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Personalesamtaler i AarBus 

 

Forskellige typer af 
samtaler ved både 

(syge)fravær og 
tjenesteforhold 

Samtalens formål 
Deltager ved 

samtalen 

Uformelle samtaler 
(der kan, hvis lederen vurderer det 
nødvendigt, blive udarbejdet 
notat) 

Formålet med samtalen er at følge op på den daglige 
trivsel og skabe plads til dialog vedr. ting, der påvirker 
samarbejdet og driften. Samtalen kan handle om klager, 
skader, (syge)fravær m.v. 
Samtalen kan foregå som en uformel drøftelse eller som 
aftalt møde.  

Medarbejder og 
nærmeste leder 

Særligt ved længerevarende 
sygdom: 

Sygefraværssamtaler 
(4-ugers samtalen) 
(der vil blive udarbejdet notat) 

Formålet med samtalen er bl.a. at afdække, hvor længe 
medarbejderen regner med at være sygemeldt. Ligeledes er 
formålet med samtalen at undersøge, om vi i fællesskab 
kan finde løsninger, der kan forkorte sygefraværet. 
Hvordan samtalen afholdes, afhænger af den konkrete 
situation. Samtalen kan eksempelvis afholdes pr. telefon 
eller i forbindelse med andre samtaletyper.  

Medarbejder med 
evt. bisidder og 
nærmeste leder 

Afklarende samtaler 
(der vil blive udarbejdet notat) 

Hvis AarBus er blevet opmærksom på et uhensigtsmæssigt 
mønster hos den pågældende medarbejder, eksempelvis 
højt eller gentagende (syge)fravær, klager eller skader, 
indkaldes medarbejderen til en samtale. Formålet med 
samtalen er, at undersøge årsagen til det 
uhensigtsmæssige mønster, og om vi i fællesskab kan finde 
løsninger på den eller de udfordringer, som AarBus er 
blevet opmærksom på.  

Medarbejder med 
evt. bisidder, 
medarbejder fra 
Administrationen og 
nærmeste leder 

Formelle samtaler 
(der vil blive udarbejdet notat) 

Hvis AarBus vurderer, at der er ved at opstå eller er opstået 
situationer vedr. en medarbejder, der påvirker driften (og 
den daglige trivsel) i en sådan grad, at det er problematisk, 
vil medarbejderen blive indkaldt til en formel samtale. 
Formålet med samtalen er at undersøge årsagen til 
problemet, og om vi i fællesskab kan finde løsninger på den 
eller de udfordringer, der er opstået. Formålet er ligeledes 
at gøre medarbejderen opmærksom på, at situationen er 
problematisk, og i yderste instans kan det få konsekvenser 
for medarbejderens ansættelse i AarBus.   

Medarbejder med 
evt. bisidder, 
medarbejder fra 
Administrationen og 
nærmeste leder 

Samtaler om påtænkt 
afsked 
(der vil blive udarbejdet notat) 

Når der ikke ses anden udvej, træffer AarBus en beslutning 
om at afskedige en medarbejder. Formålet med samtalen 
er at uddybe beslutningen om den påtænkte afsked, 
herunder hvilke konkrete overvejelser AarBus har gjort sig. 
Medarbejderen vil ligeledes få mulighed for at fremsætte 
evt. bemærkninger.  

Medarbejder med 
evt. bisidder og 
medarbejdere fra 
Administrationen 

 


