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SÅDAN GØR DU  

FORBEREDELSE:
Rapporter om status på dine resultater for hvert af dine ansvarsområder.

Hvis du bruger 3A+-redskabet, skal du bedømme din nuværende 
præstation for hvert ansvarsområde:

• Bedøm dine færdigheder: 3 - 2 - 1
ϗ�>]\ǀg�\bh�bh\Ƈs\]em]�jľ�Xh\l]m�goeb`a]\�^il�Xn�hľ�\]l]m�gľeΧ�=�ό�>�ό�?
• Bedøm din indsats: + eller -

Hvad skyldes det, hvis din præstation ikke er tilfredsstillende – manglende 
]ph]ΰ�Fh\Ƈs\]em]ΰ�Fh\mXnmΰ

Lav en handlingsplan for, hvordan du vil rette op på din præstation, hvis den 
ikke er tilfredsstillende.

EKSEKVERING:
Involver din leder. Hold et møde med din leder, og del med ham/hende, hvad du 
har skrevet i kolonne 1-3. (Dette bør ske regelmæssigt efter aftale med din leder)

Bed din leder om feedback: ”Har du nogen forslag til, hvordan jeg kan 
forbedre min handlingsplan? Er der nogen områder eller emner, jeg ikke har 
b\]hnbƄ[]l]nΰ�Ki`]h�Zebh\]�pbhde]lΰν

HVORNÅR OG MED HVEM KAN DU 
BRUGE DETTE REDSKAB?

Rapporter til din leder på denne måde 
for sikre, at du stiller dig til ansvar for dit 
eget bidrag. 

Som leder kan du bruge redskabet 
”3A+ Præstationsvurdering” for at sikre, 
at dit team hele tiden arbejder med 
forbedringer. 
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RAPPORTER ”OP”

Tekniske, erfaringsmæssige og faglige kompetencer

Fh\Ƈs\]em]�jľ�Xh\l]�i`�]ph]�nbe�Xn�ōh\l]�jľ�\]n

Arbejdsmoral, passion og energi når fælles mål skal nåes

FÆRDIGHEDER

INDFLYDELSE

INDSATS
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Den rette person på det rette sted, med de 
nødvendige færdigheder

Mimbnbp�bh\Ƈs\]em]�jľ�Xh\l]

Har det nødvendige fokus på at nå målet

Med træning og uddannelse kan personen blive en 3’er

K]onlXe�bh\Ƈs\]em]�jľ�Xh\l]

Har ikke det nødvendige fokus på at nå målet

Det er svært at forestille sig vedkommende 
udvikle sig til en 3’er

K]`Xnbp�bh\Ƈs\]em]�jľ�Xh\l]
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STATUS PÅ RESULTATER AKTUEL PRÆSTATION HANDLINGSPLAN DEL MED DIN LEDER
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