
Læringsløsning til 
strategisk og digital 
kompetenceudvikling 
i det offentlige



Om Campus

Campus er en cloud-løsning fra Saba, 
som binder flere områder inden for 
kompetenceudvikling sammen:

Læring

Kompetenceprofiler

Udviklingssamtaler

Netværk og videndeling

Campus understøtter strategisk og digital 
kompetenceudviklingidetoffentlige.Løsnin
gen understøtter organisationen i at takle frem
tidens udfordringer med at tiltrække, udvikle og 
fastholdekvalificeredemedarbejdere.

Campuskanunderstøttemedarbejdernes
arbejdsliv,nårdetgælderudviklingsaktiviteter
rækkendefrapreboardingtilfratrædelse.
Løsningenvisualisererderesudviklingligefra
introduktionskursernetildeløbendelærings
aktiviteterogudviklingssamtaler.Detteermed
til at motivere og engagere dem gennem deres 
kompetenceudviklingunderheleansættelsen.



Visionen for Campus er at være fælles indgang 
til strategisk og digital kompetenceudvikling for 
alleoffentligeorganisationer.Campuserden
eneste løsning, hvor alle tilsluttede organisa
tioner har mulighed for at dele læring og digi
talenetværkpåtværsafdenoffentligesektor. 

• Frit brug af Moderniseringsstyrelsens 140 
e-læringskurser til egne læringsforløb

• Deling af egenudviklet og digital læring 

• Køb eller udvikling af kurser i fællesskab 
med andre Campus organisationer

• Fælles netværk og videndeling på tværs 
af sektorer

Opnå fordele på tværs af den offentlige sektor

Derfindesmangegodeeksemplerpåforskel
lige kompetenceudviklingsaktiviteter i det 
offentlige.Menvikanbliveendnubedretilat
inspirere,sparreogvidendelemedhinanden.I
stedet for at udvikle egne elæringskurser, kan 
videle,købeellerudviklekurserifællesskab.
Visionenerderforatblivebedretilatudnytte
potentialetitværoffentligtsamarbejdeomkring
læringogkompetenceudvikling.

Vision



Fakta
Brugergrænsefladen i Campus er intuitiv og kan tilpasses den enkelte organisation

• Campus indeholder 140 frit tilgængelige 
elæringskurser,dererrelevanteforoffent
ligemedarbejdere.

• Heledenoffentligesektoreromfattetaf
Campusogkantilsluttesig,idetudbuds
forpligtelsenerafløftetforalleoffentlige
institutioner.

• CampusdrivesafModerniseringsstyrelsen,
og tilslutningen inkluderer implementering, 
opsætning,konsulenthjælp,oplæringog2nd
levelsupport.

• Moderniseringsstyrelsenharudvikletinte
grationertilHRsystemer,lønsystemer,tids
registreringssystemerogøkonomisystemer,
somfritkanbenyttessomendelafløsnin
gen.

• Campus har et tilhørende datavarehus, hvil
ketvilsige,atModerniseringsstyrelsenkan
leverealledataiCampussåsomrapporter
ellerdataudtræktilf.eks.etlokaltBIsystem.

• Branding muligheder: Hver organisa tion 
kandesigneloginbilledeogforsidesamt
indsættelogoogfarver.Pådenmådeer
systemetgenkendeligtformedarbejderne,
samtidig med at de er en del af en fælles
offentligløsning.

• App: Campus har en tilhørende app, hvor 
man kan følge med i sine netværk og tage 
elæringskurserfrasmartphoneellertablet.

• Integration til Outlook: Kurser og møder 
bookesautomatiskiOutlook,nårmantil
meldersigiCampus.

Campuserobligatoriskforstatensinstitu
tioner,mensselvejendeinstitutioner,regioner
ogkommunerfrivilligtkantilsluttesig.

HR

Løn

Økonomi

AD



Ledelses information

Det giver værdi på flere niveauer

• Ledelsenfåretoverblikoverorganisatio
nensgenerellekompetenceudvikling.Den
fårblandtandetindbliki,omallemed
arbejdernehargennemførtdeobligatoriske
kurser, og om de samlede læringsaktiviteter 
stemmeroverensmeddestrategiskemål
sætningerfororganisationen.

• Ledernefåretoverblikoverdeansattes
læringsaktiviteter.Dekanaltidfølgemedi,
om de ansatte har en plan med udviklings
tiltag, hvilket kan danne fundament for 
løbendefeedbackogdialogmellemlederog
medarbejder.

