Overordnede Samhandlingsregler - utkast
• Følg HiMoldes etiske retningslinjer!
– bl.a. det grunnleggende ”opptre mot andre slik du
ønsker andre skal opptre mot deg”

• Bidra til et godt samarbeid. Vi er en høyskole med
samme mål.
• Din og kollegaers tid er verdifull. Respekter andres
tid, og bruk din egen godt.
• Ta vare på dine kolleger, gi ros og konstruktive
tilbakemeldinger.
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Utkast ØP

Samhandlingsregler Møter
Generelt: God møtekultur handler om respekt for egen og andres tid, og en
bør tilstrebe effektive møter med høy nytteverdi for alle deltakerne.
• Møteinnkalling må sendes i god tid før møtet og bør inneholde mål for
møtet (hensikt med møtet), krav til forberedelser, sluttidspunkt og
saksliste.
• Beskjed om fravær gis til møteleder med forklaring.
• Møt presis, vær forberedt, vær målrettet og hold tiden.
• Bruk elektroniske hjelpemidler med respekt, bl.a. ved å sette
mobiltelefonen på stille og ikke forholde deg til innkomne samtaler og
meldinger.
• Sørg for tydelig ansvar for oppfølging av saker.
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Samhandlingsregler E-post
Generelt: Vis e-post vett!
• I Til-feltet: Skriv inn navnet på den som en forventer svar fra.
I Kopi-feltet de som nødvendigvis må informeres. Vær kritisk.
• Overskriften i e-posten må være så informativ at mottaker oppfatter
budskapet ved første blikk.
• Si det viktigste først og gi en ryddig saksframstilling (gjerne punktvis).
• Unngå unødvendig bruk av vedlegg og ta heller saken inn i e-posten om
mulig. Evt. benytt lenke til katalog eller fil.
• Vær varsom med å sende e-post som inneholder sensitiv kommunikasjon.
Ta heller en samtale.
• Tilstreb effektiv e-postbehandling og korte svartider.
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Samhandlingsregler annet

• Benytt Outlook-kalender til aktivitets- og fraværsoversikt, og gi alle tilgang.
• Gi beskjed om fravær til Studentservice og leder. Husk også
fraværsmarkering på telefon.
• Ta ansvar for fellesskapet, praktisk og sosialt.
• Ta ansvar for egne arbeidsoppgaver på en slik måte at det ikke skaper
ulempe for andre.
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