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MED arbejdet 

v/ Albert Hall, PUF (Parternes Uddannelsesfællesskab) 

 

 Inspirerende og sjov oplægsholder. Giver stof til eftertanke! Er vi passive modtagere 

eller søger vi aktivt muligheden. 

 Spændende foredrag. Godt med grin undervejs. Måtte nu gerne have været en time 

kortere. 

 Et ”kedeligt” emne, der blev vækket til live  God indgangsvinkel og tankegang med en 

god portion humor. SUPER INDLÆG! 

 Rigtigt fint og underholdende oplæg. Dejligt det var levende, da emnet nemt kan blive 

lidt langhåret. Albert var rigtig god! 

 Dejlig muntert oplæg. Humoren gjorde stoffet om MED let og fordøjeligt. Bør undervise 

i Helsingør kommune på MED uddannelsen, da vigtigheden af MED gøres forståeligt. 

 Super sjov tilgang til MED arbejdet. En rigtig god oplægsholder. Lærerigt og relevant. 

 ”Kan I se det”  Meget levende og sjovt. Måske mest for de nye TR’ere? 

 Godt og informativt foredrag. God til at illustrere systemet og sammenhæng. Konkret. 

Mange informationer – måske for mange? Ikke for kedeligt, som sådan et foredrag 

nemt kan blive. 

 Ganske motiverende, fine betragtninger og god humor. Gode indspark til arbejdet med 

MED. 

 Spændende og underholdende oplæg om arbejdet i MED. Godt med noget viden og 

teorier på en ny måde. 

 Dejlige formidlingsevner.  

 Meget morsom. Kunne godt have tænkt mig flere konkrete ting om MED. Meget 

overordnet om MED. Godt emne, da det jo gerne skulle være vores fælles mål at gøre 

arbejdspladserne bedre. Gode slides. Sidste halvdel mere spændende. 

 FANTASTISK GODT  

 Interessant og underholdende, men jeg får intet med ifht. De dilemmaer og 

udfordringer vi konkret har i vores MED-udvalg. Men oplægsholderen var vidende og 

humoristisk. 

 Vildt spændende og super relevant. Super humoristisk. Jeg har fået meget lyst til at 

fordybe mig, og få viden om MED-funktionen belyst for mine kolleger. 

 Super interessant oplæg. Meget lærerigtig. Rigtig god engageret og humoristisk måde 

at fremlægge lidt tørt stof. STOR ROS til Albert  Mere af den slags! 

 Meget inspirerende oplæg med meget tydelighed og klare retningslinjer for MED. 

Humoristisk og nærværende – gode paralleller ind i den virkelige verden. For mig som 

ny i MED tænker jeg, at jeg bliver tydeligere på min funktion i MED. Hvorledes jeg i 

samspil med mine kolleger kan skabe dialog og dynamik i og udenfor MED. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Studerende i praktik og organisering af studerende 

v/ Thomas Svendsen, faglig sekretær 

 

 Fint med info og materiale. 

 En skam det blev nedprioriteret, da det må være kerneopgaven at få de studerende ind 

i SL. 

 God info. 

 Vi har ikke studerende hos os – ved ikke hvorfor. Vi er et beskyttet arbejde under § 

103 specialpædagogisk arbejdsplads. 

 Godt og informativt oplæg. Godt med noget skriftligt materiale til TR og de studerende 

for at få fokus på SL for de nye pædagoger. 

 Konkret og fint  

 God relevant info. 

 Fint med noget nyt i forhold til hvervning af de studerende. 

 Altid relevant – for kort tid! 

 Fin viden om at få så mange med på at være organiseret. Fint med at vi bliver 

opmærksomme på at få de studerende med på at melde sig ind. 

 FINT 

 Nyttig info. Tak. 

 

 

 

Yderligere bemærkninger og/eller gode ideer: 

 

Emner:  

 Trivsel på arbejdspladsen 

 Det psykiske arbejdsmiljø – arbejdspladsrelateret stress 

 Relationelt samarbejde – relationelle kompetencer – sammenskabelse. 

 Hvordan får man et positivt samarbejde med ledelsen. 

 Moralske dilemmaer om levering af kvaliteten af det arbejde man gerne vil levere, og 

den standard Helsingør siger de har bestilt. Fagligt dilemma. 

 Gennemgang de den magtanvendelseslov. 

 

Andet: 

 Mødet har givet god mening – på trods af jeg var skeptisk over programmets 

læringspotentiale. 

 Koldt lokale  


