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MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

KÆRE LEDERE
Aarhus Universitet ønsker, at medarbejderne oplever universitet som en god ramme for deres arbejdsmæssige indsat og
ønsker derfor at sikre muligheder og udvikling for alle. Det
kræver gode arbejdsvilkår, et godt arbejdsmiljø, inddragelse
og en nærværende ledelse.
For at understøtte dette indfører vi et fælles koncept for medarbejderudviklingssamtaler på Aarhus Universitet. Formålet
med udviklingssamtalerne er forventningsafstemning og dialog
om mål, opgaver, trivsel, samarbejde, samt faglig og personlig udvikling. Det er vigtigt, at samtalerne anvendes, som et
udviklingsværktøj med henblik på at sikre, at medarbejdernes
kompetencer opdateres, så de er bedst muligt rustet til at løse
opgaverne. Konceptet skal være med til at sikre udviklingssamtaler, som er til gavn for både medarbejdere og universitetet.

Vi anbefaler, at konceptet anvendes af alle på universitet.
MUS-konceptet er blevet udarbejdet i en proces med inddragelse af repræsentanter for TR-systemet, institutledere, administrative ledere og AU HR. Det bygger desuden på erfaringer fra
andre universiteter, offentlige institutioner og private virksomheder.
God fornøjelse med samtalerne.
Med venlig hilsen
Brian Bech Nielsen
Rektor
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VEJLEDNING TIL
MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER
Indledning – Hvorfor holder vi MUS på AU?
Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) på AU er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder.
MUS tager udgangspunkt i medarbejderens hverdag og giver
leder og medarbejder mulighed for en dybere dialog og forventningsafstemning om mål, opgaver, trivsel, samarbejdsrelationer, faglig og personlig udvikling. MUS bliver på den måde
samtalen, der kan koble den enkeltes faglige og personlige
kompetenceudvikling med arbejdspladsens udvikling.
Samtalen skal sikre, at medarbejderens kompetenceudvikling
bliver strategisk og systematisk. Strategisk ved at sikre en
retning for kompetenceudviklingen, der matcher arbejdspladsens behov og understøtter den overordnede strategi på Aarhus
Universitet. Systematisk ved at medarbejder og leder sammen
udarbejder et aftaleskema og følger op på aftalerne i løbet af
året. Det er også beskrevet i Aftalen om Kompetenceudvikling
på Statens arbejdspladser. Der er pligt til, at leder og medarbejder afholder MUS en gang årligt.
MUS skal derudover, jf. de personalepolitiske normer i personalepolitikken på AU, understøtte en kompetenceudvikling,
der er med til at sikre medarbejderen gode jobmuligheder på
jobmarkedet både på og udenfor universitetet. Desuden bidrager MUS til at de personalepolitiske normer om professionel
personaleledelse, faglig og personlig udvikling af kompetencer, en anerkendende tilgang samt balance mellem familie og
arbejdsliv efterleves.
Det er et fælles ansvar leder og medarbejder imellem, at samtalerne skaber effekt. Det er lederens opgave at sørge for at holde
samtalerne og at sikre muligheden for den nødvendige kompetenceudvikling. Medarbejderen skal på sin side arbejde på at nå
sine udviklingsmål og gennemføre de planlagte udviklingsaktiviteter.
MUS er på den måde en gensidig udviklingssamtale med et
fremadrettet fokus. MUS er ikke en erstatning for løbende dialog og feedback mellem leder og medarbejder i det daglige. Det
er heller ikke en problemsamtale, hvor lederen eller medarbejderen fokuserer på opsparede kritikpunkter. Dette håndteres
ved særskilte samtaler, evt. under medvirken af TR og AU HR.
Endelig er det vigtigt, at MUS ikke er en lønforhandling. Af
samme årsag er udgangspunktet også, at MUS på AU afholdes
i efteråret, sådan at den er tydeligt og tidsmæssigt adskilt fra
lønforhandlinger, som foregår i foråret.

Samtaleguider til leder og medarbejder
I MUS-konceptet er der 4 samtaleguider: Samtaleguide for teknisk-administrativt personale, samtaleguide for videnskabeligt
personale, samtaleguide for ledere og endelig en samtaleguide
for videnskabeligt personale med ledelsesansvar.
Lederen skal for hver enkelt medarbejder tage stilling til,
hvilken samtaleguide, der skal anvendes, og meddele medarbejderen dette i god tid. Samtaleguiden er vejledende, forstået
sådan, at der gerne må stilles supplerende spørgsmål, udelades
underspørgsmål og byttes om på rækkefølgen. Konceptet er dog
baseret på en omfattende erfaring med, hvad der virker i MUS
på danske arbejdspladser. Hertil kommer, at samtaleguiden
sikrer, at de basale principper i en MUS overholdes i forhold til
at komme omkring arbejdsåret, der gik, trivsel og arbejdsglæde
samt fremtidige opgaver og kompetenceudvikling. Forenklet
kan man sige, at lederen skal sørge for, at samtalen dækker
medarbejderens fortid, nutid og fremtid i jobbet.
I samtaleguiden anvendes betegnelsen ’enhed’ om den lokale
gruppe, man tilhører, og hvis leder indkalder til MUS, uanset
om man tilhører en forskergruppe, en administrativ enhed, et
værksted, et laboratorium eller en anden arbejdsmæssig enhed,
der har en fælles opgave.
Det er en ledelsesopgave at definere, hvilke ledere der afholder
MUS med hvilke medarbejdere. Der kan afholdes MUS uagtet,
om den MUS-førende leder har bemyndigelse til at træffe beslutning/give tilsagn af f.eks. økonomisk karakter. For lederen
kan der således være behov for at undersøge enhedens samlede
kompetenceudviklingsbehov eller søge økonomisk tilsagn, inden der gives endeligt tilsagn til den enkelte medarbejder. Her
er det blot vigtigt at anføre i aftaleskemaet, hvornår et endeligt
tilsagn forventes givet, og hvordan der følges op herpå.
Konceptet findes også på engelsk.
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MUS og Samarbejdsudvalgene
Det anbefales, at MUS har været drøftet i det lokale samarbejdsudvalg i passende tid inden de årlige samtaler. Både for at
drøfte MUS som et kompetenceudviklingstiltag og for at sikre
at der er tilstrækkelig klarhed over, hvem der er MUS-ansvarlig
for hvilke grupper af medarbejdere det pågældende år.
Samarbejdsudvalgene har en central rolle omkring fastlæggelse
af retningslinjer for afholdelse af MUS og i forhold til evaluering af arbejdspladsens brug af MUS. Derfor er AU’s MUS-koncept godkendt af HSU og revideres årligt på basis af bl.a. den
evaluering, som laves gennem samarbejdsudvalgene

