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Rammer for kompetenceudvikling i Administrationscenter ST (ADM ST) 
Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers 
kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden og matcher arbejdspladsens behov 
og udfordringer. 
 
Kompetenceudvikling i Administrationscenter ST er strategisk ved at det har sammenhæng med AU’s, 
Fakultetets og Administrationscenter ST’s mål og opgaver. Det får sit ophæng i de målsætninger, der 
udstikkes i den kommende ST Administrationscenters Strategi i 2016 og i AUs Personalepolitik, hvor det 
overordnede mål er at sikre en sammenhængende og professionel administration. På den måde bliver vi 
som administrationscenter klædt bedst muligt på til at håndtere udfordringerne i de kommende år, 
samtidig med at kompetenceudvikling bidrager til et godt og innovativt 
arbejdsmiljø. 
 
Ledelsen i ADM ST prioriterer kompetenceudvikling af medarbejdere og 
ledere og vil i videst mulig omfang sikre gode rammer (tid, rum og 
ressourcer) og betingelser for læringsmiljøet i ADM ST. Da der er stor 
diversitet i funktionsområderne vil rammerne skulle ses ud fra de enkelte 
funktionsområder. Præmissen for kompetenceudvikling er, at det 
understøtter ADM ST og den enkelte afdelings opgaver, mål og rammer. 
 
LSU 
LSU behandler kompetenceudviklingsindsatsen i ADM ST på et årligt møde i 1. kvartal. Udvalget evaluerer 
det foregående års kompetenceudviklingsindsats - prioriteringen og effekten - og drøfter generelle behov 
for de kommende 2 år med henblik på at rådgive ledergruppen. 
 
Aftale om kompetenceudvikling 
Kompetenceudvikling aftales altid med den nærmeste leder, gerne i forbindelse med den årlige MUS. 
Herudover bør der være en løbende dialog mellem leder og medarbejder om medarbejderens nødvendige 
og relevante kompetencer og dennes udvikling i forhold til afdelingens behov og opgaver. 
 
Økonomi 
Det fremgår synligt af ADM ST’s budget og de enkelte funktionsområders budgetter, hvor meget der det 
enkelte år afsættes til kompetenceudvikling. Det er den enkelte funktionschef, der har det økonomiske 
ansvar og budget til at afholde udgifter til medarbejdernes kompetenceudvikling og prioritere.  
Der er stor opfordring til at søge medfinansiering af kursusudgifter, hvor der bl.a. er mulighed for at opnå 
støtte/søge medfinansiering fra følgende kilder: 
 
1.   Kompetencefonden. Der kan søges kompetencefondsmidler hvert år i december måned. Ansøgningen 
skal typisk tage udgangspunkt i aftaler indgået ved efterårets MUS. Der er krav om medfinansiering på ca. 
halvdelen af udgiften.  
Se hjemmesiden for yderligere detaljer: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kompetencemidler/ 
2.  ST Administrationscenters kompetencepulje. Der kan ansøges om tilskud til enkelt eller fælleskurser to 
gange årligt. Se ansøgningsprocedure og ansøgningsfrister på hjemmesiden: 
http://scitech.medarbejdere.au.dk/adm_st_kompetence  
3.   Samarbejdssekretariatet. Der kan søges støtte til større udviklingsforløb i afdelinger, 
forandringsprocesser mv.  Se mere: http://www.kompetenceudvikling.dk/stoette-fra-
overenskomstparterne-til-forandringsprocesser 
4.  Erasmus+ Staff Exchange Program. Der kan søges 1 gang årligt i marts til International Uddannelse i AU 
Uddannelse om tilskud fra EU-midler til korte TAP udvekslingsophold på andre europæiske institutioner. 
Opholdene skal selv arrangeres og godkendes af nærmeste leder.   
 
 

”Kompetenceudvikling i 
Administrationscenter ST 
er strategisk ved at det 
har sammenhæng med 
AU’s, Fakultetets og 
Administrationscenter 
ST’s mål og opgaver.” 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kompetencemidler/
http://scitech.medarbejdere.au.dk/adm_st_kompetence
http://www.kompetenceudvikling.dk/stoette-fra-overenskomstparterne-til-forandringsprocesser
http://www.kompetenceudvikling.dk/stoette-fra-overenskomstparterne-til-forandringsprocesser
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Hvad er kompetenceudvikling? 
Kompetenceudvikling er mere og andet end blot kurser. Som det kan ses af nedenstående, foregår en stor 
del af kompetenceudviklingen i det lokale læringsmiljø. 
 

Ekstern læring Intern formel læring Intern uformel læring 
Kurser Interne netværk Læringskulturen 
Træning Sidemandsoplæring Det fysiske rum 
Uddannelse GRUS Den uformelle videndeling 
Efteruddannelse MUS Det gode følgeskab 
Netværk Coaching Hvornår er noget ”godt nok”? 
Etc Feedback Mødelederrollen 
 Mentor-ordning Etc 
 Følordning  
 Rotation  
 Nye arbejdsopgaver  
 Projektarbejde  
 Specialisering  
 Refleksion  
 Træning  
 Etc  

 
Formålet med at sende medarbejdere på kursus skal derfor være, at den pågældende skal hente viden 
hjem til ADM ST og klæde sin sidemand og kollegaer bedre på. 
 
