
Sådan laver du den
perfekte onboarding-plan

TIPS



Forord

God onboarding handler om at give en
god oplevelse lige fra starten, og det
reducerer meget af den usikkerhed, nye
medarbejdere oplever. Her er det virk-
somhedens opgave at sørge for et godt
onboarding forløb. Det kan være helt fra
inden den første dag på jobbet til
eksempelvis 12 måneder frem. 

Jo flere nye medarbejdere du skal on-
boarde til dit team hvert år, jo vigtigere
er det, at alle får den samme grund-
læggende viden. Det kan være svært at
opnå dette i perioder, hvor der er mange
opsigelser og nye med-arbejdere, der
skal oplæres på samme tid fysisk. 

Derfor er det særligt vigtigt at fastlægge
en strategisk plan for jeres onboarding af
nye medarbejdere, så I selv i travle
perioder sikrer, at de nye ansatte får den
onboarding, som får dem til at blive i
jobbet. Selv ved jeg, det tager tid at
komme ind i nye systemer og proce-
durer, og den rette oplæring betyder alt
der.

Dette er til dig, der gerne vil blive klogere
på, hvordan du laver den perfekte on-
boarding-plan, når du skal klæde dine
nyansatte medarbejdere bedst muligt på
til at arbejde i din virksomhed. Vi har delt
det op i 3 afsnit:

Helene Meier
Content creator hos Barma
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Emner:

1.�Pre-boarding

2.�Onboarding

3.�LMS-platform

Det at finde sin plads i et helt nyt job
med nye kollegaer og arbejdsopgaver,
der skal forstås, kræver meget energi,
og det kan give de fleste et tungt hoved
og sved på panden. Her giver jeg dig
redskaber til, hvordan I kan simplificere
den periode, hvor anvendelsen af nye
systemer og procedurer skal printes ind
i hovedet.

Pre-boarding er perioden før opstart,
som starter, når medarbejderen har
underskrevet kontrakten. Efter det er
sket, er der ofte rigtig mange in-
formationer, som skal tages ind på kort
tid her. Derfor er det vigtigt at klæde
medarbejderen bedst muligt på til at
hjælpe sin egen onboarding på vej.

Jeg introducerer dig her for et redskab,
der får oplært de nye medarbejdere
hurtigere. LMS står for: Learning Man-
agement System, og du får en masse
brugbare oplysninger her om de for-
skellige features, der er værd at vide. En
LMS-platform er et værktøj for dig, der
gerne vil styrke jeres interne træning.
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Der skal være styr på, hvor
ansvaret ligger

Det er vigtigt, at en HR-ansvarlig eller
personen i jeres virksomhed, der har den
administrative rolle, sætter den nye
medarbejder ind i virksomhedens sys-
tem. 

Som ny medarbejder føler man sig ikke
på sin rette plads, før man har fået de
rette materielle ting til at starte sin første
vagt med. Det kan være alt fra
nøglen/koden til butikken, arbejdstøjet,
medarbejder-håndbogen eller login til
systemerne. 

Møder den nye medarbejder op til første
vagt uden at modtage hele pakken, som
de andre kollegaer har, vil de hurtigt føle
sig udenfor, og dette kan være med til at
beslutte, om de vil forlade jobbet af den
grund. 

33% beslutter sig i løbet af første uge, om de vil
blive i jobbet eller ej 
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Pre-boarding1.

Giv dem mere tryghed ved en
god pre-boarding

Ved at give den nye medarbejder op-
læring i systemer som kasseapparatet
eller bordplanen inden deres første vagt,
giver det en bedre tryghed, når de står og
skal betjene kunden. 

Jeg har selv været i den situation, hvor
jeg ikke havde en pre-boarding. Jeg følte
mig overhovedet ikke tryg ved sys-
temerne, og jeg kunne slet ikke finde
rundt på hylderne efter de rigtige varer. 

Jeg havde 4 føl-vagter til at lære alt, og
der gik lang tid, før jeg var tryg ved at stå
selv i butikken. Med en pre-boarding
kunne jeg være blevet sat meget
hurtigere ind i tingene og blive hurtigere
i at betjene kassesystemet, så kunderne
ikke stod og ventede i så lang tid.

Kilde: www.work-live-stay.dk/foreningenwls/pre-og-onboarding/



25% af alle nyansatte forlader deres job
indenfor første år 
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Alle skal være en del af at byde
den nye velkommen.

Kollegaer betyder alt for ens trivsel på
arbejdspladsen, og derfor er det særlig
vigtigt, at den nye medarbejder bliver mødt
af en glad kollega, som tager sig tid til at
sætte personen ind i tingene på deres første
vagt. Et håndtryk falder altid i god jord, men
det er op til lederen at beslutte, hvad
kutymen er. 