Forberedelsen til MUS – som leder
Det anbefales, at MUS-processen indledes med, at lederen
informerer medarbejderne samlet om de kommende MUS.
Informationen skal sikre, at medarbejderne kender formål,
ramme og tidsplan for MUS, herunder også AU’s og enhedens
mål, strategi og opgaver, m.v. Dette for at skabe en fælles referenceramme for leder og medarbejdere forud for de individuelle samtaler. Som inspiration til de kommende MUS kan lederen
evt. kort redegøre for, hvordan der efter sidste MUS-runde er
arbejdet med kompetenceudvikling i enheden. Informationen
kan ske på et allerede eksisterende møde f.eks. et afdelingsmøde, et fællesmøde eller pr. mail.
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Forberedelsen til MUS – som medarbejder
Inden samtalen forbereder medarbejderen sig ud fra samtaleguiden via AUHRA. Det, der skrives ind i guiden, er egne noter,
som kan medbringes til samtalen. I it-vejledningen for medarbejdere kan der læses mere om brugen af AUHRA i forbindelse
med MUS. Det er medarbejderens opgave at bringe emner
frem, der i arbejdsmæssig sammenhæng er vigtige at tale om.
Medarbejderen kan desuden med fordel på forhånd overveje:
•
•
•

•

Hvad er særligt vigtigt at drøfte med lederen?
Hvilke ambitioner og udviklingsønsker har jeg?
Hvordan stemmer nuværende kompetencer og ønsker til
fremtidigt arbejdsliv overens med arbejdspladsens mål og
udvikling?
Hvad er min feedback til lederen?

En afklaring af ovenstående kan være med til at sikre, at man i
samtalen får talt om det, der er vigtigst.
Feedback til leder og medarbejder under MUS
Som en del af MUS lægges op til, at lederen og medarbejderen
giver hinanden feedback på bl.a. opgaveløsning og samarbejde
i året, der gik. For at sikre at feedback’en kan bruges konstruktivt, kan denne simple feedback-model med fordel anvendes:

KONSTRUKTIV FEEDBACK
Hvis der er mulighed for det, kan leder og medarbejdere med
fordel også drøfte, hvilke kompetencemæssige udfordringer
enheden står over for, samt hvordan dette kan håndteres.
Som en del af forberedelsen anbefales lederen at læse ’Tjekliste
til lederen – MUS-processens 3 faser’ igennem. Lederen forbereder sig herefter til den enkelte samtale via samtaleguiden i
AUHRA (Aarhus Universitets personaleadministrative system).
Det, der skrives ind i guiden, er egne noter, som kan medbringes til samtalen. I it-vejledningen for ledere kan der læses mere
om brugen af AUHRA i forbindelse med MUS.
Som leder er det hensigtsmæssigt, at man har afholdt MUS
med egen leder, før der afholdes MUS med medarbejderne i
enheden. Det øger muligheden for at sikre strategisk forankret
medarbejderudvikling i overensstemmelse med AU’s mål. Når
lederen har gennemført udviklingssamtale med egen leder, er
der forventeligt større klarhed over, hvad der forventes af den
pågældende og hvilke strategiske mål for den pågældendes
enhed, der skal sigtes mod i det kommende år.

1. Beskriv fakta
• Indled med et konkret eksempel, eks. en situation,
et ordret citat, som giver anledning til feedback.
Gengiv fakta uden at fortolke.
2. Beskriv din oplevelse
• Din oplevelse handler kun om dig, derfor bruges vending
er som ”Jeg bliver …” og ”Jeg er … ”.
F.eks. imponeret, forvirret, usikker, skeptisk, glad, lettet,
inspireret, sur, stolt eller vred.
• Vendinger, der dømmer den anden, dur ikke til at give
feedback med, f.eks. ”du er …”, ”du bliver …”.
3. Fortæl, hvad du ønsker
• Sig hvad du ønsker, at den anden skal gøre.
• Sig hvad du ønsker og vil have fremover, i stedet for,
hvad du ikke ønsker.
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Afholdelse af MUS – selve samtalen
At gennemføre en MUS med kvalitet, mening og effekt forudsætter, at både medarbejder og leder gør sig umage for
at gennemføre en samtale, der er fremadrettet og skaber en
udviklende dialog.
En udviklende dialog fordrer, at både leder og medarbejder lytter til hinanden og prøver at forstå meningen bag det, der bliver
sagt, ved at stille uddybende spørgsmål frem for at argumentere
imod.
Hvis det i løbet af samtalen viser sig, at der er et presserende behov for en anden type samtale (f.eks. problemsamtale,
coaching etc.), aftales, hvornår denne kan finde sted, og MUS
fortsætter ifølge samtaleguiden.
Det anbefales at afsætte ca. 1½ time til en MUS.

Aftaleskema
MUS afsluttes altid med, at leder og medarbejder i fællesskab
aftaler, hvad der skal stå i aftaleskemaet, der gælder for det
kommende år. Jo mere konkret aftaleskemaet er, desto lettere
er det at forholde sig til og følge op på. Det er vigtigt at aftale,
hvem der er ansvarlig for, at de enkelte punkter i skemaet bliver
gennemført. Er det lederen eller medarbejderen selv, der har
ansvaret for at sætte den pågældende aktivitet i gang? Medarbejderen udfylder aftaleskemaet i AUHRA efter samtalen. Kan
dette nås under afslutningen på samtalen, er man velkommen
til at gøre det i fællesskab. Erfaringen viser dog, at det kan være
vanskeligt at nå. Når aftaleskemaet er udfyldt af medarbejderen, godkender lederen dette via AUHRA.
Skemaet er fortroligt, og det er kun leder og medarbejder, der
har adgang til det. Ved lederskifte i en enhed kan medarbejderen beslutte at han/hun ønsker at udlevere tidligere aftaleskemaer i papirform til den nye leder, hvis det skønnes gavnligt for
det fremtidige samarbejde.

