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Forberedelse til
Lederudviklingssamtalen (LUS)
Det er vigtigt, at både leder og lederens leder forbereder sig til LUS-samtalen. En del af forberedelsen
er at læse lederens udviklingsplan fra seneste LUS samt resultatet af ledelsesevaluering. Hvordan er det
gået siden sidste samtale? Hvad var målene i sidste kompetenceudviklingsplan? Hvilke aftaler, blev der i
øvrigt indgået, og hvordan er det gået med disse?
Drøftelsen af lederens fremadrettede kompetenceudvikling skal naturligt ske i relation til det ledelsesrum,
lederen agerer i, samt den nuværende og fremadrettede faglige og strategiske udvikling på arbejdspladsen. Det er derfor relevant at drøfte lederens fremadrettede kompetenceudvikling i relation til:

•	
Politikker, strategier og mål for eget fagområde
•	
Aftalestyring (hvis lederen er ansvarlig for en sådan)
•	
Værdigrundlaget
•	
Ledelsesgrundlaget
•	
Personalepolitikken
En typisk LUS tager 1½ time.

Temaer og spørgsmål til refleksion
•	
Samtalens struktur

Lederens leder orienterer om, hvordan samtalen kommer til at foregå og oplyser, at samtalen
afsluttes med at aftale, hvad der skal stå i lederens udviklingsplan.

•	
Et tilbageblik

Hvordan er det gået siden sidste samtale? Hvad var målene i sidste kompetenceudviklingsplan?
Hvilke aftaler blev der i øvrigt indgået, og hvordan er det gået med disse?

•	
Politikker, strategier og mål for lederens fagområde

-	Hvad lykkes lederen særlig godt med i forhold til at agere inden for politikker, strategier og mål for
eget fagområde? (hvad er væsentligt at bevare i lederens ageren?)
-	Er der områder, hvor lederen er særligt udfordret? Hvilke handlemuligheder har lederen her? skal/
kan noget ændres?
- Er der områder, hvor lederen fremadrettet skal have enten mere fokus eller et andet fokus?
Hvilke kompetencer kræver det? og hvordan kan lederen tilegne sig de kompetencer? Er der
aktiviteter, der skal igangsættes?

•	
Aftalestyring (hvis lederen er ansvarlig for en sådan)

-	Hvilke dele af aftalestyringen forløber som den skal? Hvad har været særligt afgørende for at
målene er nået?
-	Er der dele af aftalestyringen, hvor lederen er særlig udfordret? Hvilke handlemuligheder har
lederen her, og skal/kan noget ændres?
-	Er der områder af aftalestyringen, hvor lederen fremadrettet skal enten have mere fokus eller et
andet fokus? Hvilke kompetencer kræver det? og hvordan kan lederen tilegne sig de kompetencer?
Er der aktiviteter, der skal igangsættes?

•	Værdigrundlaget

Ledelse i Høje-Taastrup kommune hviler på kommunens 4 værdier:
-	Helhed: Ledere i Høje-Taastrup kommune er ikke kun ledere af den enhed, de er i til daglig. De er
en del af koncernen Høje-Taastrup kommune.
-	Professionalisme: Ledelse er et fælles anliggende. Derfor stilles der i Høje-Taastrup kommune krav
til ledere om at agere professionelt og udvikle professionalismen.
-	Engagement: Ledelsesopgaven består af mange delelementer. Ledere i Høje-Taastrup kommune
engagerer sig i alle dele af ledelsesopgaven.
-	Menneskelighed og positivt livssyn: Medarbejderne er vores vigtigste ressourcer. Derfor er relationen mellem leder og medarbejder af stor betydning for de opgaver, vi udfører.
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Hvordan anvender lederen kommunens 4 værdier i sin ledelse?
Hvornår træder værdierne særligt frem i lederens ledelsespraksis? Hvilken positiv forskel giver det?
Er der elementer af de 4 værdier, som der er behov for, at lederen sætter mere fokus på? Hvilke kompetencer kræver det? Hvordan kan lederen tilegne sig de kompetencer? Er der aktiviteter, der skal igangsættes?

• Ledelsesgrundlaget:

Ledelsesgrundlaget i Høje-Taastrup kommune danner udgangspunkt for den enkelte leders løbende
kompetenceudvikling af eget lederskab. Det bygger på 4 temaer, der danner grundlag for god ledelse
i Høje-Taastrup kommune:
- Med kerneopgaven i centrum
- Sammen
- Indad
- Udad

Hvordan kommer lederens nuværende kompetencer i spil i forhold til de fire temaer? Hvilke områder af
ledelsesgrundlaget udfylder lederen med sine nuværende kompetencer? Hvordan kommer det til udtryk?
Er der områder af ledelsesgrundlaget, hvor lederen fremadrettet skal have enten mere fokus eller et andet fokus? Hvilke kompetencer kræver det? Hvordan kan lederen tilegne sig de kompetencer? Er der aktiviteter, der skal igangsættes?

•	
Afrunding og kompetenceudviklingsplan

Leder og lederens leder aftaler i forbindelse med LUS:
- Hvem skriver kompetenceudviklingsplanen?
-	Hvornår ligger kompetenceudviklingsplanen klar til godkendelse hos begge parter? Opbevares
kompetenceudviklingsplanen på lederens personalesag eller i HR-systemet?
- Hvornår følges der op på aftaler og udviklingsmål? Og hvem har ansvaret for dette?
-	Vælges der at skrives referat af LUS? (frivilligt) og i så fald er det så leder eller leders leder, der
skriver referatet?
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