
 
 

Evaluering TR møde nr. 3.  
25. august 2016 

 
Job og Karriererådgivning og kursussporet 

Nyt fra arbejdsmarkedsområdet 

Jobkonsulenternes rolle og samarbejde med kredsen 

v/ Jobkonsulent Elisabeth Als 

 

Bemærkninger: 

 1 time havde været nok, men fint med info og viden. 

 Informativt, godt og rigtig brugbart. 

 God information og brugbar viden. 

 Spændende. 

 Rart at blive opdateret på området og blive gjort opmærksom på mulighederne på Jobsporet, Kursussporet og 

jobkonsulenternes arbejde samt SL’s Job- og Karriererådgivning. Kan bruges i hverdagen ift. Rådgivning af kolleger. 

 God information. Fin formidling. 

 Fin ny viden. Rigtig godt fremlagt. Tag emnet op igen senere, så det bliver frisket op. 

 Super god info. Bringes videre på P-møde. 

 Fint og informativt.  

 Det var utroligt brugbart. 

 Super. 

 Godt. God viden om muligheder for at gøre brug af rådgivningen. Kunne godt blive kørt ned i tid! 

 Godt med information om hvordan man leder på SL-hjemmesiden. Godt tema at tage op. 

 

 

 

 

 

 



Lokale MED 

v/Konsulent Søren O. Nissen, OAO 

 

Bemærkninger: 

 Tror det er rigtigt godt. 

 Rigtig rigtig godt. Er med til at anskueliggøre MED-systemets muligheder. 

 Som helt nyvalgt TR. Meget brugbart. 

 Godt med opgaver og diskussioner. 

 Gav god indsigt i forskellige måneder at arbejde i lokale MED-udvalg. Giver opmærksomhed på mulighederne. 

 God veksling mellem oplæg og gruppearbejde. Fin formidling. 

 Rigtig godt. Fik mere viden. Godt med øvelserne. Fik snakket med de nye + nogen man ikke normalt snakker med. 

 Lærerigt. Spændende at vidensdele med andre. Rart at det bliver taget op som emne. 

 Interessant og god vekselvirkning i oplæg og debat/gruppearbejde. God oplægsholder! Godt at kunne vidensdele. 

 Godt og meget relevant. 

 Spændende. Kunne godt tænke mig mere viden om MED. Jeg sidder som næstformand og føler jeg mangler viden. Men blev 

helt klart inspireret. 

 Altid godt med en drøftelse af MED. God. Men gerne mere tid til vidensdeling. 

 Et godt tema at tage op. Både for de nye TR’ere og for at genopfriske for de gamle hvordan MED fungerer. 

 

Yderligere bemærkninger og/eller gode ideer: 

 Gerne flere oplæg/foredrag af samme karakter ved vores fremtidige Tr-møder  

 Vejret var for godt… jeg svedte meget. 

 Gode temaer. Godt med de korte gruppearbejder så der veksles mellem at skulle høre og samarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 