AFSNITSNAVN

Opfølgning på MUS
Efter at have holdt alle medarbejderudviklingssamtaler i enheden anbefales det, at lederen laver en samlet tilbagemelding til
medarbejderne på et opfølgningsmøde eller som et punkt på et i
forvejen planlagt møde. Her kan lederen give en afrapportering,
som ud fra et overordnet organisatorisk og udviklingsmæssigt
perspektiv skitserer, hvilke særlige opmærksomhedspunkter,
samtalerne har givet anledning til. Herunder hvordan der følges
op i afdelingen. Af hensyn til fortroligheden er det er vigtigt, at
der ikke refereres konkret indhold fra de enkelte samtaler.
Som leder har man desuden en vigtig rolle i forhold til at følge
op på, om de individuelle udviklingsaktiviteter er på rette spor,
og om medarbejderen opnår det forventede udbytte. Hvis nogle
af aktiviteterne ikke forløber som forventet, bør leder og medarbejder drøfte hvorfor, og om der skal tages nye initiativer.
Erfaringer viser, at netop individuel opfølgning er afgørende
for, at både leder og medarbejder oplever, at MUS har effekt.

SAMTALEGUIDE
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LOKALT ÅRSHJUL FOR MUS
Det lokale årshjul for MUS indeholder en beskrivelse af, hvilke faser MUS løber igennem i løbet af
et år, hvilke initiativer, der igangsættes hvornår, og hvem der gør hvad.
Årshjulet henvender sig særligt til ledere og samarbejdsudvalg.

Opstart og drøftelse
af årets MUS i LSU

Lederen følger op på indgåede aftaler ved MUS, evt. ved
opfølgningssamtale

Marts
April

Evaluering af
årets MUS
i LSU

Lederen giver tilbagemelding i enheden
på generelle temaer
ved årets MUS

Maj
Juni

Januar

August

November
December
Tilsagn gives i
forhold til aftalte

aktiviteter
Aftaleskemaer
godkendes af
lederen

Lederen planlægger
årets MUS i
enheden

August
September
September
Oktober
November
Afholdelse af samtaler i
enheden startende
med lederne

Lederen indkalder
egne medarbejdere
til individuelle
samtaler og evt.
fælles orientering.

Lederen orienterer
om den kommende
MUS i enheden

Lederen og medarbejderen
forbereder sig til de
individuelle samtaler
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MAJ - JUNI
Opstart af enhedens planlægning

NOVEMBER - DECEMBER
Tilsagn i forhold til aktiviteter

Drøftelse i LSU
Det anbefales, at MUS årligt sættes i gang, ved at emnet sættes
på dagsordenen på et LSU-møde. Arbejdsstedets kompetenceudvikling igennem MUS er et særligt fokusområde for samarbejdsudvalgene jf. Samarbejdsaftalen.

Når årets MUS er gennemført, vurderer lederen det samlede
udviklingsbehov for enheden. Når det samlede behov er klarlagt (og såfremt man som leder ikke har budgetansvar: At der
er indhentet tilladelse økonomisk), gives tilsagn til de enkelte
medarbejdere, der herefter kan igangsætte de enkelte aktiviteter. Der er frist medio december for ansøgning om medfinansiering fra Kompetencefonden, under AU HR.

LSU tager stilling til, om der er særlige temaer, evt. affødt af relevante temaer fra den seneste psykiske APV, enhedens strategi
eller andet, som enheden ønsker drøftet på efterårets MUS, ud
over dem der allerede er fastlagt i AU’s MUS-koncept.

NOVEMBER - DECEMBER
Opfølgning i enhederne

Leder planlægger MUS
Lederen laver tidsplan for afvikling af MUS herunder kalendersætter fællesmøde om MUS i enheden.

Lederen giver en generel tilbagemelding på temaerne i årets
MUS og den aftalte kompetenceudvikling. Var der f.eks. særlige
temaer for enheden, der gik igen i samtalerne?

JUNI - AUGUST
Lederne indkalder til MUS

JANUAR
Evaluering af årets MUS

Lederne indkalder egne medarbejdere til MUS (Se Tjekliste til
lederen). Relevant materiale, f.eks. strategi mv., medsendes.
Selve forberedelsesmaterialet (samtaleguide etc.) sendes til
medarbejderen via AUHRA (se it-vejledning).

Evaluering af årets MUS og kompetenceudvikling sættes på
dagsordenen i LSU, som sender evt. ønsker om tilretning af
MUS-konceptet til Kompetenceudvikling, AU HR.

AUGUST - SEPTEMBER
Fællesmøder i enhederne
Lederen orienterer om de kommende MUS på et fællesmøde
eller et i forvejen planlagt afdelingsmøde, hvor der i fællesskab
drøftes kompetencemæssige udfordringer og udviklingsbehov
m.v. i enheden. Formålet er at tydeliggøre rammen for MUS –
eks. strategiske mål og kompetencebehov. Såfremt der er behov
for det, skal der også ske en udmelding af, hvem der holder
MUS med hvem.
SEPTEMBER - NOVEMBER
Samtaler afholdes og aftaleskemaer godkendes
Leder og medarbejdere forbereder sig via samtaleguiden i
AUHRA og samtaler holdes. Samtalen er fortrolig. Samtalen
afsluttes med, at leder og medarbejder aftaler, hvad der skal
skrives i aftaleskemaet i AUHRA. Hvis ikke det udfyldes og
godkendes i fællesskab som sidste del af samtalen, er det medarbejderens ansvar at indtaste aftalerne i AUHRA og sende det
til lederens godkendelse.

