
 

 

 

  MedarbejderPortalen (MP) er 

ligesom et træ. Det udvikler sig 

løbende og skyder nye grene. Vi 

sætter MP’en under lup i denne 

guide. Guiden er et bidrag til at 

forstå, hvordan man finder de 

rette og relevante informationer, 

der vedrører de mange forskel-

lige opgaver i Landsbyen Sølund 

og Skanderborg Kommune 

MP under lup 
Guide til MedarbejderPortalen 
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Indledning 

Formål med medarbejderportalen 

Målet med portalen er at styrke organisationen ved at tilbyde arbejdsværktøjer, vigtig 

information, skræddersyede nyheder og et dynamisk forum for det kollegiale fællesskab. 

Formål med guiden 

Guiden skal bidrage til at:  

 forstå opbygningen 

 at få indsigt i at finde materiale relevant for: 

o kerneopgaven 

o ledelsesopgaven 

o medarbejdergoder og forpligtelser 

 at pirre til videndeling på tværs i Skanderborg Kommune 

Introduktion 

Dynamikken i medarbejderportalen 

Ligesom træet der skyder nye grene og blade,  er medarbejderportalen dynamisk og ændrer sig 

løbende. Det har den konsekvens, at vi ikke kan fremlægge et færdigt kort over, hvor alt materiale 

ligger eller kommer til at ligge. 

Vi kan i stedet i denne guide fortælle efter hvilken logik, vi tænker det lokale materiale kommer til 

at ligge i portalen. Af hensyn til enkeltheden indeholder illustrationerne i guiden ikke alle de grene, 

som portalen indeholder.  

Som medarbejder og i særdeleshed som leder er man forpligtet til at orientere sig i og arbejde 

efter de overordnede rammer (retningslinjer m.m.), i de øvrige grene i strukturen.  

 

Vi vil benytte nyhedsstrømmen til løbende at orientere om ændringer eller vigtige meddelelser. 

Kategorier af indhold 

Landsbyen Sølund har som lokal enhed i Skanderborg Kommune brug for plads til tre kategorier af 

indhold: 

1) Indhold og inspiration i praksis omkring kerneopgaven  
(viden, metoder, faglige tilgange etc.) 

2) Personaleforhold  ift.  at være medarbejder – vilkår og rammer 

3) Lokal udmøntning af overordnede politikker, retningslinjer og forpligtelser samt værktøjer 
tilpasset lokale forhold og behov inden for administration og ledelse. 
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At finde informationer, materialer og værktøjer 

Konsekvensen af emneopbygningen er, at de lokale informationer er at finde ad flere indgange og 

dybere i strukturen end de overordnede. Det er forskelligt, hvor langt inde i strukturen lokal 

information befinder sig. 

Som medarbejder skal du huske, at du via favoritter på forsiden kan opsætte op til 10 direkte 

adgange til de relevante sider på portalen.  

For at skabe en vis stabilitet i at finde informationerne, er der i Landsbyen Sølund taget beslutning 

om nogle principper for opbygning og layout af den lokale information og materiale. Ikke alle sider 

er færdige og fuldt udbygget. Dette bliver en vedvarende opgave. 

Principperne for opbygning og layout præsenteres på skrift og grafik i det følgende. 

Indgange og opdeling af indhold 

Stammen på træet består af indgange 

 

 

Indholdet er som udgangspunkt opdelt i emner frem for steder og tilbud.  

Tankesættet er, at vi i Skanderborg Kommune bliver inspireret af hinanden, når materiale og 

informationer er opdelt i emner, og at portalen ændrer og udvikler sig i takt med en fælles læring 

om, hvilke informationer, der er relevante og hvor. Dette er en on-going proces. 
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Principper for opbygning 

 

 

  

 Aktiviteter 

 Faglige tilgange og metoder 

 Indskrivning 

 Ledsagelse 

 Praktiske opgaver 

 Pædagogiske planer 

 Magtanvendelse 

 Faglig håndbog 

 Fysioterapi 

 Læge 

 Medicinmappe 

 Netværk sygepleje 

 Neurologi 

 Psykiatri 

 Sygepleje 

 UTH 

  

Kerneopgaven 

Social og sundhedsfaglig indsats overfor borgere i ældre og handicap 

Er at finde i indgangen : 

Viden og værktøjer \ Fagområder \Fagområde Ældre og Handicap 

Principper for lokale informationer er: 

Emneopdelingen under fagområder er fulgt dybt ind i strukturen, hvor der er fælles 

præsentation af emnet (f.eks. aktiviteter under Socialfaglig indsats), hvorfra der er link til de 

lokale variationer.  

