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Kompetenceudviklingspolitik

Ministeriets kompetenceudviklingspolitik skal skabe klarhed over og 
sætte rammerne for koncernens samlede indsats for kompetenceudvik-
ling og dermed definere retningen for koncernens arbejde med kompe-
tenceudvikling.

Vores medarbejdere skal have mulighed for at tilegne sig ny viden i form 
af nye opgaver, kurser og konferencer, træning i det daglige arbejde, 
mobilitet i og uden for koncernen, samarbejde med vores interessenter 
i omverdenen og internationale vidensrejser. Medarbejderne skal være 
opsøgende og tage ansvar for egen læring og udvikling.

Vi lægger stor vægt på, at kompetenceudvikling rummer muligheden 
for at understøtte de faglige profiler i Departementet, Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring. Dette sker ved at 
sikre en kontinuerlig vedligeholdelse og udvikling af faglige, sociale og 
personlige kompetencer
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Kompetenceudvikling med afsæt i 
ministeriets værdier
Kompetenceudviklingspolitikken understøtter ministeriets fire kon-
cernfælles værdier:

Enkelhed, handlekraft, kreativitet og ordentlighed.

Enkelhed:Det skal være nemt for medarbejderne at opsøge, hvilke kom-
petenceområder der er prioriteret i ministeriet, og ansøgningsprocessen 
skal være enkel og hurtig.

Handlekraft: Ledere og medarbejdere skal i fællesskab sikre, at kompe-
tenceudviklingen målrettes ministeriets behov, så kompetenceudviklin-
gen anvendes i praksis.

Kreativitet: Gennem kompetenceudvikling sikrer vi sammen, at mini-
steriets medarbejdere opkvalificeres og klædes godt på til at løse eksi-
sterende og fremtidige arbejdsopgaver i en omskiftelig og demokratisk 
verden.

Ordentlighed: Vi respekterer, udvikler og anvender medarbejdernes 
forskellige evner og kompetencer for at sikre de bedst mulige løsninger 
på tværs af koncernen.

Kompetetenceudviklingspolitikken danner rammen for alle kompeten-
ceaktiviteter i koncernen, og formålet er at sikre:

• At kompetenceudviklingen er strategisk og systematisk og
understøtter ministeriets mål og retning.

• At der er klar sammenhæng mellem mål og opgaver og
kompetenceudviklingstiltag gennem aftaler i forbindelse med
MUS/LUS.

• At forventninger og krav til kompetenceudvikling er synlige for alle
ministeriets medarbejdere med det formål at sikre en høj kvalitet i
opgaveløsningen.

• At der sker en løbende vedligeholdelse og udvikling af både faglige,
herunder fagtekniske, og personlige kompetencer.

Kompetenceudviklingspolitikken udgør rammerne for den lokale ind-
sats i de tre enheder Departementet, STUK og STIL, hvor den konkrete 
implementering og forankring foregår

Rammen for 
kompetenceudviklingspolitikken

Mål 

Målet for ministeriet er at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.
Kompetenceudvikling på tværs af ministeriet skal derfor understøtte, at vi samlet kan: 

• Være bindeled mellem politiske ønsker, behov og prioriteringer og den samlede koncerns opgaveløsning

• Understøtte høj effektivitet i opgaveløsningen i institutionerne og internt i koncernen

• Sikre en høj grad af viden og kvalitet i dagtilbud, uddannelser og undervisning

• Bidrage til, at den faglige og pædagogiske udvikling og praksis bygger på den bedst tilgængelige viden

• Give lige muligheder til begge køn for at skabe de bedste rammer for, at de menneskelige ressourcer kan 

komme til udfoldelse

• Fremme den digitale udvikling på undervisningsområdet

• Anvende it i undervisningen og understøtte effektiv institutionsdrift ved brug af it.
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Kompetenceudvikling 
– et fælles ansvar
I Undervisningsministeriet er kompetenceudvikling et fælles 
anliggende for både ledelse og medarbejdere. Ledelsen har ansvaret for 
at opstille rammerne og skabe den nødvendige plads til, at 
medarbejderne kan udvikle de rette kompetencer, så kvaliteten i 
opgaveløsningen sikres dagligt og i fremtiden.

 Medarbejderne har hver især et ansvar for at udvikle sig og derved 
bevare eller øge deres værdi på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet. Ved 
MUS/LUS drøftes mulighederne for at udvikle kompetencer inden for de 
rammer, der er sat i ministeriet.

Kompetenceudvikling 
i praksis
Hvert år forud for MUS/LUS indgår de lokale ledelsesgrupper i dialog 
med deres afdelingschef/styrelsesdirektør om mulige temaer for kompe-
tenceudvikling. På baggrund af disse drøftelser definerer koncernledel-
sen hvert år 2-4 temaer for kompetenceudvikling, som indikerer de spor 
for kompetenceudvikling, der skal understøtte udviklingen i ministeri-
ets opgavevaretagelse både på kort og langt sigt.

Temaerne vil rumme de mål og udfordringer, der møder hver enkelt af 
ministeriets enheder, og der fokuseres på kompetenceudvikling i bred-
den og i dybden, for både generalister, specialister og ledere. 
Akutte kompetenceudviklings-behov, som ligger uden for de årligt defi-
nerede spor, altid skal kunne prioriteres.

Der er udarbejdet en fælles HR-plan for koncernen, som løbende define-
rer de større HR- og kompetenceudviklingsprojekter, som skal gennem-
føres i koncernen.

HR-planen samt personale- og ledelseshåndbogen, hvor konkrete pro-
cedurer og deadlines er beskrevet, kan findes på ministeriets intranet 
”Kanalen”.
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Evaluering og løbende justeringer

Kompetenceudviklingspolitikken justeres løbende i forhold til nye ud-
fordringer og mål i Undervisningsminiseriet.

Kompetenceudvikling 

Kompetenceudvikling i Undervisningsministeriet kan ske ved intern og ekstern læring for eksempel: 

• Tværgående koncernfælles kompetenceforløb

• Sidemandsoplæring

• Nye opgaver

• Kurser

• Faglig sparring og feedback

• Videndeling

• E-læring via Campus

• Intern mobilitet

• Udlån mellem enheder i koncernen

• Praktik/udstationering

• Internationale vidensrejser

• Samarbejde med omverden

• Deltagelse i konferencer og workshop

• Talentudvikling

• Grundig introduktionsforløb for nye medarbejdere

• Før-lederforløb

• Ledelsesudvikling

• Netværk

• Der vil løbende være opmærksomhed på, at ovenstående udvalg af kompetenceudviklings-metoder baserer 
sig på den aktuelt bedste viden om effektfuld kompetenceudvikling. 


