
 

 

Evaluering 
TR møde nr. 5 – 8. december 2016 

 
Forhandling 

v/ Konsulent Erik Lyngse 

 

Bemærkninger: 

 Som altid rigtig godt og super relevant for mit TR arbejde. 

 Rigtig godt, men for kort tid til at gennemgå et vigtigt emne. 

 Rigtig godt og spændende. Meget gerne en længere temadag. 

 Fint oplæg om end en anelse rodet. Super gode øvelser. Fint gruppearbejde. 

 Det har været utrolig godt og relevant for mit fremadrettede arbejde. Jeg mener, at jeg 

godt kunne bruge noget mere af den del af forhandlingsteknikken. 

 Engagement og rigtig levende. God til at inddrage så det bliver livligt. Rigtig god dag. 

 Spændende dag med interessant tema. 

 GODT 

 En god underviser og et godt emne, men lokalet er uegnet til gruppearbejde pga. af for 

højt støjniveau. 

 Super god dag. Relevant emne. Virkelig god foredragsholder. 

 Super relevant og vedkommende emne som blev fremført i stemning, som betød, at 

Erik fik ”fat på os”. Fik os til at spille med, og vi går hjem med både fif og større 

forståelse for hvor kompliceret forhandlinger er. Men også mange muligheder vi 

egentlig har. 

 Godt med veksel-undervisning med oplæg og gruppearbejde. 

 Meget godt og anvendeligt oplæg. Godt med praktiske øvelser. Super dag. 

 Meget givende. 

 Super godt, øjenåbner, nye deltaljer og gode øvelser. 

 Godt med noget teknik – lidt tungt, men lærerigt. Godt med øvelser!! 

 Rigtig god ”hurtig” gennemgang af forhandling og basisforståelse for den 

kommunikation der foregår op til, under og på selve forhandlingen. 

 Spændende dag. Godt med gruppearbejde. 

 Godt og meget spændende møde. Meget brugbart. Får lyst til at læse mere om det. 

 Interessant og brugbart, men for mange øvelser og for få oplæg. Max. Til kl. 15. 

 Super fint. Gode indspark og stof til eftertanke og overvejelse. 

 Spændende. Gode øvelser. Måske lidt bedre instruktion til øvelserne, men ellers godt  

 Fint! Til en start manglede der dog en pause. Efter frokost meget anvendeligt. Dejligt 

konkret og ”brugervenligt”. 

 God dag/oplæg med inspiration til forhandlinger på egen arbejdsplads. Savnede lidt 

projektor. Det kan blive lidt ensformigt når det kun er auditivt og ikke så meget visuelt. 

 Godt oplæg hvor oplægsholder formåede at få alle med. Meget relevant. 

 

Yderligere bemærkninger og/eller gode ideer: 

 

 Juletræsfest  

 Måske 45 minutter til frokost – det havde været ok. 

 Mere af dette  


