
AnsvarligUdført (x)

Tilmeld kompetenceraket
Hvilke programmer skal der være adgang til?
Telefon
Citrix til hjemmearbejde?
Husk egne systemer - mail til superbruger

Skriv til afdelingen
Skriv til sekretariatet evt. med billede mhp. KME-orientering
Send mail til reception om mødetidspunkt

Planlæg den første uge 

Send følgende: 
- Plan for første uge
- Folderen "velkommen til KME"
- Mail med velkomst, herunder mødetidspunkt og -sted den første dag

Ryd kontorplads
Sørg for stol, bord, reol, brevbakke, lys osv. 
Klargør PC og telefon
Navneskilt

Velkomstmøde, husk forplejning
Introsamtale med teamleder den første dag
Introsamtale med afdelingsleder den første dag
Inviter til fremtidige fællesmøder (gruppe, team, afdeling)
Ugentlige statusmøder med leder, den første måned
8 ugers samtale (senest 3 uger før udløb af prøveperiode)
3 måneders samtale

Opret i systemer og send adgangskoder til mail

Social (tante/onkel)
Faglig, mentor (frivilligt)



Ansvarlig Udført (x)
God start

Blomster på bord
Krus på bord (evt.)
Fælles morgenkaffe

Velkomstbrev med adgangskoder på bord (send til tante/onkel)
Kort over huset inkl. mødelokaler og teams 
(medarbejderportalen; Lokalefordeling)
Orienter om kontaktperson(er)

Introsamtale
Med nærmeste leder
Med afdelingschef

Rundvisning
I afdelingen 
Hils på Stig

Opsætning af arbejdsplads
Opstart af PC - logon og koder
Opsætning af outlook
- Autosignatur
- Tilføj postkasser (spørg evt. superbruger)
- Opsætning af kalendertilladelser
Kontroler, at fagsystemer er tilgængelige
SD Løn



Ansvarlig Udført (x)
Rundvisning i forvaltningen

Hils på arbejdsmiljørepræsentant
Hils på TR
Tag med ned på lager og forsyn
Arkiv i kælderen

Introduktion systemer
Karnov
Acadre
Tidsregistrering (GE/Egentid)
Diverse fagsystemer
NetGis

Introduktion til opgaver



Ansvarlig Udført (x)
Ugentlige statusmøder, så længe der er behov

Status på arbejdet
Forundringspunkter
Feed-back
Forventningsafstemning

8 Ugerssamtale
Evaluer på de første 8 uger
Er der noget, der skal ændres



første dag, mødetid kl. 08.30

mandag tirsdag ondsag torsdag fredag
08-08.30
08.30-09 Mødetid
09-09.30
09.30-10
10-10.30
10.30-11
11-11.30
11.30-12
12-12.30 frokost frokost frokost frokost frokost
12.30-13
13-13.30
13.30-14 Intro afdelingschef
14-14.30
14.30-15
15-15.30
15.30-16

Tid ved 
skrivebord

Tid ved 
skrivebord

Introduktion 
til tidsregistrering

Introduktion til 
Karnov

velkomstmøde i 
teamet

Arbejdsplads-
indretning
Intromøde 

leder

Rundt 
i afdeling Rundt i KME



Introduktionsforløb

Om jobbet

Retningslinjer - generelt

Retningslinjer - udvalgte



Introduktionsforløb
Gennemgå og udlever "Introplan uge 1"
Orienter om ugentlige statusmøder + 8 ugers samtale
Gennemgå kompetenceraket (se Medarbejderportalen)

Kontaktpersoner (tante/onkel)
Vigtige kontaktpersoner (superbruger, forvaltningssekretariat, AMT og TR)

Skriv ned når noget giver anledning til undren

Aftal evt. mål (opgaver, læsestof el.a.)

Om jobbet
Opgaver (fx arbejds-/funktionsbeskrivelser, budget mv.)
Ledelsesmæssige referencer (organisationsplan, kommunikation med politikere)
Orientering om fagsystemer + superbruger

Retningslinjer - generelt
Velkomstfolder/personalehåndbog (BNM) skal læses
Medarbejderportalen
MUS, APV (SafetyNet), trivselsundersøgelse
Adgang til mail vis https://post.aabenraa.dk
Forvaltningsloven - tavshedspligt, journaliseringspligt og notatpligt
IT- og informationssikkerhed (vis film på medarbejderportalen, lås skærn, persondataforordning, datakvalitet)

Retningslinjer - udvalgte
Arbejdstider (flex- og fixtid (+40/-15), afspadsering, hjemmearbejde, frokostpause osv.)
Lukkedage (mel. Jul og nytår, i påskedagene, dagen efter Kr. Himmelfart)
Indberetning af ferie, sygdom, kørsel osv. (SD Løn)
Outlook - ansvar
Tidsregistrering (GE eller Egentid)
Telefontid og -vagt
Kørselsaftale
Hvis ryger - hvad så?
Telefontid og -vagt
Personligt udstyr (kontorudstyr, telefon, mobil, tøj mv.)
Indkøb
Parkering og cykelparkering



IT- og informationssikkerhed (vis film på medarbejderportalen, lås skærn, persondataforordning, datakvalitet)


