
Hvordan du arbejder med 
forventningsafstemning 

FORVENTNINGER

ANSÆTTELSESSAMTALE OG FORVENTNINGER
Introduktion til virksomheden
• Hvad laver virksomheden?
• Hvem er vi (hvor mange, hvem ejer den, opde-

ling i afdelinger etc.)?
• Hvad er produkterne – ydelserne (her kan års-

hjulet evt. inddrages)?
• Hvem er kunderne?

Rundtur på virksomheden
• Præsentation af forskellige produktionsområ-

der og udstyr.
• Beskrivelse af, hvordan nye elever (og medar-

bejdere) oplæres i de forskellige typer arbejds-
opgaver, der er på virksomheden, startende
med de enkle opgaver/maskiner og derefter
langsomt mere komplekse opgaver, efterhån-
den som eleven får nye kompetencer fra prak-

tikperioden og fra skoleperioderne.

Få fortalt det væsentligste om virksomheden. F.eks:
• ”På vores virksomhed er det vigtigt, at alle

medarbejdere møder til tiden – hver dag – for
ellers kan vi ikke overholde aftalerne med vo-
res kunder. Arbejdstiderne er normalt X til X,
men der kan være perioder, hvor der er travlt,
og vi alle bliver nødt til at arbejde lidt mere.”

• ”Det er vigtigt, at alle fra virksomheden opfører
sig ordentligt både i forhold til kunder og kolle-
ger – både når vi er på virksomheden, og når vi
er på arbejde hos kunderne.”

• ”For at virksomheden skal fungere godt, er det
vigtigt, at medarbejderne kan samarbejde, og
at alle er med til at løse de opgaver, der er, selv-
om forskellige medarbejdere og elever har for-

Idéen og målet med forventningsafstemning er, at 
de forskellige parter får klarhed og fælles opfat-
telse af, hvordan f.eks. en opgave skal løses, eller 
hvordan omgangstonen er på arbejdspladsen. 

Ledere og medarbejdere, der har været længe på 
virksomheden, synes, at mange ting er indlysende 
og tydelige for enhver, men sådan er det ikke nød-
vendigvis, hvis man er ny på virksomheden og på 
arbejdsmarkedet. En forventningsafstemning kan 
være med til at forebygge, at der opstår misforstå-
else og tvivl hos parterne.

GENSIDIGT, TIDLIGT KENDSKAB OG TILVALG
Hvis 9.-10. klasseselever kan komme i en uges 
praktik på virksomheden, giver det mulighed for at 
så et frø hos de unge mennesker. Det giver dem 
lejlighed til at fornemme, hvad arbejdet består i. 

De unge kan kun i begrænset udstrækning få selv-
stændige opgaver, men de kan være med, sidde ved 
siden af, deltage i f.eks. oprydningsopgaver eller lig-
nende. 

Det er vigtigt, at praktikugen bruges til, at begge 
parter får gensidigt kendskab til hinanden, så der 
efterfølgende er mulighed for at vælge hinanden til 
eller fra. I den periode praktikanten er på virksom-
heden er det godt, at:
• De unge inkluderes i den snak, der er på ar-

bejdspladsen.
• De unge får lejlighed til at stille spørgsmål til

det meste.
• Den oplæringsansvarlige og de unge får lejlig-

hed til at tale så meget sammen, at de begge
kan fornemme potentialerne.
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• Hvilke opgaver her hos os, synes du, ser mest
spændende ud?

• Hvad, synes du, er vigtigt, for at vi kan være en
god praktikplads?

• Har du haft arbejde før, hvor det er vigtigt at
møde til tiden?

• Er der nogle særlige ting, du er allergisk over
for, som det er godt at kollegerne ved. F.eks.
særlige fødevarer, bistik eller lignende?

Bemærk, at der er flere emner, man ikke må spørge 
ind til - f.eks. elevers eller medarbejderes helbred, 
men man kan spørge, om der er nogle særlige for-
hold, som det er vigtigt, at arbejdspladsen kender 
til - herunder hvilke foranstaltninger der skal tages, 
hvis vedkommende bliver dårlig/får et anfald. 

Elevens spørgsmål
Når eleven inviteres til samtalen, er det en god idé 
på forhånd at gøre opmærksom på, at det vil være 
naturligt og velkomment, hvis vedkommende også 
har nogle spørgsmål.

LØBENDE FORVENTNINGSAFSTEMNING
Ligesom det er en god idé at gennemføre forvent-
ningsafstemning, når en ny elev eller kollega kom-
mer til arbejdspladsen, er det en god idé at gøre det 
løbende, f.eks. når der kommer nye produkter, nye 
opgaver eller maskiner.

skellige opgaver og funktioner.” 
• ”Når du får en opgave, er det vigtigt at stille

spørgsmål, hvis du er i tvivl om, hvordan ar-
bejdsopgaven skal løses, så vi så vidt muligt
undgår at lave fejl. Det er ok at blive ved med
at spørge.”