• Medarbejderneharaltidetoverblikoveralle
dereskompetenceudviklingsaktiviteter.De
fåretvisueltoverblikoversammenhængen
mellemudviklingsmål,kompetencerog
læringsaktiviteter.Pådenmådekandese
fremdrifteniegenudvikling.

IfårmedCampusetstærktanalytiskværktøj,
somgiverjeroverblikoverorganisationens
samledemedarbejderudvikling.Campus
er dermed en oplagt ressource til ledelses
informationafhøjkvalitetoggiverindsigti,
omIharderettekompetencer,elleromIskal
sættefokuspåsærligeområder.Campus 
danner med andre ord grundlag for data
drevneogstrategiskebeslutningerom
kompetenceudvikling.



Kursus administration
Campus indeholder flere læringsformer, som kan sammensættes efter behov

Digitaliseringafkursusadministrationgiverenrækkefordelefororganisationen.Dersendes
automatiskemailsudfrasystemet,somgivermedarbejderenbeskedvedf.eks.tilmelding,
kursusændringer,afmeldingoggodkendelser.Deterletathåndteretestogevalueringer,dade
auto matisk sendes ud til deltagerne efter kurset, og administratoren kan efterfølgende trække 
rapporteroverresultaterne.Administratorensoverblikoverkurserneerenklere,daderkantræk
kesrapporteroverf.eks.deltagerlisterogkursustidspunkterefterbehov.Endeligterdetmuligtat
foretageautomatiskfaktureringtilegetøkonomisystem.

• Tilstedeværelseskursus: Ikanbrugesyste
met til almindelig kursus administration, hvor 
manmøderoppåetbestemttidspunktet
bestemtsted. 
 

• Virtuelt møde, holdundervisning og  
webinar: Derfølgeretonlinemødeværktøj
med løsningen, hvor man har mulighed for 
at oprette online møder, afholde virtuel 
klasseundervisningellerholdeetwebinarfor
mangemennesker. 

• E-læring:Ikanopretteelæringskursermed
egenproduceretindholdogvideoer.

• Certificering: Campusholderstyrpåmed
arbejdernesobligatoriskekurserogcertifice
ringer.Dersendesf.eks.notifikationerud
tillederogmedarbejder,nårdetertidtilat
fornykurserne. 

• Blended learning:Medblendedlearning
kanIoprettekurser,derindeholderelemen
terafbådetilstedeværelse,elæringeller
virtuellæring.Detgivermulighedforat
skræddersyjereslæringefterbehovoggør
forløbetmerefleksibeltformedarbejderne. 

• Læringsforløb:Derermulighedforat
oprettelængereuddannelserogforløb,som
beståraffleremodulerogkurser.



E-læring
Eksempler på e-læringskurser:

• Lovgivning: Databeskyttelse(GDPR),forvalt
ningsloven,udbudsloven,offentlighedsloven
og ferieloven

• IT:AlleOfficekurserfraBørsenAcademyi
f.eks.Word,Excel,OutlookogPowerpoint

• Introduktion til det offentlige:Godadfærd
idetOffentlige,KodexVII,Informations
sikkerhed,GenerelSagsbehandlingog
Journa lisering

• Kommunikation: Skrivekurser,Komma
kursusogkursusikonflikthåndtering

Campus indeholder mere end 140 elærings
kurser,somerrelevanteforoffentligemed
arbejdere.Kursernekanbrugestilatunder
støtteonboardingafnyemedarbejdereog
compliancetræningforatsikremedarbejdernes
kendskabtilf.eks.GodadfærdidetOffentlige,
GDPRogInformationssikkerhed.Derudover
indeholder kataloget introduktionskurser til 
enrækkefagligeområderf.eks.kommunika
tionsfagetogprojektledelse,somkanbrugestil
generelkompetenceudvikling.

GO



Digitale netværk
Bliv en del af det offentlige digitale netværk

Campuserenoplagtløsningtildenuformellelæring,somerenstordelafmedarbejdernes
kompetenceudviklingihverdagen.Læringskalværefleksibel,lettilgængeligogbrugbaripraksis.

ICampuskanIoprettedigitalenetværk,somIkenderdetfradesocialemedier,menpåensikker
platform.Netværkenekanbrugessominformationskanalerogfagligefora.HerharImulighedfor
videndelingtilatdeleinspiration,bestpracticeogerfaringer.

Netværkene har en række funktioner, 
som kan facilitere den uformelle læring 
i det offentlige:

• Ikanopretteopslag,somandremedlemmer
kankommentere,deleoglike.Opslagkan
beståaftekst,filer,linksellervideoer.

