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MUS og strategisk  
medarbejderudvikling
Har du siddet som leder i en mus-samtale med 
en medarbejder og tænkt: 

”Det er svært at holde denne samtale  
– samtaleskemaet passer ikke rigtig til vores 
situation. Det føles kunstigt og vi får ikke det  
ud af det som vi burde”

Her får du mulighed for at gå fra kurset med en 
færdigplanlagt drejebog til et godt MUS forløb i 
virksomheden. Fra overvejelser omkring hvordan 
MUS anvendes og indarbejdes i den strategiske 
medarbejderudvikling til et konkret individuelt 
tilpasset MUS skema til brug ved samtalen i netop 
jeres virksomhed. Kort og godt – få et ledelses-
værktøj, der også understøtter virksomhedens 
strategi.

Vi drøfter og giver konkrete bud på hvordan man 
skaber mening omkring MUS samtalerne, så de 
bydes velkomne af medarbejderne og skaber værdi 
for virksomheden.

På kurset kommer vi ind på:
•  Værdigrundlag – hvad er det virksomheden  

er/vil være kendt for?
•  Meningsskabelse i MUS forløb og aktivering  

af værdigrundlag
• Strategisk medarbejderudvikling
• Konkrete værktøjer, som kan anvendes i praksis

Undervisningsform og målgruppe:
Kurset er målrettet ledere og HR medarbejdere og 
andre, der beskæftiger sig enten direkte med, eller 
med forløbet omkring MUS samtaler og strategisk 
medarbejderudvikling i jeres virksomhed.

Kurset afvikles som et mix af oplæg, reflektionstid, 
gruppearbejde og plenumdrøftelser.

Hvor og hvornår: 
Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Tirsdag d. 21. januar 2020,  kl. 09:00 – 15:30

Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg,
Torsdag d. 23. januar 2020,  kl. 09:00 – 15:30

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, 
Tirsdag d. 28. januar 2020,  kl. 09:00 – 15:30

Det får du ud af kurset:
Du bliver i stand til at igangsætte og gennemføre processen med MUS samtaler og strategisk  
medarbejderudvikling. Du får desuden inspiration og materiale, som du i løbet af dagen får mulighed  
for at tilpasse netop til jeres virksomhed.

Tilmelding: 
Dorte Ehrenreich-Petersen: dme@gls-a.dk

Deltagergebyr:  500 kr. excl. Moms for medlemsvirksomheder.
 3.000 kr. excl. moms for ikke-medlemmer.

Der vil være mulighed for at søge løntabsrefusion fra  
kompetencefonden for deltagere omfattet af en GLS-A- 
overenskomst efter gældende regler.


