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Introduktion av nya chefer i Lunds kommun
samt på barn- och skolförvaltningen
Den nyrekryterade chefen har en chef, och denne är den viktigaste
personen för att den nya chefen skall känna sig välkommen till Lunds
kommun och få en introduktion som underlättar övergången till den nya
arbetsgivaren, arbetsuppgifterna och kollegorna. Introduktionen ska skapa
en trygghet och tydliggöra vilka förväntningar som finns på chefer i Lunds
kommun och ge den nya chefen de bästa förutsättningarna att fungera
optimalt i den nya arbetsrollen. Den nyanställdes närmaste chef har
huvudansvar för introduktionen, men den genomförs i flera steg.
Lunds kommun erbjuder:
kommunövergripande utbildningsinsatser för nya chefer i Lund.
Chefsmodulerna är kortare utbildningsinsatser (halvdag) som tillsammans
ger en bred förståelse och kunskap om hur det är att jobba i Lunds
kommun och vilka förväntningar som finns på chefer i vår organisation.
Modulerna som är fyra till antalet är följande:
 Tillit, dialog och struktur – så här styr vi i Lunds kommun
 Kommunen och den offentliga juridiken
 Att leda i Lund - en arbetsgivare och din roll som chef
 Kommunikativ organisation
Till detta erbjuder Lunds kommun flera utbildningar för våra chefer såsom
t ex GRAM-utbildningen, grundläggande arbetsmiljöutbildning.
Utveckling av introduktionsprogram för nya chefer på barn- och
skolförvaltningen
Under våren har ett introduktionsprogram för nya chefer inom barn- och
skolförvaltningen tagits fram. Introduktionen syftar till att välkomna nya
chefer till barn- och skolförvaltningen och introducera dem till de
stödfunktioner som finns i förvaltningen för att underlätta chefens
uppdrag. Programpunkter och genomgång av de övergripande
verksamheterna och funktioner:
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Lunds styrmodell
Kommunfullmäktiges mål för en samlad barn- och skolförvaltning
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete (SKA)

Därefter kommer deltagarna att erbjudas delta i ett antal ytterligare
fördjupningsmoduler, utspridda över det första året som
chef. Fördjupningsmodulerna leds av respektive avdelning på Skolkontoret
inom deras respektive specialistområde.
Verksamhetsnära introduktion
Det är viktigt att våra nya chefer har ett verksamhetsnära
introduktionsprogram att följa under sin första tid hos oss, och det är närmsta
chef som ansvarar för att denna introduktionen genomförs. Det finns
framtagna checklistor för nya medarbetare i Lunds kommun och en särskild
framtagen för våra chefer för att säkerställa att det fungerar i praktiken.
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