FORÅR
Opfølgning
I foråret afholdes evt. opfølgningssamtale, hvor aftaler indgået
ved MUS gennemgås. Har begge parter overholdt indgåede
aftaler?

SAMTALEGUIDE
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TJEKLISTE TIL LEDEREN
MUS-PROCESSENS 3 FASER
En tjekliste med anbefalinger til lederens forberedelse, afvikling
og opfølgning af MUS.
Fase 1: Forud for MUS
Forberedelse af MUS i enheden:
• Læs ”Vejledning til MUS” og ”Lokalt Årshjul for MUS”.
• Fastlæg enhedens mål, fremtidsplaner, økonomisk råderum
for kompetenceudvikling samt kompetencebehov for det
kommende år – gerne i samråd med din egen leder i forbindelse med din egen MUS.
• Husk at være opmærksom på, og at meddele dine medarbejdere, de eventuelle særlige temaer, som det lokale samarbejdsudvalg (LSU) har besluttet skal drøftes på årets MUS
ud over de tre hovedtemaer i AU’s MUS-koncept.
• Lav en tidsplan for afvikling af MUS, som indeholder: Dato
for et fællesmøde i enheden, perioden og datoer for individuelle samtaler samt dato for opfølgningsmøde i enheden.
• Informer medarbejderne på et fællesmøde, afdelingsmøde eller pr. mail. Her kan gives information om, hvornår
der afholdes MUS, hvem der holder MUS med hvem, hvor
længe samtalen varer, og de dokumenter (fx strategi m.v.
for din enhed) medarbejderne med fordel kan orientere sig
i. Endelig er det en god idé at fortælle om kompetenceudviklingsbehovene for enheden det kommende år.
• Inviter medarbejderne til MUS via AUHRA og Outlook og
vælg den relevante samtaleguide for hver enkelt medarbejder (Læs mere i it-vejledningen).

Forberedelse af den enkelte samtale:
• Gør status på aftaler og opfølgning siden sidste MUS.
• Forbered dig på spørgsmålene i samtaleguiden.
• Forbered anerkendende og konstruktiv feedback på opgaveløsning og udvikling til medarbejderen.
Fase 2: Selve samtalen
•
•
•

Disponer tiden under samtalen, så I kommer omkring alle
hovedtemaer og særlige fokusområder.
Det anbefales at afsætte 1½ time til selve samtalen.
Afsæt tid til at aftale, hvad der efterfølgende skrives i aftaleskemaet - hvem der går videre med hvad, og hvornår der
skal følges op.

Fase 3: Opfølgning på samtalen
• Koordiner evt. kompetenceudviklingsønsker lokalt inden
endeligt tilsagn til medarbejderne.
• Afhold opfølgningsmøde (evt. som del af et afdelingsmøde),
hvor væsentlige temaer og generelle opmærksomhedspunkter fra samtalerne drøftes. Herunder hvordan der følges op
i enheden. Af hensyn til fortroligheden er det vigtigt, at der
ikke refereres konkret indhold fra de enkelte samtaler.
• For at følge op på de individuelle samtaler anbefales det at
afholde opfølgningssamtale efter ca. et halvt år.
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RETNINGSLINJER FOR HVILKE MEDARBEJDERE
ER OMFATTET AF MUS PÅ AU
Alle ansatte på AU, med over 15 ugentlige timer og mere end ½
års ansættelse, er omfattede af årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS).
Det gælder, at det er en gensidig pligt mellem leder og medarbejder at gennemføre samtalen jf. Kompetenceaftalen (cirkulære om kompetenceudvikling af 8. juni 2011). Kompetenceaftalen fastslår også, at der i enighed skal formuleres og følges op
på strategiske udviklingsmål.
For medarbejdere i lønramme 37 samt medarbejdere i lønramme 36 og 35, der er pålagt et formelt personaleansvar, er samtalen dog alene et tilbud. Da disse ikke er omfattet af Kompetenceaftalen. HSU anbefaler dog, at disse samtaler gennemføres,
da det vil understøtte både den personlige og organisatoriske
trivsel og kompetenceudvikling (jf. resultatet af den psykiske
APV).

Der er medarbejdergrupper, der af praktiske og ressourcemæssige årsager anbefales undtaget fra MUS, Der kan naturligvis
være særlige, lokale hensyn, der gør, at den respektive leder
vælger at inddrage medarbejdere fra disse grupper i den årlige
MUS. Der er tale om medarbejdere med under 15 ugentlige
timer og mindre end ½ års ansættelse, samt studentermedhjælpere, nytiltrådte medarbejdere samt medarbejdere, der
fratræder inden for en kortere tidshorisont. For disse medarbejdergrupper gælder det, at det vil være andre typer af statussamtaler, det er relevant at gennemføre. Særligt for nytiltrådte
medarbejdere anbefales det, at der først gennemføres 3 måneders samtale, inden en MUS bliver relevant. For medarbejdere,
der fratræder, vil en fratrædelsessamtale i stedet være relevant.
For lønnede PhD’ere på del B, hvor AU er hovedarbejdspladsen,
gennemføres MUS på lige fod med andre ansatte
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SAMTALEGUIDE FOR VIDENSKABELIGT
PERSONALE
INDLEDNING
En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) begynder med en
god forberedelse. Forud for samtalen anbefales det at læse dokumentet ’Vejledningen til MUS’. Samtaleguiden er vejledende,
og spørgsmålene er til inspiration, forstået sådan, at man ikke
nødvendigvis skal svare på alle, og at der godt må stilles andre
spørgsmål, både af leder og medarbejder. Det er meningen,
at det er en flydende samtale, hvor leder og medarbejder hver
især stiller de spørgsmål, der falder naturlige. Dog skal samtalen som minimum komme omkring de tre hovedtemaer, som
samtaleguiden er inddelt i.
De tre hovedtemaer er:
1. Siden sidst – et godt afsæt for at tale om fremtiden
2. Trivsel og arbejdsglæde
3. Fremtidige opgaver og kompetenceudvikling
Der er op til fem underspørgsmål under hvert hovedtema.
Derudover indledes samtalen med en afstemning af forventninger og ønsket udbytte mellem leder og medarbejder. Samtalen
afsluttes med, at de fælles aftaler opsummeres i et aftaleskema.
MUS er på den måde en gensidig udviklingssamtale med et
fremadrettet fokus. MUS er ikke en erstatning for løbende dialog og feedback mellem leder og medarbejder i det daglige. Det
er heller ikke en problemsamtale, hvor lederen eller medarbejderen fokuserer på opsparede kritikpunkter. Dette håndteres
ved særskilte samtaler, evt. under medvirken af TR og AU HR.
INDLEDNING AF MUS
Forventninger til samtalen
Samtalen indledes med, at leder og medarbejder fremsætter og
afstemmer de temaer, man ønsker at lægge særlig vægt på. Det
øger chancen for et tilfredsstillende udbytte og foreslås gjort
således:
a. Lederen sætter rammen for samtalen ved at fortælle om
varighed, indhold og eventuel vægtning af emnerne/særligt
fokus og det forventede udbytte.
b. Medarbejderen tilføjer sine forventninger til udbytte og evt.
særlige temaer, som han/hun ønsker at drøfte.
c. I fællesskab aftales vægtningen af emnerne og disponeringen
af tiden til de enkelte temaer.

