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UDSKIFTNING AF MEDARBEJDERE 
  

• Mange accepterer et lille dyk i produktiviteten 
når de skifter medarbejder 

• Skal være et minimum og helst ingen 

• Hurtig og effektiv oplæring uden at dræbe 
andre medarbejdere 

• Hav en plan i skuffen for hvordan vi rekrutterer 
og  opstarter nye medarbejdere 

• Ønske fra landmænd 



TAB VED SKIFT AF 
MEDARBEJDERE 

DIREKTE 

• Rekruttering 

• Overtidsbetaling på andre medarbejdere 

• Oplæring og indkøring i jobbet af nye 

• Nedsat produktivitet 

INDIREKTE 

• Tab af profit 

• Tab af viden og ekspertise 

• Eventuelle fejl  



AFKLARING  

• Hvad skal søges 

• Kan der flyttes på nuværende medarbejdere 

• Planlægning af de første 7-14-28 arbejdsdage osv. 

• Hvad er det vigtigt x ved inden han starter 

• Hvad skal x have oplyst ved jobstart 

• Opfølgning og MUS-samtaler 

 

 

 

 



KOMPETENCER VED 
NUVÆRENDE MEDARBEJDERE 

• Har vi personale der kan rykkes op i hierarkiet, og nogen der 
forventer de bliver det 

• Skal gennemgås med ejer/driftsleder 

• Udkast, der kan være afvigelser 

• God ide og gennemgå den løbende med medarbejdere så vi har en 
løbende udvikling hos medarbejderen 

 

 



UDENLANDSKE 

MEDARBEJDERE 

 

 

 

 

 

• En guid line med 48 spørgsmål indenfor 48 timer   

• Eksempelvis personale håndbog 
 

 

• Boligforhold 

• Bank 

• Kommune 

• Sygesikringsbevis 

• Dagpleje/skole/ 
fritidsaktiviteter 

• Indkøb 

• Apotek 

• Organisationsplan, hvor er 
du selv 

• Rundvisning i stald 

• Arbejdstid 

• Ryge og alkoholpolitik 

• Sprog på bedriften 

• Telefonliste 

• Ansættelseskontrakten 

• Lønsedlen  
 



INTROPLAN 

• Få lavet en introplan  

• Få nogle opgaver x hurtigt selv kan udføre 

• Så de andre medarbejdere har ro til at løse deres eget arbejde  

• Byg på fra uge til uge så x hurtigere bliver selvkørende 

• Hav nogle mål for hvornår x skal kunne hvad 

• Realistiske forventninger 

 



 
 
 
 
INDLÆRINGSKURVE 
 

 

      Indlæring 

 

 

 

 

 

        

       Tid 



DEN GODE JOBSTART 



EKSEMPEL PÅ EN 
ARBEJDSPLAN I EN FARESTALD 



VI HJÆLPER GERNE!!!!! 

Pernille    Kasper      Allan 



 

 

SPØRGSMÅL 

Allan Mikkelsen 

abm@sraad.dk 

29 49 68 53 


