Onboarding-Modulet

Det handler her om onboarding-modulet (lilla pil) – og det at sikre en god intro for nye medarbejdere fra
det øjeblik, kontrakten er underskrevet, og indtil de er godt kørt ind efter 3-6 måneder.
Men inden vi kan komme i gang med at onboarde medarbejdere, skal vi have sat systemet op, som vi
ønsker det – og det sker fra tandhjulet (rød pil).

Opsætning af mit onboarding-forløb

Der er mulighed for at køre med et samlet og ensartet setup for hele organisationen – eller I kan køre med
forskelligt setup fra afdeling til afdeling. Vælger I det sidste, kan I vælge afdelingen ved grøn pil. Ellers kører
det ensartet for hele organisationen.

Ansvarlige personer

I kan sætte de personer på, som typisk har en rolle i et onboardingforløb (lilla pil). Det kan altid ændres i
den enkelte onboarding. Det kunne fx være en medarbejder/leder fra HR, IT, Økonomi o.l., som, inden den
nye medarbejder starter, skal oprettet vedkommende i systemerne. Den leder, som sætter
onboardingforløbet i gang, føjes altid automatisk til denne gruppe.

Tjeklister og spørgerammer

Nu skal vi til at se nærmere på de tjeklister og spørgerammer, man ønsker at gøre brug af i onboardingforløbet. Men inden da skal nævnes, at ved den røde pil kan I sætte et udvalg af onboarding-spørgsmålene
fra spørgerammerne ind – eller I kan vælge dem alle. Det betyder, at de valgte spørgsmål danner basis for
den samlede onboarding-score, som fremkommer til sidst som et samlet tal på onboardingforløbet. Det tal
er udtryk for, hvor godt denne onboarding er lykkedes.

Nederst på samme side skal du tage stilling til:
• Hvilke dage skal der ske noget (rød pil). Her kan man sætte langt flere indsatstidspunkter, fx dag 30,
dag 75 osv.
• Hvor mange dage skal der afsættes til at afslutte det, som skal ske (gul pil).
• Hvad kalder vi denne del af processen (grøn pil)

Men nu skal vi se på tjeklister og spørgerammer. Klik ved rød pil og vælg afdeling og derefter grøn for at
komme ind til spørgerammerne.

Her har du mulighed for at oprette en helt ny spørgeramme/tjekliste fra grunden (rød pil) – eller redigere i
de spørgerammer, der ligger:
• Fx spørgerammen for samtalen uge 10 (lilla pil)
• Tjekliste til alle de enkeltopgaver, der skal huskes inden den nye medarbejder ankommer – og de
første dage/uger derefter. Her kan man også lave tjeklister for forskellige grupper af medarbejdere,
fx administrative folk, elektrikere, montører, ledere osv.

Tjeklisterne er formet som huskelister, som svares med JA/NEJ. Bemærk, at systemet er sat op, så
tjeklisterne skal udfyldes fra begge sider; både den faglige ansvarlige for IT, økonomi o.l. og af den
onboardede selv. Fx ’Har fået nøglekort’, HR siger JA, men den onboardede siger NEJ. Så giver systemet en
besked på dashboardet om, at der er et mismatch.

Spørgerammerne for dag 5, uge 10 eller hvad I ønsker, er bygget op som scorespørgsmål 1-6, men også
med kommentarmulighed

Når I er færdig med Tjekliste og spørgerammer, skal I huske at publicere. Nu er selve opsætningen færdig.

Så begynder I at onboarde
Begynd med at klikke på Onboarding-ikonet på forsiden (lilla pil på første side).
Så kommer du ind i billedet nedenfor.
Her kan du:
1. Begynde et nyt onboarding-forløb (Rød pil)
2. Redigere i et igangværende (grøn pil)
3. Generere en oversigt over, hvordan onboarding er gået pr. team, afdeling, firma over tid… (Lilla pil)
4. Søge i afsluttede – i arkivet (gul pil)

1. Begynde et nyt onboarding-forløb
•
•
•
•
•

Klik på ”Ny dialog” (rød pil)
Vælg en person fra rullemenuen (lilla pil)
Fra kalenderikonet vælger du første dag, hvor onboardingpersonen møder på arbejde (grøn pil)
Vælg herefter den tjekliste/spørgeramme, som passer til den person, som skal onboardes (gul pil)
Start onboarding (grå pil).

2. Redigere i et igangværende
Ved gul pil ses en oversigt over de medarbejdere, som du på en eller anden måde er involveret i et
onboarding-forløb med. Det kan være som nærmeste leder eller som fagansvarlig for at levere nogle af de
ting, som den nye medarbejder skal bruge: Nøgler, PC, bord mv.
Klik på en af medarbejderne så vises billedet i højre side.

Symbolerne fortæller lidt om, hvad man kan gøre, og hvad status er.

•
•
•
•

Lilla pil: Her ser du, hvor langt medarbejdere er i processen med at svare.
Gul pil: Her ser du status på referatet.
Grøn pil: Her ser du, om den onboardede har taget stilling til alt på tjeklisten.
Rød pil: Symbolet fortæller, at der er et eller flere mismatch mellem det lederen eller de ansvarlige
fagfolk har sagt er leveret til den onboardede, og så det den onboardede selv oplever. Når du
holder musen hen over ikonet, står der fx, at der er 3 forventninger, som ikke matcher. Klik – så ser
du præcis, hvad det er.

3. Generere en oversigt over, hvordan onboarding er gået pr. team, afdeling, firma over tid
Når du vil generere et resultat af onboarding, kan du
vælge team fra en rullemenu, afdeling fra en
rullemenu – eller intet = hele organisationen.
Klik på Generer. Så får du vist:
•

Onboarding-scoren ud fra de valgte spørgsmål i
opsætningen (grøn pil)

•

Overensstemmelse i forventninger – mellem
leder/leverandør og den onboardede (rød pil)

•

Onboarding-scoren i team/afdeling/firma over
tid pr. kvartal (lilla pil)

•

Individuel onboarding-score pr. team i en
afdeling (gul pil)

•

Individuel overensstemmelse i forventningerne i
% mellem teams (stiplet grøn pil)

4. Søge i afsluttede – i arkivet

I arkivet kan man fremsøge afsluttede onboardingforløb.