HOVEDTEMA 1
Siden sidst – et godt afsæt for at tale om fremtiden
En dialog om hvilke arbejdsoplevelser og udfordringer, der har
været det sidste år, kan give en fælles forståelse af, hvad der virker, og hvad der evt. skal gøres anderledes i det kommende år.
Her lægges også op til, at leder og medarbejder giver hinanden
feedback på, hvordan man er lykkedes dels med varetagelse
af opgaverne og dels med ledelsen. Se ’Vejledning til MUS’ for
hvordan feedback kan afleveres konstruktivt.
Dialogen kan f.eks. tage udgangspunkt i disse emner og
spørgsmål:
a. Aftaler der blev indgået i forbindelse med sidste MUS
– hvordan er de blevet fulgt op, hvilken effekt har det haft?
b. Hvilke faglige og samarbejdsmæssige opgaver og udfordringer har du haft det seneste år?
c. Hvordan har de udviklet dig og dit job?
d. Lederens feedback til medarbejderen på opgaveløsningen og
udviklingspunkter.
Kan vinkles, så man sætter fokus på, hvad man gerne vil have
mere eller mindre af.
e. Medarbejderens feedback til lederen på den oplevede ledelse
og udviklingspunkter.
Kan vinkles, så man sætter fokus på, hvad man gerne vil have
mere eller mindre af.
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HOVEDTEMA 2
Trivsel og arbejdsglæde
Trivsel er et centralt tema i en MUS og vigtig for, at man som
medarbejder kan udføre sit arbejde tilfredsstillende, udvikle sig
og nå sine mål. Det kan være en god idé, at der tages udgangspunkt i konkrete arbejdsoplevelser for at få et fælles billede
af, hvad der kan fremme trivsel. Hvis der er særlige personlige
eller øvrige forhold med relevans for arbejdet, som medarbejderen ønsker at drøfte, kan det være en god ide at nævne det
her.
Dialogen kan f.eks. tage udgangspunkt i disse spørgsmål:
a. Hvad motiverer og inspirerer dig i dit arbejdsliv?
b. Hvordan trives du med dine nuværende opgaver? Er der
noget du gerne vil have mere eller mindre af?
c. Hvordan fungerer samarbejdet med kolleger og andre nære
samarbejdspartnere?
d. Hvad vil du gerne have mere eller mindre af i min ledelse, for
at din trivsel bliver endnu bedre?
e. Hvordan fungerer dit samarbejde med andre enheder på AU?
Har du forslag til forbedringer?

AFSNITSNAVN

HOVEDTEMA 3:
Fremtidige opgaver og kompetenceudvikling
Fokus er på forskning, publicering, undervisning, vejledning,
ansøgninger og myndighedsrådgivning mv. Spørgsmålene er et
udvalg, der kunne være relevante at stille, afhængig af medarbejderens opgaver. Leder og medarbejder opfordres til, under
samtalen, selv at vælge de vigtigste ud.
a. Hvad er dine mål for forskningen det kommende år?
b. Hvad er dine planer for ekstern finansiering og publicering
det kommende år?
c. Hvad er dine mål for undervisning, vejledning og øvrige
aktiviteter?
d. Hvilke planer og ønsker har du for din faglige vedligeholdelse
og udvikling det næste år (kurser, konferencer, projektarbejde
og lign.)?
e. Hvilke karriere- og udviklingsmuligheder finder du interessante, både internt og eksternt?
KONKLUSION OG AFTALE
Efter endt samtale aftales det, hvad der skal skrives ned i
aftaleskemaet, hvem der følger op og hvornår. Medarbejderen
udfylder herefter aftaleskemaet i AUHRA, hvorefter lederen
godkender skemaet (se it-vejledning).
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SAMTALEGUIDE FOR VIDENSKABELIGT
PERSONALE MED LEDELSESANSVAR
INDLEDNING
En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) begynder med en
god forberedelse. Forud for samtalen læses dokumentet ’Vejledningen til MUS’ af både leder og medarbejder. Samtaleguiden
er vejledende, og spørgsmålene er til inspiration, forstået
sådan, at man ikke nødvendigvis skal svare på alle, og at der
godt må stilles andre spørgsmål, både af leder og medarbejder.
Det er meningen, at det er en flydende samtale, hvor leder og
medarbejder hver især stiller de spørgsmål, der falder naturlige. Dog skal samtalen som minimum komme omkring de tre
hovedtemaer, som samtaleguiden er inddelt i.
De tre hovedtemaer er:
1. Siden sidst – et godt afsæt for at tale om fremtiden
2. Trivsel og arbejdsglæde
3. Fremtidige opgaver og kompetenceudvikling
Der er op til syv underspørgsmål under hvert tema. Derudover
indledes samtalen med en afstemning af forventninger og udbytte mellem leder og medarbejder. Samtalen afsluttes med, at
de fælles aftaler opsummeres i et aftaleskema.
MUS er på den måde en gensidig udviklingssamtale med et
fremadrettet fokus. MUS er ikke en erstatning for løbende dialog og feedback mellem leder og medarbejder i det daglige. Det
er heller ikke en problemsamtale, hvor lederen eller medarbejderen fokuserer på opsparede kritikpunkter. Dette håndteres
ved særskilte samtaler, evt. under medvirken af TR og AU HR.
INDLEDNING AF MUS
Forventninger til samtalen
Samtalen indledes med, at leder og medarbejder fremsætter og
afstemmer de temaer, man ønsker at lægge særlig vægt på. Det
øger chancen for et tilfredsstillende udbytte og foreslås gjort
således:
a. Lederen sætter rammen for samtalen ved at fortælle om
varighed, indhold og eventuel vægtning af emnerne/særligt
fokus og det forventede udbytte.
b. Medarbejderen tilføjer sine forventninger til udbytte og evt.
særlige temaer, som han/hun ønsker at drøfte.
c. I fællesskab aftales vægtningen af emnerne og disponeringen
af tiden til de enkelte temaer.

