PUS
Personlige Udviklings Samtaler

En god PUS skal bidrage til, at vi i Fredensborg Kommune kan tilpasse os de konstante
forandringer og fortsat lykkes med vores opgaver. Den årlige PUS erstatter ikke den løbende
dialog mellem leder og medarbejder, men er en mulighed for at løfte blikket og kigge på
den daglige opgaveløsning med et udviklingsblik.
Med det nye PUS koncept understreger vi, at leder og medarbejder skal tale om det, der
giver mening. Og det vil være forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads og fra medarbejder
til medarbejder. Men samtalen gør det ikke alene. PUS er både forberedelse, samtale og
opfølgning.
Det nye PUS koncept består af dette dokument, der beskriver rammerne for PUS og for
jeres metodefrihed. Derudover kan I finde en række værktøjer på HosFrede. Værktøjerne er
til inspiration og I har mulighed for at bruge andre værktøjer, hvis de passer bedre til jeres
behov.
Med venlig hilsen

Kim Herlev Jørgensen
kommunaldirektør

Claes Kastbjerg
HU næstformand

Derfor holder vi PUS
•

PUS er en samtale med et
udviklingsblik, hvor vi kigger
fremad

•

PUS sigter på at skabe
sammenhæng mellem
arbejdspladsens mål og
medarbejderens ønsker

•

PUS samtalen er et supplement
til den daglige dialog mellem
leder og medarbejder

•

I PUS har vi fokus på, hvordan vi
løser opgaverne i hverdagen

•

Derfor taler vi om faglighed,
samarbejde og trivsel

Det kan vi tale om i PUS med medarbejdere

Det kan vi tale om i PUS med ledere

Anbefalinger til ledere om den gode PUS proces

Før PUS

Under PUS

Efter PUS

•Forberedelse – gerne i lederteamet
•Hvad er vigtigt at have fokus på i PUS? Drøft ledetråd, årsplan og øvrige strategiske dokumenter. Beslut hvad der er de
vigtigste mål og udfordringer, og hvad I skal have fokus på det kommende år.
•Vælg samtaleform: PUS eller mini-PUS + TUS og vælg værktøjer/materiale, som skal anvendes.
•Tal evt. om medarbejderne og deres faglighed og kompetencer. Forbered dig i forhold til hver enkelte medarbejder.
•Informer medarbejderne om PUS processen, herunder hvordan de skal forberede sig.

•Gennemførsel – selve samtalen
•Som mødeleder er det dit ansvar at sætte en god ramme, styre tiden og sikre at dagsorden holdes . Fortæl indledningsvis
hvad der skal tales om, hvordan der skal tale og hvordan der skal følges op.
•Spørg åbent ind under samtalen og efterspørg medarbejdernes input.
•Afslut samtalen med at opsummere, hvad I har talt om og udfylde udviklingsplanen i fællesskab/dokumentere jeres aftaler.

•Opfølgning – også i dagligdagen
•Det er lederens ansvar at sikre, at der bliver fulgt op på udviklingsplanen og det I har aftalt.
•Følg op i lederteamet: Hvad har samtalerne bragt med sig? Er der indsatser på tværs af medarbejdere og teams, som I skal
arbejde med?
•Hold fast og målret din opmærksomhed – forskellige medarbejdere – forskellige fokusområder – forskellig opfølgning.
•Følg op i dagligdagen og giv løbende feedback, så medarbejderne ved, om de er på rette vej.
•Lav evt. et ‘system’ så du sikrer, at du kommer omkring alle medarbejderne.

