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Inbjudan utbildning i medarbetarsamtal 
Du som är chef i Tibro kommun bjuds härmed in till en 
halvdagsutbildning i medarbetarsamtalets syfte, upplägg, innehåll och 
genomförande.  
Vi erbjuder utbildningen vid tre olika tillfällen, se nedan. 

Medarbetarsamtalet är ett av årets viktigaste strukturerade, formella samtal mellan chef 
och medarbetare. Medarbetarsamtalet är en möjlighet för chef och medarbetare att sätta 
fokus på medarbetarens uppdrag under året och tydliggöra uppdragets koppling till 
verksamhetens mål. Medarbetarsamtalet är också en viktig del i lönebildningsprocessen 
där dialog förs om mål, förväntningar och uppnådda resultat.  

På medarbetarsamtalet ges medarbetaren möjlighet till delaktighet genom dialog med 
närmsta chef. Det strukturerade medarbetarsamtalet ska genomföras, enligt årshjulet för 
SAM, augusti – november varje år. Samtalet är därmed även en viktig del i att fånga upp 
och diskutera medarbetarens arbetsmiljö och trivsel. 

För att du som chef ska känna få tydlighet och verktyg i medarbetarsamtalets upplägg och 
innehåll erbjuder vi denna utbildning. Halvdagsutbildningen har totalt 6 platser per 
utbildningstillfälle vilket innebär att det är först till kvarn som gäller.  

Denna utbildningen har genomförts tidigare och upplägget är ungefär detsamma som 
föregående år. 

Med anledning av coronaviruset så begränsas antalet platser för att säkerställa att 
deltagarna kan hålla fysisk distans. Du som är anmäld till utbildningen uppmanas därmed 
att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. 

Folkhälsomyndigheten_skydda dig och andra_covid19 

Utbildningen förutsätter främst fysiskt deltagande och undantagsvis kan det vara möjligt 
att deltaga på distans. Kontakta i så fall Ulrika Wennerkull i samband med din anmälan. 

Målgrupp 

Chefer med personalansvar 

Utbildningens syfte 

• Att du som chef ska få ökad förståelse och kunskap i nyttan med 
medarbetarsamtalet 

• Att du som chef ska få förslag på hur medarbetarsamtalet kan förberedas, 
genomföras och följas upp 

  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
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Utbildningens mål 

• Skapa större förståelse för hur medarbetarsamtalet används som ett verktyg i 
verksamhetsutvecklingen 

• Genom mer uppdragsfokuserade medarbetarsamtal skapa en effektivare och 
produktivare verksamhet med hög kvalitet 

 

Utbildningens innehåll 
• Varför medarbetarsamtal? 
• Hur kan jag förbereda mina samtal på bästa vis och hur kan jag väva in 

kommunens strategiska mål i medarbetarsamtalet? 
• GROW – En coachande metod 
• Vikten av att ge möjlighet till förberedelse  
• Genomförandet – vad ska jag som chef tänka på? 
• Kommunikation – Vad ska jag tänka på i min kommunikation under samtalet? 

 
Maxantal deltagare per tillfälle 
Max 6 deltagare/utbildningstillfälle 
 

Datum, tid och plats: 

2020-09-24, kl. 13.00 – 16.30, Plats: Nova/Luna vid Allégården. Anmäl senast 17/9. 
2020-10-01, kl. 8.30 – 12.00, Plats: Nova/Luna vid Allégården. Anmäl senast 24/9. 
2020-10-15, kl. 8.30 – 12.00, Plats: Nova/Luna vid Allégården. Anmäl senast 8/10. 

 

Utbildare 
Ulrika Wennerkull, Personalchef 

 

Anmälan 

Du anmäler dig till något av utbildningstillfällena via denna länk: 

Anmälan utbildning i medarbetarsamtal hösten 2020 

Varmt välkommen med din anmälan! 

 

Ulrika Wennerkull 
Personalchef 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=ee6c7b987859
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