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Hvordan kommunikerer jeg endnu bedre som TR med nogen, der ikke ligner mig 
selv?
Oplæg v/ Gitten Hammerberg

Bemærkninger:

 Brugbart i forhold til at forstå dynamikken i en personalegruppe. Forstå hvilke 
baggrunde/intentioner, der ligger bag folks udtalelser. Selvopfattelse og forståelse for 
hvordan andre opfatter én selv.

 Super interessant. Godt oplæg. Sjovt og lærerigt.
 Ganske oplysende og relevant tema, som kan skærpe ens bevidsthed om egne 

reaktioner og kommunikationsformer. Indsigt som kan bruges i TR-hvervet til at møde 
andre! Forhandle med ens ledelse i samarbejde med kolleger, og generelt i en daglige 
arbejde og virke.

 Stor AHA oplevelse både om mig selv også om kolleger.
 God idé at sættes fokus på vores forskellighed og hvorledes vi kan være bevidste om 

det i vores kommunikation med hinanden. Gitten formidler det super godt.
 Interessant. Relevant. Brugbart. Kunne sagtens fortsætte listen med superlativer!
 Godt oplæg. Dejligt med mange eksempler fra det virkelige liv. Nogle gode redskaber 

hvis vi selv sørger for at bruge dem 
 Det er et lille lokale til så mange mennesker. Al kommunikation er næsten umulig!
 Inspirerende. Underholdende. Lærerigt. AHA-oplevelse. Godt oplæg som kan bruges til 

noget!
 Både lærerigt og underholdende. God underviser. Altid fint at få belyst emner, som altid 

er nærværende.
 GODT
 Udmærket forløb af Gitten, også selvom der ikke var tid til at komme helt i dybden. Det 

vil være interessant, at Gitten kom på arbejdspladsen og underviste kolleger. (Vil 
bringe det videre til ledelsen!)

 Godt oplæg. Kunne være interessant med et medlemsmøde med Gitte. Stof til 
eftertanke. Hvordan bliver budskabet opfattet af modparten. Forskellige handlemåder 
på hvem man er. Få Gitten ud på arbejdspladsen og lave oplæg.

 Vældigt interessant og lærerigt.
 Sjov og anderledes dag. Godt for os TR, at se at vi også er forskellige. God idé, at 

bringe det ind på arbejdspladsen, som en del af arbejdet med social kapital.
 Super oplæg. Fint at få genopfrisket. Meget inspirerende. For lyst til mere.
 Godt og konkret. Opklarende for ens egen rolle som TR og kollega.
 Lærerigt. Vil kunne bruge det til at vide hvad mine kolleger er for nogle typer. Det 

bliver lettere at kommunikere. Lærerigt i forhold til at blive klog på mig selv – og 
hvorfor det er vigtigt for mig.

 Jeg synes det har skærpet min opmærksomhed på hvordan jeg kan kommunikere, og 
hvordan budskaber kan modtages forskelligt af mine kolleger.

 Super godt. Rigtig inspirerende og tankevækkende observationer man kan bruge og 
tænke over i sin hverdag.

 Super godt!
 Spændende og meget brugbart oplæg.



Yderligere bemærkninger og/eller gode ideer:

 Gerne opfølgende dage/kurser med Gitten Hammerberg
 Rigtig godt input til TR, der tydeligt synliggør hvad man som Tr skal være opmærksom 

på, både i kommunikationen med det enkelte medlem, samt i kommunikationen i 
personalegruppen.

 Super stemning og fint med tid til at snakke sammen med de øvrige TR-kolleger.
 Et godt og levende oplæg og godt at veksle mellem tavleundervisning og 

gruppearbejde.
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