• ”Hvis der opstår et problem eller sker en fejl –
stor eller lille – er det vigtigt med det samme
at fortælle om det, så fejlen kan blive rettet, og
der ikke sker yderligere skade. Hvis der sker en
fejl, skal du med det samme kontakte XX.”

• ”Der er ikke mad på arbejdspladsen, og det er
derfor vigtigt at have mad med til hele dagen.”

• ”Du får arbejdstøj udleveret på virksomheden,
og det skal du have på alle arbejdsdage. Tøjet
bliver vasket på virksomheden.”

• ”Du får også udleveret andet nødvendigt udstyr.”

Spørgsmål til eleven
• Kender du vores branche (gartneri/maskinstati-

on/planteskole etc.)?
• Hvorfor har du valgt uddannelsen?
• Hvad er det især, som, du synes, er spændende

ved vores fag?
• Har du prøvet at arbejde med planter/maskiner

tidligere?
• Hvad synes du om skoleforløbet (er undervis-

ningen spændende, er der noget du er særlig
god til, er der noget, du synes, er svært, har du
gode holdkammerater osv.)?
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det ikke kan gennemføres som ønsket. 

Aftal, hvornår I taler sammen igen, om hvordan det 
går med at gennemføre den besluttede løsning. 
Læg aftalen i kalenderen.

LØBENDE FORVENTNINGSAFSTEMNING MED ELEVER
Inviter eleven til samtalen og fortæl, hvad det er I 
skal tale sammen om. Vælg et sted, hvor samtalen 
kan foregå uden afbrydelse og afsæt den nødven-
dige tid.

Vær tydelig i forhold til, hvad der skal tales om, og 
hvad du har af forventninger til, at samtalen kan 
føre til, at praktikopholdet bliver så godt som mu-
ligt for alle parter. 

”Jeg har indkaldt til samtalen for at høre om, hvor-
dan du synes, det er at arbejde her, og samtidig vil 
jeg gerne give dig feedback på, hvordan vi oplever 
dig.”

Lad eleven komme til orde og med egne ord fortæl-
le om opgaver og samarbejde med medarbejderne 
på virksomheden. Stil uddybende spørgsmål, så du 
får et godt billede af elevens oplevelse. Undgå at 
komme i forsvarsposition, hvis dele af elevens op-
levelse er kritik i forhold til virksomheden, og den 
måde I fungerer på.

Fortæl om episoder, hvor eleven har levet op til for-
ventningerne og har vist overskud i forhold til op-
gaveløsninger. Fortæl om episoder, hvor du ikke sy-
nes, at eleven har levet op til forventningerne, eller 
hvor du har undret dig over handlinger/reaktioner.

Når forventningsafstemningen er afsluttet, kon-
kluderes der i forhold til:
• Hvad går rigtig godt og skal fastholdes og ud-

bygges?

• Hvilke områder er der behov for at styrke/æn-
dre/justere?

• Hvornår skal næste samtale være?

Forventningsafstemningens tre faser:
1. Egen afklaring
2. Fælles afklaring
3. Aftale om næste skridt

1. Egen afklaring
Før du kan forventningsafstemme med en elev/
medarbejder, er du nødt til at have gjort dine egen
forventninger og synspunkter klar.

• Hvad vil du gerne have ud af samtalen/mødet?
• Hvordan skal samtalen/mødet foregå?
• Hvad forventer du, at din samtalepartner mø-

der med?

2. Fælles afklaring
Invitér medarbejderen til samtalen og fortæl, hvad
det er, I skal tale sammen om. Vælg et sted, hvor
samtalen kan foregå uden afbrydelse og afsæt den
nødvendige tid. Vær tydelig i forhold til, hvad det er
der skal tales om, og hvad du har af forventninger
til, at samtalen kan føre til som f.eks.:

”Jeg har indkaldt til denne samtale, fordi jeg har 
brug for, at vi er enige om, hvordan opgaven vedr. 
XX skal løses, og hvad din rolle i den forbindelse er.”

Fortæl, hvordan du foreslår opgaven/problemet 
(hvis det er det) kan løses. Lyt til medarbejderens 
opfattelse, ønsker og forslag.

3. Aftale om næste skridt
Afslut samtalen med at konkludere, hvilken løsning
I har talt jer frem til, hvis det har været en samtale
om et konkret problem/opgave. Løsningen bør op-
fylde virksomhedens behov, og hvis muligt samtidig
tilgodese medarbejderens ønsker. Vær tydelig f.eks.:

”Vi har aftalt, at XX opgaven løses sådan, og at du 
bidrager sådan.” 

Hvis medarbejderens ønsker ikke kan tilgodeses, 
skal vedkommende have en forklaring på, hvorfor 
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Eksempel på skema
til den oplæringsansvarlige

Medarbejder: Afdeling:

Område for oplæring: Intern træner:

Opgave:

Formål:

Varighed:

Sæt kryds

Har set, hvordan 
opgaven udføres

Har udført opgaven 
under opsyn

Har udført opgaven 
på egen hånd

Delopgave:

Delopgave:

Delopgave:

Delopgave:
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