KOMPETENCEMETRO

Forvaltningsniveau

Enhver rejse starter fra midten og ud. Jo flere zoner rejsen foregår over jo større udbytte opnås.

ZONE 3

FØR

Større
udbytte

ZONE 2

Beslutter projekt,
lærings-, anvendelsesog implementeringsdesign

Størst muligt
udbytte

Begrænset
udbytte

UDBYTTE

ZONE 1

Vision,
forpligtelse og
motivation
Styregruppe etableres.
Udfordringer og behov
identificeres. Kompetenceudvikling besluttes

Løbende dialog og
afstemning mellem ledere
og styregruppe

Positive forventninger til
at leder og medarbejder
sikrer og anvender
de nye kompetencer

EFTER
Opfølgende møder med ledere med
fokus på anvendelse og forankring.
Evaluering af udbytte

Kompetenceudvikling
gennemføres

Undersøge og justere
projekt-, anvendelsesog implementeringsdesign

Projekt evalueres

Hos Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA University College finder du diplomuddannelser og kurser, der kombinerer teori med praksis og klæder dig fagligt på til jobbet.
Vi tilbyder skræddersyet efter- og videreuddannelse som supplement til vores faste udbud. Du finder os i hele Region Midtjylland. Læs mere på www.viauc.dk/videreuddannelse

UNDER

KOMPETENCEMETRO

Ledelse- og organisationsniveau

Enhver rejse starter fra midten og ud. Jo flere zoner rejsen foregår over jo større udbytte opnås.

ZONE 3

FØR

Større
udbytte

ZONE 2

Ledelsen kobler kompetenceudviklingen med organisationens strategier
og mål. Har en dynamisk
plan for anvendelsen
Forpligtende samtaler
med medarbejdere
om anvendelse af de
nye kompetencer.
Læringskontrakt udarbejdes

EFTER
Handlingsorienterede samtaler med
medarbejdere/grupper om formål og
anvendelse. Evaluerer udbyttet ift. kerneydelsen og sikre handlemuligheder

Størst muligt
udbytte

Begrænset
udbytte

UDBYTTE

ZONE 1

Identificerer
udfordringer og
kompetencebehov

Kompetenceudvikling
gennemføres
Løbende dialog med
medarbejdere om
kompetenceudvikling

Positive forventninger til at
medarbejderne selv bringer
og skaber rum til, at de nye
kompetencer anvendes

Vurderer de nye kompetencers
betydning for kerneydelsen.
Sikrer reel anvendelse af de nye kompetencer

Hos Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA University College finder du diplomuddannelser og kurser, der kombinerer teori med praksis og klæder dig fagligt på til jobbet.
Vi tilbyder skræddersyet efter- og videreuddannelse som supplement til vores faste udbud. Du finder os i hele Region Midtjylland. Læs mere på www.viauc.dk/videreuddannelse

Igangsætter initiativer
som understøtter mødet
ml. organisation og de
nye kompetencer

UNDER

KOMPETENCEMETRO

Medarbejderniveau

Enhver rejse starter fra midten og ud. Dit udbytte af rejsen afhænger af, hvor mange zoner du bevæger dig ud i.

ZONE 3

FØR

Større
udbytte

ZONE 2

Klare forestillinger
om udviklingsønsker
og anvendelse af de
nye kompetencer
Forpligtende samtaler med
ledelsen om anvendelse af
de nye kompetencer. Læringskontrakt laves. Forventningsafstemmer med kolleager

Størst muligt
udbytte

Begrænset
udbytte

UDBYTTE

ZONE 1

Aftaler uddannelse
på baggrund af
fx. MUS

EFTER
Handlingsorienterede samtaler med leder, som
knytter an til vision og strategi. Igangsættelse af
opgaver, handlinger og projekter i samarbejde med
kollegaer. Løbende evaluering ift. vision og strategi

Kompetenceudvikling
gennemføres

Overvejer løbende
arbejdsopgaver og
anvendelse af nye
kompetencer

Bringer selv de
nye kompetencer
i anvendelse

Løbende tilbagemeldinger
til organisationen om ny
viden og indsigt. Overvejer
nye opgaver, handlinger og
projekter i praksis

Opfølgende samtale med
leder i relation til læringskontrakt
og fremtidige handlinger

Hos Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA University College finder du diplomuddannelser og kurser, der kombinerer teori med praksis og klæder dig fagligt på til jobbet.
Vi tilbyder skræddersyet efter- og videreuddannelse som supplement til vores faste udbud. Du finder os i hele Region Midtjylland. Læs mere på www.viauc.dk/videreuddannelse

UNDER