HOVEDTEMA 1
Siden sidst – et godt afsæt for at tale om fremtiden
En dialog om hvilke arbejdsoplevelser og udfordringer, der har
været det sidste år, kan give en fælles forståelse af, hvad der
virker og hvad der evt. skal gøres anderledes i det kommende
år. Her lægges også op til, at leder og medarbejder giver hinanden feedback på, hvordan man er lykkedes dels med varetagelse
af opgaverne og dels med ledelsen. Se ’Vejledning til MUS’ for
hvordan feedback kan afleveres konstruktivt.
Dialogen kan f.eks. tage udgangspunkt i disse emner og
spørgsmål:
a. Aftaler der blev indgået i forbindelse med sidste MUS
– hvordan er de blevet fulgt op, hvilken effekt har det haft?
b. Hvilke ledelsesmæssige udfordringer har du haft det seneste
år, og hvilke konkrete opgaver har udfordret dig mest?
c. Hvordan har de udviklet dig og dit job?
d. Hvordan er det lykkedes at kombinere ledelse og fortsat
varetagelse af egen forskning/uddannelse/etc.?
e. Lederens feedback til medarbejderen på den udførte ledelse,
herunder den konkrete opgaveløsning. Kan vinkles, så man
sætter fokus på, hvad man gerne vil have mere eller mindre af.
f. Medarbejderens feedback til lederen på den oplevede ledelse
og udviklingspunkter
Kan vinkles, så man sætter fokus på, hvad man gerne vil have
mere eller mindre af.
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HOVEDTEMA 2
Trivsel og arbejdsglæde
Trivsel er et centralt tema i en MUS og vigtig for, at man som
medarbejder kan udføre sit arbejde tilfredsstillende, udvikle sig
og nå sine mål. Det kan være en god idé, at der tages udgangspunkt i konkrete arbejdsoplevelser for at få et fælles billede af,
hvad der kan fremme trivsel. Hvis der er særlige personlige
eller øvrige forhold med relevans for arbejdet, som medarbejderen ønsker at drøfte, kan det være en god ide at nævne det her.
Dialogen kan f.eks. tage udgangspunkt i disse spørgsmål:
a. Hvad motiverer og inspirerer dig i dit arbejdsliv?
b. Hvordan trives du med ledelse og dine nuværende opgaver?
Er der noget du gerne vil have mere eller mindre af?
c. Hvordan fungerer samarbejdet med kolleger og andre nære
samarbejdspartnere?
d. Hvad vil du gerne have mere eller mindre af i min ledelse, for
at din trivsel bliver endnu bedre?
e. Hvordan fungerer dit samarbejde med andre enheder på AU?
Har du forslag til forbedringer?

AFSNITSNAVN

HOVEDTEMA 3
Fremtidige opgaver og kompetenceudvikling
For videnskabeligt personale med ledelsesansvar er det vigtigt,
at samtalen både rummer de klassiske VIP-discipliner, og at der
sættes fokus på den pågældendes konkrete udvikling som leder.
Dialogen kan f.eks. tage udgangspunkt i disse spørgsmål:
a. Hvad vil du gerne lykkes med det kommende år som leder?
b. Hvad er dine mål for forskningen det kommende år?
c. Hvad er dine planer for ekstern finansiering og publicering
det kommende år?
d. Hvad er dine mål for undervisning, vejledning og øvrige
aktiviteter?
e. Hvilke planer og ønsker har du for din faglige vedligeholdelse og udvikling det næste år (kurser, konferencer,
projektarbejde og lign.)?
f. Hvilke kompetencer og rammer er vigtige for dig som leder
for at kunne håndtere kommende udfordringer og succeskriterier?
g. Hvad har du af forventninger og ønsker i forhold til din
karriere og andre udviklingsperspektiver til de kommende
3-5 år?
KONKLUSION OG AFTALE
Efter endt samtale aftales det, hvad der skal skrives ned i
aftaleskemaet, hvem der følger op og hvornår. Medarbejderen
udfylder herefter aftaleskemaet i AUHRA, hvorefter lederen
godkender skemaet (se it-vejledning).
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SAMTALEGUIDE FOR LEDERE

