i AUHRA, vil du komme ind på startsiden for AUHRA, når du 
logger på (se skærmbillede nedenfor). Hvis du derimod kun har adgang til MUS-processen i AUHRA, vil du 
komme direkte ind i skærmbilledet for MUS-processen, når du logger på (se næste afsnit om MUS-
processen). 

 

I Hovedmenu vælges MUS Medarbejder og dernæst MUS Proces. 

Tips: 
A. Hovedmenu: Viser hvilke funktioner, du har adgang til i AUHRA, f.eks. MUS Medarbejder 
B. Meddelelser: Listen viser de tilsendte meddelelser, som du får undervejs i MUS-processen. Du får 

de samme meddelelser som mails. 
C. Dokumenter: Her ligger en række dokumenter, som du har adgang til. I mappen ’MUS-dokumenter’ 

finder du relevante dokumenter til brug i MUS-processen. Disse kan også findes på 
www.au.dk/mus.  

D. I den blå bjælke har du følgende muligheder: 
• Foretrukne: Her kan du definere link til specifikke funktioner i AUHRA eller til relevante 

websider. 
• Indstillinger: Her kan du foretage forskellige indstillinger f.eks. skifte adgangskode eller 

skifte sprog. 
• Log af: Her logger du af AUHRA 

A

 

B

 

C 

C 

http://www.au.dk/mus
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MUS-processen 

Forberedelse til MUS 

 

Klik på den gule blyant i kolonnen Samtaleguide. 

Tips: 
A. Øverste del af siden består af følgende 6 kolonner: 

• Leder: Viser navnet på den person, der har indkaldt dig. 
• Status: Der kan være 2 forskellige statusangivelser, som viser, hvem der har næste aktion 

på aftaleskemaet: 
 MUS-skemaer hos medarbejder  
 MUS-skemaer hos leder 

• Planlagt MUS-dato: Viser den dato, som blev angivet i invitationen. Hvis datoen 
efterfølgende er blevet ændret, vises den nye dato ikke – du bliver også inviteret via mail- 
og kalendersystemet, og dette vil være den aktuelle dato, tid og sted for samtalen. 

• Aftaleskema: Når blyanten er gul, har du adgang til skemaet. Hvis den er grå, har du sendt 
skemaet til din leder til godkendelse. 

• Samtaleguide: Samtaleguiden er din, og det er kun dig, der kan skrive i og se 
samtaleguiden. 

• Vedhæftninger: Det er muligt at vedhæfte dokumenter, filer eller lave små noter. 
B. I den blå bjælke er der følgende muligheder: 

• Navigator: Herfra kan du navigere til andre funktioner i AUHRA, hvis du har adgang til flere. 
• Foretrukne 
• Hjem: Her vil du komme retur til startsiden 
• Indstillinger 
• Log af 

A

 

B
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Forberedelse til MUS – samtaleguide 

 

Klik på Samtaleguide for at få adgang til din samtaleguide. 

Til forberedelse kan der skrives i de enkelte indtastningsfelter. Samtaleguiden kan gemmes, og der kan 
laves et print af den til brug til selve samtalen. Samtaleguiden er din og kan kun ses af dig. 
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Afholdelse af MUS med din leder 
Når du har afholdt MUS med din leder, har du som medarbejder ansvaret for at gå ind i AUHRA og udfylde 
aftaleskemaet ud fra de aftaler, som I har lavet.  Når du har udfyldt aftaleskemaet, skal du sende det til 
godkendelse til din leder via AUHRA. Din leder vil derefter få en mail om, at der ligger et aftaleskema til 
godkendelse inde i AUHRA. 

Aftaleskema 

 

Klik på den gule blyant i kolonnen Aftaleskema. 
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Udfyld aftaleskemaet (A), skriv evt. kommentarer i kommentarfeltet (B-C) og klik på knappen ’Send til leder’ 
(D). 

Tips: 
I aftaleskemaet har du følgende muligheder: 

A. Udfyld aftaleskemaet 
a. Hovedlinjerne i samtale 
b. De enkelte aftaler 
c. De tilhørende aktiviteter 
d. Hvem er ansvarlig for aftalen? 
e. Hvornår skal der følges op på de enkelte aftaler? 

B. Se historikken over de kommentarer, der har været i forbindelse med godkendelsen af 
aftaleskemaet 

C. Her kan du skrive kommentarer til din leder. Disse er synlige for din leder. 
D. Du kan klikke på følgende knapper: 

a. Printvenlig version 
b. Gem 
c. Tilbage til oversigt 
d. Send til leder. Når du sender skemaet til din leder, kan din leder gå ind i AUHRA for at 

godkende skemaet eller sende det retur til dig, hvis der er rettelser, som skal foretages. 

Når lederen har godkendt aftaleskemaet, er MUS-processen slut, og du vil modtage en mail herom. 
Aftaleskema og samtaleguide vil herefter blive overfør til MUS Arkiv. 

MUS Arkiv 

 

Nederst i skærmbilledet ser du listen over alle tidligere afholdte MUS-processer.  

De tidligere godkendte aftaleskemaer og samtaleguider kan åbnes og printes, men du kan ikke rette i dem. 
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