• Ikantilkobleetressourcebibliotek,hvorI
kan oprette mapper og uploade dokumen
ter,somerrelevantefornetværket.Istedet
foratsendedokumenternerundtpåemail,
harIdemsamletpåsammeplatform.Her
kanIskrivekommentarertildokumenterne,
ogdekanuploadesinyeversioner.

• Ikanoprettevirtuellemøderformedlem
merne.ICampuserdetmuligtatoptage
mødet og efterfølgende udgive det i net
værket.Pådenmådekanallegensemødet
–ogsådem,derikkekunnedeltage.Dette
værktøjgørdetlettereogmerefleksibelt
atværemedietnetværkpåtværsafden
offentligesektor. 

Inspiration til netværk

• Faglige netværk: HR, IT, ledere og DPO’er

• Emnebaserede netværk: Digital 
kompetence  udvikling, persondata-
forordning, Big Data og kommunikation

• Sektorspecifikke netværk: Stat, kommu-
ner og selvejesektoren

• Andre netværk: Uddannelseshold,  
ny  ansatte og elever



Campus online

Campusindeholderetonlinemødeværktøj,
hvorIbådekaninvitereinterneogeksterne
personerviaemail.Mødetkanhurtigtopret
tes fra forsiden af Campus, og der sendes 
auto matisk en email til de inviterede med en 
mødeindkaldelsetilOutlookogdirektelinktil
mødet.

Systemetindeholderenrækkemuligheder,
somerbrugbareforatfacilitereetgodtonline
møde.Ikanbl.a.indsætteendagsordenpå
forhånd,chatte,deleskærmogmegetmere.
Mødetkanoptages,hvorefterIkansendedet
tildeltagerne. 

Brug online-værktøjet til at afholde 
webinars eller online undervisning.

Hold møder online i jeres netværk 
og upload optagelsen i jeres net-
værksrum i Campus.

Lav jeres online møde om til et 
kursus og del jeres viden med 
andre, som kunne have interesse i 
mødets indhold.



Onboarding

ONBOARDING

Skræddersyet læring til jeres 
medarbejdere 

Etvigtigtelementinutidenslæringog
kompetence udvikling handler om, at med
arbejderneskalhavepræcisdenviden,som
errelevantforderesarbejdsopgaver.Dette
understøtter Campus ved at dele læring op i 
mindrebidder,somkansammensættesefter
jeresbehov.F.eks.kaninstitutionersammen
sætteModerniseringsstyrelsenselæringskur
sermedderesegnekursertilnyemedarbej
dere.Ellerdekanbrugeelæringskursersom
teoriundervisning, som følges op af et tilste
deværelseskursusmedinstitutionsspecifikke
casesogeksempler.

Allenyemedarbejdereskaligennemeneller
andenformforintroduktionsforløb.Campus
kan samle alle de forskellige aktiviteter i et 
læringsforløb,såorganisationenaltidkanfølge
medi,hvorlangtdenyemedarbejdereernået
iforløbet,oghvornårdetergennemført.

VedatbrugeCampussparerdetledernefor
tid,ogprocessengliderlettere.Ligeledesgiver
detdenyemedarbejdereentryghedsfølelse,at
dererstyrpåsagerneiorganisationen,ogde
ved præcis, hvad de skal igennem den første 
tid.

Etonboardingforløbkanf.eks.beståaftilste
deværelseskurser, som introducerer med
arbejdernetilarbejdspladsen,certificeringer,
elæringskursersomf.eks.Godadfærdidet
OffentligeogInformationssikkerhedsamten
tjeklistemedopgaver,somnyemedarbejdere
skaligennem.

Nyemedarbejderekanautomatisktildeleset
onboardingforløb,såsnartdeeroprettetsom
brugereiCampus.Pådenmådeskalorgani
sationenikketænkepåatfåtilmeldtalle–det
skerheltautomatisk.



Compliance 
– obligatorisk læring

Campusgørjeresorganisationistandtilat
holdeoverblikovermedarbejdernescom
pliancetræning.Imangestillingererdetafgø
rende,atmanharværetigennembestemte
kurserellercertificeringerforatkunneudføre
sitarbejde.Campusviserjer,hvemderhar
gennemgåetogbeståetcompliancetræning,
samthvordandeklarededetundervejs.
Læringshistorikkenhjælpermedarbejderog
ledermedatholdestyrpå,hvornårdetertid
tilatfornyencertificering,vedatbeggefåren
email,nårdenertætpåudløbsdatoen.