INDLEDNING
En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) begynder med en
god forberedelse. Forud for samtalen anbefales det at læse dokumentet ’Vejledningen til MUS’. Samtaleguiden er vejledende,
og spørgsmålene er til inspiration, forstået sådan, at man ikke
nødvendigvis skal svare på alle, og at der godt må stilles andre
spørgsmål, både af leder og medarbejder. Det er meningen,
at det er en flydende samtale, hvor leder og medarbejder hver
især stiller de spørgsmål, der falder naturlige. Dog skal samtalen som minimum komme omkring de tre hovedtemaer, som
samtaleguiden er inddelt i.
De tre hovedtemaer er:
1. Siden sidst – et godt afsæt for at tale om fremtiden
2. Trivsel og arbejdsglæde
3. Fremtidige opgaver og kompetenceudvikling
Der er op til fem underspørgsmål under hvert hovedtema.
Derudover indledes samtalen med en afstemning af forventninger og ønsket udbytte mellem leder og medarbejder. Samtalen
afsluttes med, at de fælles aftaler opsummeres i et aftaleskema.
MUS er på den måde en gensidig udviklingssamtale med et
fremadrettet fokus. MUS er ikke en erstatning for løbende dialog og feedback mellem leder og medarbejder i det daglige. Det
er heller ikke en problemsamtale, hvor lederen eller medarbejderen fokuserer på opsparede kritikpunkter. Dette håndteres
ved særskilte samtaler, evt. under medvirken af TR og AU HR.
INDLEDNING AF MUS
Forventninger til samtalen
Samtalen indledes med, at leder og medarbejder fremsætter og
afstemmer de temaer, man ønsker at lægge særlig vægt på. Det
øger chancen for et tilfredsstillende udbytte og foreslås gjort
således:
a. Lederen sætter rammen for samtalen ved at fortælle om
varighed, indhold og eventuel vægtning af emnerne/særligt
fokus og det forventede udbytte.
b. Medarbejderen tilføjer sine forventninger til udbytte og evt.
særlige temaer, som han/hun ønsker at drøfte.
c. I fællesskab aftales vægtningen af emnerne og disponeringen
af tiden til de enkelte temaer.

HOVEDTEMA 1
Siden sidst – et godt afsæt for at tale om fremtiden
En dialog om hvilke arbejdsoplevelser og udfordringer, der har
været det sidste år, kan give en fælles forståelse af, hvad der virker og hvad der evt. skal gøres anderledes i det kommende år.
Her lægges også op til, at leder og medarbejder giver hinanden
feedback på, hvordan man er lykkedes dels med varetagelse
af opgaverne og dels med ledelsen. Se ’Vejledning til MUS’ for
hvordan feedback kan afleveres konstruktivt.
Dialogen kan f.eks. tage udgangspunkt i disse emner og
spørgsmål:
a. Aftaler der blev indgået i forbindelse med sidste MUS
– hvordan er de blevet fulgt op, hvilken effekt har det haft?
b. Hvilke ledelsesmæssige udfordringer har du haft det seneste
år, og hvilke konkrete opgaver har udfordret dig mest?
c. Hvordan har de udviklet dig og dit job?
d. Lederens feedback til medarbejderen på den udførte ledelse,
herunder den konkrete opgaveløsning. Kan vinkles, så man
sætter fokus på, hvad man gerne vil have mere eller mindre af.
e. Medarbejderens feedback til lederen på den oplevede ledelse
og udviklingspunkter.
Kan vinkles, så man sætter fokus på, hvad man gerne vil have
mere eller mindre af.
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HOVEDTEMA 2
Trivsel og arbejdsglæde
Trivsel er et centralt tema i en MUS og vigtig for, at man som
medarbejder kan udføre sit arbejde tilfredsstillende, udvikle sig
og nå sine mål. Det kan være en god idé, at der tages udgangspunkt i konkrete arbejdsoplevelser for at få et fælles billede af,
hvad der kan fremme trivsel. Hvis der er særlige personlige
eller øvrige forhold med relevans for arbejdet, som medarbejderen ønsker at drøfte, kan det være en god ide at nævne det her.
Dialogen kan f.eks. tage udgangspunkt i disse spørgsmål:
a. Hvad motiverer og inspirerer dig i dit arbejdsliv?
b. Hvordan trives du med ledelse og dine nuværende opgaver?
Er der noget du gerne vil have mere eller mindre af?
c. Hvordan fungerer samarbejdet med kolleger og andre nære
samarbejdspartnere?
d. Hvad vil du gerne have mere eller mindre af i min ledelse, for
at din trivsel bliver endnu bedre?
e. Hvordan fungerer dit samarbejde med andre enheder på AU?
Har du forslag til forbedringer?

AFSNITSNAVN

HOVEDTEMA 3
Fremtidige opgaver og kompetenceudvikling
Lederudvikling er et særligt, strategisk fokusområde på AU. Det
er derfor vigtigt, at samtalen sætter fokus på lederens konkrete udvikling. Dialogen kan f.eks. tage udgangspunkt i disse
spørgsmål:
a. Hvad vil du gerne lykkes med det kommende år?
b. Hvilke kompetencer og rammer er vigtige for dig for at
kunne håndtere kommende udfordringer og succeskriterier?
c. Hvad har du af forventninger og ønsker i forhold til din karriere og andre udviklingsperspektiver til de kommende 3-5 år?
KONKLUSION OG AFTALE
Efter endt samtale aftales det, hvad der skal skrives ned i
aftaleskemaet, hvem der følger op og hvornår. Medarbejderen
udfylder herefter aftaleskemaet i AUHRA, hvorefter lederen
godkender skemaet (se it-vejledning).
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SAMTALEGUIDE FOR
TEKNISK-ADMINISTRATIVT PERSONALE
INDLEDNING
En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) begynder med en
god forberedelse. Forud for samtalen anbefales det at læse dokumentet ’Vejledningen til MUS’. Samtaleguiden er vejledende,
og spørgsmålene er til inspiration, forstået sådan, at man ikke
nødvendigvis skal svare på alle, og at der godt må stilles andre
spørgsmål, både af leder og medarbejder. Det er meningen,
at det er en flydende samtale, hvor leder og medarbejder hver
især stiller de spørgsmål, der falder naturlige. Dog skal samtalen som minimum komme omkring de tre hovedtemaer, som
samtaleguiden er inddelt i.
De tre hovedtemaer er:
1. Siden sidst – et godt afsæt for at tale om fremtiden
2. Trivsel og arbejdsglæde
3. Fremtidige opgaver og kompetenceudvikling
Der er op til fem underspørgsmål under hvert hovedtema.
Derudover indledes samtalen med en afstemning af forventninger og ønsket udbytte mellem leder og medarbejder. Samtalen
afsluttes med, at de fælles aftaler opsummeres i et aftaleskema.
MUS er på den måde en gensidig udviklingssamtale med et
fremadrettet fokus. MUS er ikke en erstatning for løbende dialog og feedback mellem leder og medarbejder i det daglige. Det
er heller ikke en problemsamtale, hvor lederen eller medarbejderen fokuserer på opsparede kritikpunkter. Dette håndteres
ved særskilte samtaler, evt. under medvirken af TR og AU HR.
INDLEDNING AF MUS
Forventninger til samtalen
Samtalen indledes med, at leder og medarbejder fremsætter og
afstemmer de temaer, man ønsker at lægge særlig vægt på. Det
øger chancen for et tilfredsstillende udbytte og foreslås gjort
således:
a. Lederen sætter rammen for samtalen ved at fortælle om
varighed, indhold og eventuel vægtning af emnerne/særligt
fokus og det forventede udbytte.
b. Medarbejderen tilføjer sine forventninger til udbytte og evt.
særlige temaer, som han/hun ønsker at drøfte.
c. I fællesskab aftales vægtningen af emnerne og disponeringen
af tiden til de enkelte temaer.