I opstarten er det vigtigt, at den nye
medarbejder har føl-vagter med 1-3 af de
samme kollegaer, da mange oplever, at
tingene gøres på forskellige måder, alt efter
den rutine kollegaen har.  

Der skal selvfølgelig være procedurer for,
hvordan maskinerne slukkes og rengøres
ordentligt. Men de steder, hvor det bare skal
gøres, er det ofte de erfarne, der har et trick
eller to.

Selvom det tager tid, skaber
det værdifuld engagement.

Det føles som lang tid, når en ny
medarbejder skal sættes ind i tingene. Men
ligesom en fodboldtræner står i vind og
regn for at udvikle spillerne og kan se
resultaterne på måltavlen i kampe, så
bruger en leder også mange dybe
vejrtrækninger på at svare på de samme
spørgsmål igen og igen samt lærer fra sig af
viden og færdigheder gennem flere års
erfaring i branchen. 

Jo mere en leder lærer fra sig, jo mere
bidrager det til selvstændige, kompetente
kollegaer. For det er ofte de medarbejdere,
der stiller spørgsmålene, som er ivrige efter
at komme i gang og yde en høj service med
fokus på gæsten. Selvom det tager tid, så
skaber det værdifuld engagement i
medarbejderen.

2. Onboarding

Kilde: www.work-live-stay.dk/foreningenwls/pre-og-onboarding/



Learning Management 
System

Medarbejdertrivsel

En LMS-platform er blandt andet til for at
skabe en god medarbejdertrivsel. Du får her
gladere, tryggere og mere kvalificerede
medarbejdere, der via et skræddersyet
uddannelsesforløb på LMS-platformen føler
sig bedre klædt på til at løse deres
arbejdsopgaver. En LMS-platform er et fant-

astisk værktøj både for ledere, som kan
følge deres medarbejders udvikling, men
også for ansatte, der gerne vil tilføje nye
færdigheder og udfordre dem selv og opnå
flere spidskompetencer.

Omkostningsbesparelsen

Med en LMS-platform har du et
automatiseret onboarding forløb, der har
alt det nødvendige, og alt spild kan skæres
fra. Der kan eksempelvis skæres ned på føl-
vagter, hvilket sparer dig for lønomkost-
ninger, og du får et bedre uddannet
personale. En LMS-platform er til for at spa- 

re dig for meget bøvl = tid = omkostninger.
Så gør det også selve pre-boardingen og
onboardingen mere struktureret, at du som
leder kan give den rette oplæring til de nye
medarbejdere. 
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3. LMS-platform

Få effektive digitale værktøjer tilføjet din proces - det
sparer dig meget mere tid og gør din proces meget
mere struktureret.



Fastholdelse 
af dine

medarbejdere.

Hurtigere
onboarding af nye

medarbejdere.

Et tidsbesparende værktøj

Gennem tidsbesparende værktøjer, mere
effektive undervisningsmetoder og for-
bedret tilgængelighed, bliver den rigtige
platform en afgørende del af en vellykket
forretning. Nedenunder får du et overblik
over, hvordan Barma udskiller sig fra en
generel LMS-platform.

Barmas LMS-Platform

Barma er en LMS-platform, hvor du selv
kan vælge det indhold, der skal være
tilgængeligt på jeres LMS-platform. I kan
vælge mellem de +250 brancherelevante
læringsmoduler, som Barma stiller til råd-
ighed. Er du i tvivl om hvilke moduler, og
hvornår de skal tildeles jeres ansatte? Så
hjælper Barma jer, med at udarbejde en
uddannelsesplan, der matcher jeres for-
retning og behov. 

Færre penge på
onboarding ved
færre føl-vagter. 

Alle medarbejdere
dele den samme
viden i opstarten.

4�grunde�til�hvorfor�du�skal�have�
en�LMS-platform�til�onboarding
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Video
TræningGenerel LMS

Indholdsbibliotek

Integration til 
vagtplanlægning

Automatiseret 
uddannelsesforløb

Alt samlet
et sted



Har du lyst til at dykke mere
ned i Barmas LMS-platform?

Hvis du bare er mere nysgerrig på vores
produkt, har vi på vores hjemmeside sat
fokus på, at du får kundeudtalelser samt et
overblik over alle de +250 læringsmoduler,
vi kan tilbyde jeres personale. 
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Vil du have en snak med Tor?

Skal du have hjælp til at finde den rette e-
learning-løsning til din forretning? Så giv os
et kald, eller skriv en mail for et ufor-
pligtende møde med Barma.

+45 93 75 92 53
tor@barma.dk

www.instagram.com/barma.dk/

www.facebook.com/Barmakoncept

www.linkedin.com/company/barmalearning

www.barma.dk/

Kontakt os

tel:+4593759253
mailto:tor@barma.dk
http://www.linkedin.com/company/barmalearning

