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Webinar: Den gode praktikvejledning 

v/ Mine Rasmussen, VIA 

Bemærkninger: 

 Godt oplæg. Måske også godt at det var webinar, da der ingen afbrydelser kunne laves. Omvendt kunne der også være en 

fordel ved at forsamlingen kunne stille spørgsmål. Men et meget oplysende oplæg. 

 Rigtig fint at se. Vil tage det med til arbejdspladsen og foreslå P-gruppen at se sammen. 

 Godt informerende oplæg. Jeg blev lidt klogere på den nye uddannelse og kravene til praktikanterne og vejlederne. Min rolle 

som TR blev også skærpet. 

 Udmærket webinar om de forskellige roller kan have.  

 Godt og relevant emne. Lidt langt videooplæg, men god vinkel med PLS besøg. Fik noget med hjem  

 Fint oplæg.  

 Et godt indslag. Men for langt uden pause! Det blev svært at holde koncentrationen. 

 Godt informationsniveau. Jeg hæftede mig ved sproget. Der er vilkår og mange udfordringer og ingen problemer og 

dilemmaer? Der var ingen kommentarer til spændende eller kedelige borgere. Hvordan kan man vejlede, hvis man ikke har 

fokus på sproget? Ellers et fint webinar. 

 Kedeligt at se på en skærm i stedet for ”live”, mens ellers informativt. 

 1. gang tid til at sidde at se et webinar. Faldt lidt ud en gang i mellem. Svært at holde fokus. 

 Fin overordnet oversigt over hvervet som praktikvejleder. 

 Godt at høre om. 

 Indholdet var spændende nok, men det dur ikke med at se TV i en hel time! Det kunne have været udpluk til henvisninger. 

 Webinar på storskærm var for langt… for en som aldrig ser tv.  

 OK, ikke meget nyt, men OK. 



 

 Lidt langt, men meget spændende. Synes det var rart med et oplæg af denne slags. 

 Ikke særlig hensigtsmæssigt med ”filmen” om praktikvejlederen. Kunne ikke læse slides – kunne have set det hjemme. 

Spændende emne, men ikke her! 

 Ikke særligt levende. Hun havde nogle fine slides, men de var desværre svære at læse med på, hvilket jeg havde brug for. 

 Godt oplæg med mange gode pointer og faktaoplysninger. 

 Kedeligt at starte dagen med et webinar – så hellere en ”levende” foredragsholder. 

 Der var ikke rigtig noget nyt for mig……………. 

 

 

 

Oplæg fra PLS v/Kira Angelbo Christensen 

Bemærkninger: 

 Fint med to oplæg. Begge meget relevante. 

 Dygtig pige. Godt fokus hun havde og relevant snak om TR som praktikvejleder. 

 Godt at høre PLS, Kiras, oplæg om den studerende. 

 Rigtig godt oplæg fra PLS. Rart at få de studerendes holdning på emnet. 

 PLS var godt. 

 Godt oplæg, der vagte til eftertanke ift. TR’s rolle vedrørende studerende/praktikanter. 

 Godt at høre PLS og deres indgang til praktikken. 

 Fint oplæg. 

 PLS oplægget var godt og Kira kunne godt have haft mere tid. Kira var levende at høre på. Interessant. Havde et emne som 

jeg kunne se mange dilemmaer i. 

 Oplægget med Kira var godt og skabte refleksion. 

 Var inspirerende og gav et nyt perspektiv på pæd.studerende. 

 Fint oplæg. 

 

 

 

Forandringsprocesser og besparelser – og din rolle som TR 

v/ Nanna Kristensen, Connector 

Bemærkninger: 

 Godt oplæg, men måske der skulle have været lidt mere tid eller mindre materiale at fremlægge, da der var mange 

spørgsmål fra tilhørerne, som jeg fornemmede ikke kunne nås at besvare. 

 Ikke så meget nyt for mig. Men OK at få genopfrisket  



 

 Fin gennemgang. Satte nye tanker i gang. 

 Fint oplæg, men det er nok lidt svært at være/se tingene positivt, hvis der skal fyres eller skæres ned. 

 God snak og læg. Synes der er noget at tage med hjem. 

 God taler. Godt emne. En mulighed til personalemødet. 

 Synes at oplægget går meget ind over AMR’s arbejdsområde ~arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen også meget 

ledelsesansvar. Fik nok mere ud af drøftelserne. Er dog med på, at jeg som TR kan være bindeleddet mellem mine kolleger 

og ledelsen, hvis ikke de kan motiveres til selv at gå i dialog og/eller bruge MED-udvalget. 

 En teoretisk fremstilling om hvordan TR kan navigere i forandringsprocesser.  Hjerneteorien var ikke helt på plads. Ellers et 

oplæg som var struktureret, med retning af positiv psykologi. 

 Super godt og brugbart, men der måtte gerne have været mere tid. 

 Godt oplæg. God snak. 

 Oplysende og burde præsenteres for ledergruppen også. 

 Meget inspirerende. 

 Interessante diskussioner, men også lidt forenklet indhold i forhold til vores virkelighed ude på institutionerne. 

 Godt oplæg. Dejligt at se folk har mange oplevelser på den samme sag. Oplægget ligger rigtig tæt på det kursus, der er i 

SL’s katalog om forandringsprocesser. 

 Rigtig godt og aktuelt emne. 

 Det var OK. 

 Et oplæg jeg godt kan bruge i mit TR arbejde. Levende og afvekslende. God til at gribe spørgsmålene. Men en meget hurtig 

gennemgang til sidst. 

 Meget oplagt i øjeblikket. Tydeligst at vi også reagerer forskelligt. Jeg syntes det ar spændende. Kunne godt have tænkt mig, 

at vi kunne komme mere i dybden de forskellige reaktioner og handlemønstre. 

 Fandt hendes oplæg for tamt til vores område. Niveauet var lidt lavt. Ikke konkret nok ift. Hvad vi kan gøre i vores rolle i 

MED systemet. Manglede konkrete handlemuligheder i en virkelighed, hvor den offentlige sektor er under afvikling og vores 

arbejdspladser forringes. Vores arbejdsmiljø forringes. 

 Rigtig godt og inspirerende oplæg med stof til eftertanke. 

 

 

Yderligere bemærkninger og/eller gode ideer: 

 Kunne godt tænke mig et oplæg af Jan Hoby fra LFS en gang!

 