HOVEDTEMA 1
Siden sidst – et godt afsæt for at tale om fremtiden
En dialog om hvilke arbejdsoplevelser og udfordringer, der har
været det sidste år, kan give en fælles forståelse af, hvad der virker, og hvad der evt. skal gøres anderledes i det kommende år.
Her lægges også op til, at leder og medarbejder giver hinanden
feedback på, hvordan man er lykkedes dels med varetagelse
af opgaverne og dels med ledelsen. Se ’Vejledning til MUS’ for
hvordan feedback kan afleveres konstruktivt.
Dialogen kan f.eks. tage udgangspunkt i disse emner og
spørgsmål:
a. Aftaler der blev indgået i forbindelse med sidste MUS
– hvordan er de blevet fulgt op, hvilken effekt har det haft?
b. Hvilke faglige og samarbejdsmæssige opgaver og udfordrin-		
ger har du haft det seneste år?
c. Hvordan har de udviklet dig og dit job?
d. Lederens feedback til medarbejderen på opgaveløsningen og
udviklingspunkter.
Kan vinkles, så man sætter fokus på, hvad man gerne vil have
		
mere eller mindre af.
e. Medarbejderens feedback til lederen på den oplevede ledelse
og udviklingspunkter.
Kan vinkles, så man sætter fokus på, hvad man gerne vil have
mere eller mindre af.
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HOVEDTEMA 2
Trivsel og arbejdsglæde
Trivsel er et centralt tema i en MUS og vigtig for, at man som
medarbejder kan udføre sit arbejde tilfredsstillende, udvikle sig
og nå sine mål. Det kan være en god idé, at der tages udgangspunkt i konkrete arbejdsoplevelser for at få et fælles billede af,
hvad der kan fremme trivsel. Hvis der er særlige personlige
eller øvrige forhold med relevans for arbejdet, som medarbejderen ønsker at drøfte, kan det være en god ide at nævne det her.
Dialogen kan f.eks. tage udgangspunkt i disse spørgsmål:
a. Hvad motiverer og inspirerer dig i dit arbejdsliv?
b. Hvordan trives du med dine nuværende opgaver? Er der
noget du gerne vil have mere eller mindre af?
c. Hvordan fungerer samarbejdet med kolleger og andre nære
samarbejdspartnere?
d. Hvad vil du gerne have mere eller mindre af i min ledelse, for
at din trivsel bliver endnu bedre?
e. Hvordan fungerer dit samarbejde med andre enheder på AU?
Har du forslag til forbedringer?

AFSNITSNAVN

HOVEDTEMA 3
Fremtidige opgaver og kompetenceudvikling
En vigtig del af MUS er, at der opstilles konkrete mål for
medarbejderens kompetenceudvikling for det kommende år,
med afsæt i de vigtigste opgaver for enheden. Målene skal være
inspirerende og realistiske for medarbejderen. Det skal desuden
aftales, hvordan disse kompetencer reelt kan opnås i praksis.
Dialogen kan f.eks. tage udgangspunkt i disse spørgsmål:
a. Hvilke mål og opgaver er vigtige for dig og enheden det
kommende år?
b. Hvad vil du gerne lykkes med?
c. Hvilke kompetencer (faglige, personlige/sociale) er særlige
vigtige i forhold til dine arbejdsopgaver og samspillet med
dine kolleger for at kunne bidrage til at nå disse mål?
d. Hvilke kompetencer skal du have særligt fokus på at udvikle?
e. Hvilke forestillinger og ønsker har du i forhold til din karriere
og andre udviklingsperspektiver de næste 3-5 år?
KONKLUSION OG AFTALE
Efter endt samtale aftales det, hvad der skal skrives ned i
aftaleskemaet, hvem der følger op og hvornår. Medarbejderen
udfylder herefter aftaleskemaet i AUHRA, hvorefter lederen
godkender skemaet (se it-vejledning).

SAMTALEGUIDE
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MUS AFTALESKEMA
MUS Aftaleskema

Aftaleskemaet udfyldes på baggrund af de indgående aftaler til MUS.
Under eller umiddelbart efter samtalen indtaster medarbejderen aftalerne i skemaet

Hovedlinjerne i samtalen

Her kan hovedlinjerne i samtalen fastholdes. Det er ikke hensigten, at der skrives referat af samtalen.

1

2

3

4

5

6

A. Aftale

B. Aktiviteter

C. Ansvarlig

D. Hvornår

Beskriv aftalen. Det kan både være
faglige og personlige udviklingsmål eller øvrige aftaler

Beskriv hvilke aktiviteter aftalen
i hovedtræk indebærer

Leder eller medarbejder

Hvornår følges op første gang?

AU HR Kompetenceudvikling
Aarhus Universitet
Jens Baggesens Vej 51-53
8200 Aarhus N

Tlf.: 87150000
Fax: 87150612
E-mail: hr@au.dk
www.au.dk/hr