Effekt af kursusaktiviteter 
Det forventes, at der indenfor en kortere tidshorisont ses synlig effekt i den daglige opgavevaretagelse af 
medarbejderens deltage i kompetenceudvikling. For at opnå effekt af kompetenceudvikling forudsættes 
det at medarbejderen tilrettelægger sin deltagelse i kompetenceudvikling med: 
 

1. Forberedelse før kurset. Det gælder eks. afklarende snakke med lederen i forhold til dennes 
forventning til udbytte mv., sikre sig, at timingen er i orden, således at man kommer på kursus, når 
behovet for den nye viden er der i de konkrete arbejdsopgaver, sikre sig at eks. relevante IT-
systemer er til rådighed, så deltageren kan gå i gang med den ny-tillærte arbejdsform umiddelbart 
efter kurset etc. 

2. Selve kurset 
3. Efter kurset. Indenfor de første 14 dage efter kurset konkret anvender sin nye viden. Det kan være 

konkret ibrugtagning af den nye viden i de daglige arbejdsopgaver, gennem sidemandsoplæring af 
kollega, videndeling på afdelingsmøde, etc. 
 

Som led i forberedelsen og forventningsafstemning kan en 
samtaleguide mellem medarbejder og leder forud for deltagelse i et 
kursus med fordel anvendes. Se 
http://scitech.medarbejdere.au.dk/admkompetence  
 
Videndeling 
Med henblik på dels at udnytte ressourcerne bedst muligt og dels 
sikre et generelt højt vidensniveau i ADM ST forventes det, at medarbejdere efter deltagelse i 
kompetenceudvikling deler sin viden med relevante kollegaer. 
Det kan eksempelvis ske ved formidling på et afdelingsmøde, indkaldelse af relevante kollegaer til kort, 
fokuseret ERFA møde, deling af skriftligt materiale med relevante kollegaer samt endeligt ved at holde kort 
oplæg på fælles arrangementer i ADM ST.    
 

”Formålet med at sende 
medarbejdere på kursus skal 
være, at den pågældende skal 
hente viden hjem til ADM ST 
og klæde sin sidemand og 
kollegaer bedre på.” 

http://scitech.medarbejdere.au.dk/admkompetence
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Hvordan kan man som medarbejder i ADM ST opnå kompetenceudvikling? 
 

1. Videnudveksling: Blive beriget af viden fra kollega som har relevant viden, som eventuelt er 
erhvervet på et kursus. 

2. Sidemandsoplæring: Det kan være brug af superbrugere, taskforces og specialister mv. til sparring 
og coaching. 

3. Jobrotation/jobudveksling: Det kan være jobrotation inden for ADM ST (administrationscenter og 
institutter), jobrotation til andet fakultet eller til andet relevant vicedirektørområde. Jobrotationer 
eller jobshadowing kan være af korte perioder, hvor længere forløb vil kræve en del planlægning 
og koordinering ml. afgivende og modtagende enhed. 

4. Seminarer: F.eks ADM ST fællesseminarer, AEU’s seminarer (universitetssektorens 
efteruddannelsesforum) o.lign. Ofte er der tale om seminarer, der har generel interesse for hele 
ADM ST. I disse tilfælde koordinerer ledergruppen og forholder sig til antal deltagere og 
efterfølgende videndeling. 

5. AEU: AEU er en samarbejdsorganisation dannet af de danske universiteter, der har til formål at 
udbyde efteruddannelse for medarbejdere, der beskæftiger sig med administration på de danske 
universiteter. Se mere på www.AEU.dk 

6. Interne AU-kurser: AU HR Kompetenceudvikling udbyder hvert semester nogle interne værktøjs og 
specialistkurser. Se mere på: 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kurser/ 

7. Netværk: En vigtig kilde til kompetenceudvikling er at finde i diverse netværk. Det kan eksempelvis 
være et internt netværk på tværs af institutter, fakulteter, universiteter, et netværk bestående af 
relevante, østjyske institutioner med lignende udfordringer etc. Deltagelse i – eller oprettelse af – 
et netværk aftales med egen leder og koordineres evt. i ledergruppen. 

8. Efter- og videreuddannelse: Ud over ovenstående er der mulighed for at aftale konkret efter- og 
videreuddannelse med egen leder – i hovedreglen foregår drøftelser herom ved MUS og ud fra de 
givne økonomiske rammer. AU HR Kompetenceudvikling står til rådighed med hensyn til at vejlede 
i forhold til kursusudbydere og eventuelle rabataftaler. 

 
  Karriere- og kompetenceudvikling

Karriere- og kompetenceudvikling er tæt forbundne kar og vigtigt at se på i sammenhæng for udvikling af 
arbejdspladsen og medarbejderen. Der henvises til HSUs rapport ”Transparente og Tydelige Karriereveje for 
TAP-medarbejdere og –Ledere ved AU” (2015) for anbefalinger. 
 
Evaluering af rammer og politik for kompetenceudvikling 
Rammerne for kompetenceudvikling drøftes i ST LSU og besluttes af Administrationschefen og 
chefgruppen. Rammerne evalueres 1 gang årligt ift indhold og økonomiske ramme. 
 
 
/ LSU Kompetencearbejdsgruppe, juni 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se hjemmesiden http://scitech.medarbejdere.au.dk/admkompetence for yderligere materiale og aktuel 
information om ansøgningsfrister m.v. 
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