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LO- Hovedstaden: Oplæg om aktuelle sager, samarbejdet og nye initiativer 

v/ Formand Per Olsen 

 

Bemærkninger: 

 Dejligt med lidt overordnet info 

 Dejligt at få et ansigt på Per Olsen, og god diskussion om hvordan Den Danske Model 

kan overleve. 

 Okay 

 Informativt. 

 Giver et godt overblik over hvad Lo Hovedstaden står for. Men for relevans i mit daglige 

arbejde som TR???? 

 Godt, men ærgerligt der ikke var mere tid til debat. 

 Fantastik godt at høre om emnet. 

 OK /Fint – oplysende 

 Godt at høre om LO. Men ret overordnet! 

 Fint at få en viden, der dækker ud over vores egen organisation. 

 Mangler tid til diskussion. 

 Godt med indblik i hvad LO (Hovedstaden) pt. har fokus på. 

 Godt at Per var her. Han var god til at informere. 

 God forklaring om hvad der sker overordnet. Hvordan vi kan påvirke den politiske 

dagsorden m.m. God dialog. 

 God orientering. Meget brugbart. 

 Spændende og inspirerende. Oplysende. 

 Fint at få et indblik i hvad der arbejdes med der. 

 Super fedt! Fordi det er godt at få indblik i hvad LO og FTF arbejder med. 

 Gode input på et område jeg ikke helt har styr på. 

 

 

 

 

 

 

Socialpædagogerne i fremtiden 

v/ kredsformand Karen Holte 

 

Bemærkninger: 

 Super 

 God gennemgang. 

 Fint 

 Godt og klart. 

 Spændende tanker, som der kunne bruges lang tid på. 

 Spændende initiativer der er i vente  

 Fint med ajourføring. 

 OK 

 Tankevækkende. Små grupper af nye arbejdsområders ansatte er nok en overvejelse 

værd. Demente psykisk udviklingshæmmede kunne være en god basisgruppe. 

 Interessant at høre hvad der rører sig. 



 Dejligt at vide hvad der arbejdes med fremadrettet. 

 Godt med info. 

 Godt oplæg med punktligt oprids af hvad fokus ligger på. 

 Godt information fra Karen. 

 Fint oplæg. 

 Fint oplæg. God information om hvad der sker omkring os. 

 Godt med orientering om hvad der arbejdes med i kredsen. 

 Super 

 Jeg bakker op omkring det som bestyrelsen har besluttet. 

 

 

 

Faglige emner 

v/ faglige konsulenter Inge Holmgård Larsen og  

Brita Sørensen 

 

Bemærkninger: 

 Mere af det! 

 Dejligt med gennemgang af de 2 valgte emner. 

 Gode korte oplæg. Dejlig med mulighed for spørgsmål. 

 Meget fint. Klart og detaljeret gennemgang. 

 Gode oplæg. Jeg blev klogere – det skal vi gøre igen. 

 ”Spørgetime” er en fantastisk god idé  Det er meget lærerigt at kunne få ny viden fra 

andres spørgsmål/dilemmaer. 

 Udmærket 

 OK 

 Kort – god introduktion til emnerne. Man lader en masse spørgsmål stå og blafre. Det 

er nok i forhold til konkrete sager. 

 Dejligt med konkret viden. Føler mig helt klart klædt bedre på i forhold til barselsregler. 

 Fint og kompetent info. 

 Syntes det var meget relevant. 

 Super godt. Forslag til en anden gang: Have projekter med SL/kredsens hjemmeside op 

på væggen, så vi samtidig kan se, hvor vi finder informationerne. 

 Rigtig gode emner + fint at det var delt i 2 grupper. 

 God fremlægning. Relevant info. Tid til spørgsmål. 

 God idé at tage konkrete emner op. Godt oplæg. Tid til at snakke om nuancer. 

 God oplysning og henvisning til hjemmesiden – Brita. Ferie – fint oplæg, god debat. 

 Godt med relevant viden (barsel + ferie) som medlemmer ofte efterspørger. 

 Super 

 Rigtig godt med noget konkret, som man kan komme i tvivl om når en kollega kommer 

til en. 

 

 

 

 

 

 



Yderligere bemærkninger og/eller gode ideer: 

 Mere af det! 

 Arbejdstidsregler 

 Psykisk arbejdsmiljø og hvordan man inddrager og bruger SL. 

 Rart med en masse oplæg. Eventuelt sende slides fra oplæg pr. mail efter møderne. 

 Jeg fik en idé, at TR sender cases ind med forskellige problemstillinger, som er 

udgangspunkt for debat/snak. 

 Måske vi kan sende forskellige problemstillinger til kredsen inden TR-møde. Så kan vi 

vende et eller to på mødet. 


