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KOMPETENCER

Hvilke af dine opgaver lykkes rigtig 
godt, og på hvilke områder har du 
behov for at styrke dine kompetencer 
for at kunne løse dine nuværende og 
fremtidige opgaver bedst muligt?UDVIKLING

Hvordan er det gået med 
udviklingsmålene fra seneste 
MUS, og hvilke er der behov 
for i det kommende år?

ARBEJDSPLADSENS MÅL 

Hvordan bidrager du til, at arbejds-
pladsens mål opfyldes bedst muligt, og 
er der måder, hvorpå du kan bidrage 
endnu bedre?MOTIVATION OG SAMARBEJDE

Er der andet, som vi skal tale om? Fx 
trivsel, motivation, samarbejde eller 
andet.

ARBEJDSOPGAVER

Hvilke opgaver matcher bedst 
dine kompetencer, og hvilke 
typer opgaver ser du dig selv i på 
kort og lang sigt?



MUS Kompasset - skema til egen forberedelse 
Kompetenceudvikling.dk/mus-hjulet

ARBEJDSOPGAVER

Hvilke opgaver matcher 
bedst dine kompetencer, 
og hvilke typer opgaver 
ser du dig selv i på kort og 
lang sigt?
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KOMPETENCER

Hvilke af dine opgaver 
lykkes rigtig godt, og på 
hvilke områder har du 
behov for at styrke dine 
kompetencer for at kunne 
løse dine nuværende og 
fremtidige opgaver bedst 
muligt?

UDVIKLING

Hvordan er det gået med 
udviklingsmålene fra 
seneste MUS, og hvilke er 
der behov for i det kom-
mende år?

ARBEJDSPLADSENS MÅL 

Hvordan bidrager du til, at 
arbejdspladsens mål op-
fyldes bedst muligt, og er 
der måder, hvorpå du kan 
bidrage endnu bedre?

MOTIVATION OG
SAMARBEJDE

Er der andet, som vi skal 
tale om? Fx trivsel, moti-
vation, samarbejde eller 
andet.
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Hvad vil jeg gerne 
blive bedre til?

Hvordan gør jeg 
det? (Aktivitet)

Hvilke arbejds-
opgaver kan jeg 
udføre (bedre) 
bagefter?

Hvad kræver 
det af mig, mine 
kolleger og min 
leder, hvis jeg skal 
få udbytte af det, 
som jeg har lært?

Hvordan kommer 
jeg videre?

Hvad er ca. pris 
og tid for 
aktiviteten?
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