Dokumentation af obligatoriske 
kurser og certificeringer

Automatiske påmindelser ved 
udløbsdato

Overblik over medarbejdernes 
gennemførelsesstatus

ONBOARDING



Løbende 1:1 samtaler 
og feedback

Tendenserne inden for kompetence udvikling 
viser,atdetikkeernokatholdedenårlige
medarbejdersamtale.Medarbejdernesopgaver
ogmålkannåatændresigmangegangei
løbetafetår,hvilketkræverløbendefeedback
ogsamtaler.DetteunderstøtterCampus,som
kanholdestyrpåaftalernemellemlederog
medarbejderomarbejdsopgaverellerudvik
lingsmål.

Lederogmedarbejderharetfælles
workboard,somgivermulighedfor
atskabeoverblikogfremdriftiens
arbejdsopgaver.Dettekanbådevære
fælles opgaver eller egne opgaver med 
tilknyttedemålogkompetencer.

Lederogmedarbejderkanholde
fællescheckins,hvordegennemgår
deforskelligeopgaverogmål,som
fremgårafmedarbejderensudviklings
plan.Herhardemulighedforatgøre
status over deres udvikling og foretage 
justeringerafbådeopgaverogtids
horisont,hvisdeternødvendigt.



Udviklingssamtaler 
og præstationsledelse

I Campus har I mulighed for at benytte 
forskellige former for udviklingsforløb:

• Udviklingsplaner

• MUS/LUS

• Ledervurderinger

• 360 grader evalueringer

Ikanselvlavejeresegneskabelonerfor
udviklingsforløbene.HertilføjerIdeafsnitog
emner,somerrelevanteforjeresstrategiske
kompetenceudviklingogfokusområder.Det
kanværeudviklingsmål,kurser,nyekompeten
cerogspørgsmål.HerefterbestemmerI,hvem
derskalværemedtilatudfyldeskabelonen,
ogIsættertidsfristerneiprocessen.Dette
skræddersyedeworkflowgørdetmuligtforHR,
ledereogmedarbejdereatfølgemediproces
sensstatus.

Pådennemådegiverdettemoduljermulighed
foratsammensætteetudviklingsforløb,som
passerpræcistiljeresorganisation.



Kompetenceprofiler

Inspiration til arbejdet med 
kompetenceprofiler:

Karriereveje

Overblik over faglige kompetencer

Udvikling af personlige 
kompetencer

I Campus kan I arbejde strategisk med 
kompetenceprofiler

• Skab indblik i organisationens jobs, roller 
og kompetencer.

• Få overblik vha. gap-analyser og se, om I 
har de nødvendige kompetencer.

Kompetencemoduletharstorværdi,nårdet
sammenkoblesmeddeandrefunktioneri
Campus.Kompetencernekanindarbejdesi
kurser,udviklingsplanerellerMUSprocesser.
Pådenmådeharledelsenenfornemmelse
af,hvordanderkonstantarbejdesmedde
strategiskekompetencer,ogmedarbej
derne kan se sammenhængen mellem deres 
udviklings aktiviteter og de forventede kompe
tencer,someraftaltmedlederen.



ICampuskanIarbejdeaktivtmedflereformer
formålstyringpåenengagerendeogvisuel
måde.Medarbejderenkanaltidsefremdriften
isinemålsætningerogdeaftaler,dererlavet
medlederenundervejs.

Tilhvertmål,deroprettes,kanItilkoble
opgaver,læringsaktiviteterogkompetencer.
Medarbejdernefårdermeddetfuldeoverblik
over sammenhængene i alle deres udviklings
aktiviteter.

Modulet kan bruges på forskellige 
niveauer:

Medarbejdernes personlige udviklingsmål: 
Medarbejderoglederkanaftaleudviklingsmål,
sombådekanværepersonligeudviklings
områderellermålsætninger,sommedarbejde
renskalopnågennemsineopgaver.

Organisationens målhierarki:Ledelsenkan
indsættehelesitmålhierarkiiCampus.Bag
efterkanmedarbejdernespersonligemål
sætningerkoblesoppåorganisationensmål.
Dettegiverledelsenindbliki,hvordander
arbejdesmedorganisationensstrategiskemål
sætninger,ogmedarbejdernekanse,hvordan
deresopgavergiverværdipådetstrategiske
niveau.

Udviklingsmål og målstyring



Kontakt
Mail:campus@modst.dk

Læsmere: modst.dk