 

 

 Vejledning om ernæring m.m. 

 E-learning Ældre og Handicap 
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Kerneopgaven fortsat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Information og vejledning om 

medarbejderkost 

 Link til bestilling via Master Web 

Modul 

  

 Projekter og fokusområder 

 Kvalitetsløft af maden på ældre- 

området 

 Rehabilitering 

 Fremtidens plejeboliger 

 LivingLab Skanderborg 

 Screening skyl – tør toilet 

 Demens 

 Belastninger 

 Vejledning 

 Indberetning 

 Ulykkesanalyse-drejebog 

 Vejledning om politianmeldelse 

 Forflytninger  

 Referater fra forflytningsmøder 

  

 Plan for 

studerendeundervisning 

Personaleforhold 

Arbejdsmiljø, sundhed, MED, studerende m.m. 

Er at finde i indgangen : 

Ansat A-Å  

Principper for lokale informationer er: 

Tematiseringerne går knapt så dybt ind i strukturen før end, der er oprettet en fælles 

indgangsside for lokale tilbud. (f.eks.: Ansat A-Å\arbejdsmiljø og sundhed\ lokalt 

arbejdsmiljø og sundhed), herfra er der adgang til Landsbyen Sølund og andre tilbud, der 

følger efter. 

Udover de nedenstående lokale informationer er det her og i indgangen ”Mit 

Skanderborg” du finder overordnede informationer for hele Skanderborg Kommune om 

kompetenceudvikling, kurser og uddannelser, lønforhold, personaleforhold, personale-

politik, arrangementer  m.m. 
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 Personaleforhold fortsat: 

 

  

Administration og ledelse 

Ledelse, økonomi, løn, kommunikation, forsikring, indkøb m.v. 

Er at finde i indgangen : 

Viden og værktøjer 

Principper for lokale informationer er: 

En stor andel af det lokale materiale er at finde i indgangen ”Administrative værktøjer”, 

hvor det er fulgt af et tema (lønadministration, kommunikation, it etc.). Den fælles 

indgangsside for lokale tilbud er typisk oprettet som en underside til dette tema - f .eks.: 

Viden og værktøjer\Administrative\Lønadministration\Løn lokalt.  

Udover de nedenstående lokale informationer er der under ”Viden og værktøjer” 

overordnede informationer for hele Skanderborg Kommune om fagområder, ledelse,  

kommunikation, økonomi, forsikringer, indkøb m.m. 

 F.eks. tilmelding til tværgående 

arrangementer 

 IT forhold og information i 

Landsbyen Sølund  
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Administration og ledelse fortsat: 

 

 

 

 

 

  
 Superbrugerinformation 

 Guide til 
Medarbejderportalen 
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Principper for layout 

Sidernes opbygning og logik i Landsbyen Sølund 

Afhængig af indholdet kan præsentation og 

overskrifter variere, men siderne vil typisk bestå af :  

 A Introduktion til indholdet 

 B En materiale boks   

Adgang  til fælles praksis, lokal praksis fra en 

fælles side, referater eller dokumenter 

 C En informationsboks    

Relevante links, videnbank,  instruktions- og 

informationsmateriale 

 

Øvrige funktioner 

Min profil  

Vi skal alle tilpasse vores egen profil med kontaktoplysninger, et foto samt nogle 

noter om, hvilke færdigheder,  som du kan hjælpe kollegaer med. Du finder 

adgangen i øverste højre hjørne på forsiden. 

Nem adgang til kollegaer og indhold (søgefunktioner) 

På forsiden kan du skabe nem adgang til op til 10 sider. Det gør du 

under favoritter i selvbetjeningsboksen.  

Det er også fra forsiden der er 

søgefunktion til at finde en kollega.   

Ligesom du fra alle sider kan søge indhold på siden. 

 

Min nyhedsstrøm 

Nyhedsstrømmen finder du på forsiden i den blå boks midt på siden. Her får du vigtig fælles 

information. Det vil også være ad den kanal, vi informerer om ændringer eller nyt indhold på 

Medarbejderportalen. 

Support 

Din leder og superbruger i boenheden kan hjælpe dig med support og yderligere informationer. 

A 

B 

C 
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