DEN IDEELLE PROCES
FASER

ANBEFALINGER TIL
KOMMUNIKATIONSMATERIALER

PLANLÆGNING

Invitation
+ projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse,
procesplan,
skabeloner

Tre gode råd
til udvælgelse
+ invitation til
enhedsledere

Skabeloner
til styregruppemøder

SCREENING

Projektbeskrivelse
+ økonomisk
beregning

ANBEFALET PROCES
FOR MEDARBEJDER

(frontstage)

Invitér
HR-chef til
projekt

Opstart
i HR

Udvælg områder + dato
for infomøde

Nedsæt
central
styregruppe

Medarbejder

Infomøde for
enhedsledere
og TR

HR

Enhedsleder

KURSUS

TR

EVALUERING

Invitation til
infomøde +
pjece/video om
kursusforløb

Invitation til screening
(standardmaterialer
udarbejdes i samarbejde
med VUC)

Talepapir +
materiale til
uddeling

Standardtest og
tilbagemelding

Talepapir
til enhedsleder

Program
for kursus
+ vagtplan

KursusKursusmateriale +
materiale
vejl. til ansøgning af midler

Talepapir og
vejledning til
hjælpemidler

Skabeloner til evaluering
+ ambassadørhistorier

Hører om
kursus på
teammøde

Deltager i infomøde

Taler med
TR om
deltagelse

Deltager i
screeninger og
tilbagemelding

Taler med enhedsleder om
deltagelse i
kursus

Modtager
program og
vagtplan

Deltager
i kursus

Taler med leder
om status

Deltager i evaluering

Planlæg oplæg
til teammøde

Planlæg oplæg
til infomøde
+ dato for screening

Tal med
skeptiske
medarbejdere

Planlæg
screening

VUC giver
tilbagemelding til leder

Planlæg
kurser

Ansøgning
om midler

Deltager i afsluttende prøve
og screening

Evaluering

ANBEFALET PROCES
FOR ORGANISATION

(backstage)
Opstartsmøde med
kommuner

Nedsæt lokale
arbejdsgrupper

Styregruppemøder

ANBEFALINGER

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Giv HR-konsulenten nogle værktøjer til
at lette arbejdet og uddelegere ansvar.

HR skal balancere både ledernes og
medarbejdernes ønsker om opkvaliﬁcering. Her bliver almenfaglige kurser ofte
oplevet som ”nice to have” i forhold til
redskabskurser og certiﬁceringer.

Sørg for at
nedsætte en
central
styregruppe og
lokale
arbejdsgrupper.
Det sikrer en
fælles forståelse
og
videreformidling
af projektet.

Møderne kan
opfattes som
tidskrævende
og overﬂødige.

Klæd HR på med
beregning af
økonomi og brug
evt. ambassadører.

Minimér
medarbejdernes utryghed
ved, at forberede dem
mundtligt.

Arbejdsgruppemøder

Arbejdsgruppemøder

Arbejdsgruppemøder

Styregruppemøder

Styregruppemøder

Styregruppemøder

Mødet skal være
mundtligt og obligatorisk. Brug
VUC til at formidle
budskaberne.

TR skal være
synlig og opsøge medarbejderne
op til
screening.

Vis ledelsesmæssig
opbakning.

Pas på med kun at
orientere lederne
skriftligt, så bliver
projektet let at
overse.

Obligatorisk
screening for
ledere, TR og
medarbejdere.

Sørg for, at
lederen er
klædt på til
denne svære
samtale.

Sørg for, at tilslutningen til kurserne er stor
nok til, at VUC kan skræddersy forløb, der
afspejler medarbejdernes fagområde.

Få formidlet de gode historier – de kan
sælge projektet til skeptiske medarbejdere.

Brug computer
til screeningen.
Det giver et
bedre ﬂow.

Skriftlig
information er
nemt at overse
og rammer ikke
medarbejderne.

Manglende information
kan skabe stor utryghed
blandt medarbejderne.
Giv medarbejderne materialer med hjem. De vil
gerne have information
og tid til at forberede sig.

TR skal føle
sig klædt på
til opgaven
og skabe tillid
blandt medarbejderne.

Hvis screening
er frivillig, vil
mange vælge
det fra til fordel
for obligatoriske
kurser.

Sørg for, at medarbejderne får de hjælpemidler,
de har lært at bruge på kurserne.

Nedsæt evalueringskriterier fra start og
implementer dem i materialer.

Nogle medarbejdere
ønsker ikke
kursus, selvom de er i
målgruppen.

Hvis medarbejderne venter for længe
på kursus, mister projektet momentum.

VUC

