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Tillitsvalgte
Verneombud 

  

Deres ref:  Vår ref: Saksbehandler: Dato:
2012/128-1     420 Hans Fritjof Høydahl 17.02.2012

Mal for utviklingssamtaler i Torsken kommune

Vedlagt følger mal for utviklingssamtaler i Torsken kommune. 

Lykke til i arbeidet. 

Med vennlig hilsen 

Hans Fr Høydahl
Rådgiver/nestleder 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Torsken kommune, 9380 Gryllefjord Kommunehuset, Gryllefjord 778 73000 4808 07 00191

Telefaks Post
E-post: postmottak@torsken.kommune.no www.torsken.kommune.no 778 73009 0801 59 77400



 Torsken kommune 
Rådmannens stab

Invitasjon til medarbeidersamtale

…………………………………….
Inviteres til samtale med virksomhetsleder

Dato:………………… klokka:……………

Vedlagt følger skjemaer, som vi kan benytte som støtte
under samtalen.

Når vi møtes, blir vi enige om hvilke områder det er
ønskelig å legge hovedvekt på.

Dersom tidspunktet ikke passer, eller at det kommer noe i
veien, avtaler vi et nytt tidspunkt.

Velkommen
Hilsen

Virksomhetsleder
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Tenk igjennom disse spørsmålene til medarbeidersamtale

Oppgaver og ansvar:

 Hvordan får du brukt dine kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring i jobben?
 Hvordan er arbeidsbelastningen din? 
 Hvilke oppgaver trives du særlig godt med?
 Har du forslag til nye oppgaver du vil påta deg? 
 Er det oppgaver du har nå som du gjerne vil fritas for? 
 Forslag til forbedringer - hva kan du bidra med og hva kan leder bidra med?

Egenvurdering av innsats:

 Hva synes du at du har lykkes med?
 Hva er grunnen til at du har lykkes?
 Er det noe du ikke er fornøyd med?
 Hva kunne du gjort annerledes?
 Hvordan er motivasjonen og arbeidslysten din?
 Hva er viktig for deg i jobben?
 Hva skal til for at du skal være på ditt beste

- hva kan du bidra med og hva kan leder bidra med?

Ledelse og arbeidsmiljø:

 Hvordan opplever du kommunikasjonen og samarbeidet med din leder?
 Mener du at du får nødvendig tilbakemelding fra din leder? 
 Mener du at du får nødvendig informasjon fra din leder?
 Hvordan opplever du det faglige samarbeidet ved enheten?
 Hvordan opplever du det sosiale miljøet ved enheten?
 Hvordan opplever du det fysiske miljøet ved enheten?
 Hva er viktig for deg med hensyn til ledelse og arbeidsmiljø?
 Forslag til forbedringer - hva kan du bidra med og hva kan leder bidra med?

Kompetanse og utviklingsbehov:

 Hvordan vurderer du kompetansen din i forhold til nåværende og fremtidige oppgaver?
 Innenfor hvilke områder føler du behov for kompetanseutvikling?
 Har du forslag til hvordan du kan videreutvikle din kompetanse? 
 Hvilke planer/ambisjoner har du mht egen utvikling 

(for eksempel etterutdanning)

Eventuelt andre forhold:
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 Er det noe ellers som du mener din leder bør kjenne til som har innflytelse på din 
livssituasjon eller arbeidssituasjon (for eksempel med tanke på eventuell tilrettelegging)? 
Forhold utenfor jobben? Private forhold?
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Medarbeidersamtaler

(Her kan det gjøres notater i forkant av samtalen.)
Oppgaver og ansvar

Egenvurdering av innsats

Ledelse og arbeidsmiljø

Fremtidige arbeidsoppgaver
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Kompetanse og utviklingsbehov

 

Eventuelt andre behov

Avtaler 
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