
Skatteministeriet digitaliserer 
pre- og onboarding i Campus

Vidensniveau
Alle nyansatte får samme 
basisinformation.

Ledelsesopfølgning 
Alle nyansatte skal gennem 
et onboardingforløb.

God opstart
Alle nyansatte får en god og 
planlagt opstart.

Skatteministeriet har arbejdet 
aktivt med koncepter for 
digital pre- og onboarding 
i flere år, da de har et 
stort behov for at give nye 
medarbejdere information om 
deres nye arbejdsplads på en 
let og engagerende måde.

Siden 2018 har de ansat 2.600 nye medarbejdere, 
og der kommer flere til. De har i 2019 fornyet 
konceptet med nye digitale kurser og samlet hele 
processen i Campus. Dette giver mulighed for at 
lave løbende opfølgning på medarbejderens onbo-
arding og sørger for, at alle medarbejdere opnår 
samme basisviden i løbet af de første seks måne-
der af deres ansættelse.

Sæt scenen med digital pre- og onboarding
Pre- og onboarding betyder meget for nye medarbej-
deres førstehåndsindtryk af arbejdspladsen. Det giver 
dem tryghed at vide, hvad de skal igennem i løbet af 
den første tid i jobbet. Samtidig kan det fjerne noget 
af nervøsiteten ved at starte den første dag, hvis de 
i forvejen er blevet informeret om organisationen, 
arbejdspladsen og kulturen. En sådan oplevelse er 
med til at give dem en god start og kan være afgø-
rende for deres videre arbejdsglæde i jobbet.

Fælles og specifik information skaber den 
mest optimale preboarding
Skatteministeriet arbejder med flere niveauer i 
deres digitale preboarding program. 

• Først præsenteres de nye medarbejdere for 
Skatteministeriets organisation og kerneopga-
ver.

• Herefter får de information, som er relevant før 
jobstarten.

• Til sidst introduceres de for deres styrelse og 
dens kerneopgaver.

Således arbejder Skatteministeriet på, at alle opnår 
samme basisviden omkring ministeriet samt speci-
fik og relevant viden om deres konkrete arbejds-
plads. 

Kristian Rasmussen, konsulent i Kompetencer og 
læring, fortæller:

”Fordelen ved den digitale onboarding i Campus er, 
at alle kan følge med i fremdriften for de nyansattes 
opstart. Medarbejderen kan selv følge sin udvikling, 
lederen har overblik over medarbejdernes lærings-
forløb, og HR kan sørge for, at alle kommer igennem 
relevante introduktionskurser. Hermed deler alle 
ansvaret for at skabe de gode rammer for de nyan-
sattes onboarding.”



Den gode onboarding prioriteres højt 
I Skatteministeriet er den gode opstart alles ansvar 
og et vigtigt punkt på dagsordenen. Gennemførslen 
af forløbet er et målepunkt på årets resultatplan, 
og alle ledere modtager opfølgningsrapporter på 
de nye medarbejdere. På den måde understøt-
ter og faciliterer den digitale onboarding-proces 
ledernes rolle i medarbejdernes opstart. 

Statistik
I løbet af konceptets første par måneder har Skat-
teministeriet modtaget mere end 300 evaluerin-
ger. Indholdet har fået en score på 3,29 ud af 5 
med overvejende positive svar og ønske om endnu 
mere viden, der omhandler arbejdspladsen. 

Hvordan kan Campus understøtte 
digital pre- og onboarding?
Ledere og kollegaer er afgørende for den gode 
opstart, da de er ansvarlige for, at den nye med-
arbejder føler sig godt tilpas. Ved at lave et pre- og 
onboarding program i Campus sørger man for, at 
alle nye medarbejdere får samme opstartsinfor-
mation og uddannelsespakke. Den digitale proces 
er med til at facilitere opstarten, så både leder og 
medarbejder altid kan følge med i udviklingen og 
se, hvornår der er brug for en opfølgningssamtale.

Muligheder i Campus:

• I kan oprette nye medarbejdere lige efter ansæt-
telseskontrakten er underskrevet og sørge for, 
at de kommer hurtigt i gang med preboarding.

• I kan udvikle digital læring som motiverer og 
engagerer nye medarbejdere i deres nye job.

• I kan oprette et samlet forløb med både digitale 
kurser og tilstedeværelseskurser, der er særligt 
relevante for nye medarbejdere.

• I kan tilknytte tjeklister til både medarbejdere 
og ledere, så der ikke glemmes vigtige samtaler 
eller kurser.
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””En god onboarding har stor betydning 
for de nyansattes arbejdsglæde. 
Vi mener derfor, at lederen har 
ansvar for, at nyansatte får relevant 
basisviden om arbejdspladsen, og at 
de får en god og gennemtænkt opstart. 
Der er fokus på, at de føler sig trygge 
i jobbet, og at de kan varetage deres 
opgaver hurtigst muligt.”

- JENS SØRENSEN,

KONTORCHEF, SKATTEMINISTERIET

+300 evalueringer     3,29 score


