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Uppföljning introduktionsprogram. 
 
Detta är en blankett personalavdelningen har för att säkerställa att all nyanställd personal fått 
den introduktion som är fastställd för vår organisation. 
 
Vi ber dig svara på nedanstående frågor och sedan skicka den med internpost till 
Personalavdelningen. 
 
Namn:…………………………………………………………………………………………… 
 
Institution/enhet/avdelning:…………………………………………………………………….. 
 
 
 

1. Fick du ditt anställningsavtal och informationsmaterial hemskickat till dig före det att 
du började din anställning vid Högskolan i Borås? 

 
 Ja  Nej 

 
Egna kommentarer:……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
 

2. Blev du väl mottagen på din första arbetsdag? 
 

 Ja  Nej 
 

Egna kommentarer:……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
 

3. Var din arbetsplats förberedd med möbler, datorutrustning, telefonanknytning, 
namnskylt, postfack, nycklar, passerkort etc.? 

 
 Ja  Nej 

 
Egna kommentarer:……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 

 
4. Har du fått en, för dig, utsedd fadder? 

 
 Ja  Nej 

 
Egna kommentarer:……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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5. Har du fått ett, för dig, upplagt introduktionsprogram? 
 

 Ja  Nej 
 

Egna kommentarer:……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
 

6. Är du anmäld till högskolans centrala introduktionsdag? 
 

 Ja  Nej 
Egna kommentarer:……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
 

7. Har du fått en rundvandring i högskolans lokaler? 
 

 Ja  Nej 
 

Egna kommentarer:……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
 

8. Har du fått all den praktiska information som du behöver gällande arbetstider, 
ledigheter, sjukanmälan, företagshälsovård, friskvård etc.? 

 
 Ja  Nej 

 
Egna kommentarer:……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
 

9. Har du blivit väl introducerad i de arbetsuppgifter som du skall utföra samt rutiner och 
ansvarsfördelning? 

 
 Ja  Nej 

 
Egna kommentarer:……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 
 

10. Fick du en genomgång av vår hemsida och de programvaror som du behöver för ditt 
dagliga arbete? 

 
 Ja  Nej 

 
Egna kommentarer:……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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11. Har du haft ett uppföljningssamtal och fått feedback av din närmaste chef sedan du 
anställdes? 

 
 Ja  Nej 

 
Egna kommentarer:……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 

12. Finns det något som du saknat i din introduktion på Högskolan i Borås? 
 

 Ja  Nej 
 

Egna kommentarer:……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Blanketten skickas till: Personalavdelningen, Plan 6 C. 

 


