
Evaluering

TR møde nr. 1 – 9. januar 2017

Løn og forhandling
Oplæg v/ faglig konsulent Elin Jensen

Bemærkninger:
 Okay – Fra 6 til 7 … måske 8
 Altid godt at få vendt emnet løn og forhandling – også dejligt med lang frokostpause 

hvor der kan erfaringsudveksles
 Jeg er super tilfreds – kan faktisk godt lide at Elin lukkede ned for konkrete 

arbejdsplads relaterede emner, så det blev på det overordnede plan
 Virkelig godt og relevant – god underviser med stor detaljeret viden om området!
 Godt oplæg, det var dejligt med en genopfriskning i forhandling og løn samt en god 

debat om emnerne. 
 Rigtig godt og brugbart oplæg. Dejligt med noget fra hverdagen. 
 Lidt for få pauser – ikke så meget nyt stof – enkelte a-ha oplevelser. Meget 

forstyrrende at der var nogen i lokaler ved siden af efter frokost. 
 God dag med input af viden. Dagens start var på et 4 tal og ved slut meget bedre klædt 

på, til at vide hvad jeg selv skal gøre. 
 Meget relevant og fint tilrettelagt med både oplæg + gruppearbejde
 Super god dag – gode tanker og forslag til strategier ved lønforhandling. Godt med 

udgangspunktet i det som rør sig hos TR’er. Forsat svært at gennemskue hvor mange 
eller hvor få lønmidler der er til rådighed. Føler mig lidt mere parat til lønforhandling. 

 Godt og lærerigt 
 Interessant dag, men også et omfattende emne, som kræver videre selvstudie. Gode 

input/info om hvordan/hvorhenne jeg selv kan søge yderligere viden. God følelse at 
høre at kredsen gerne stiller op vedr. eventuelt usikkerhed som TR. 

 Godt oplæg. Generelt er jeg blevet mere klar (fra 2 til 4) 
 En god og spændende dag. Elin er god til at formidle oplægget. 
 God gennemgang af det mest elementære
 Korte oplæg – fint – gruppesnakke altid godt /fælles deling af viden
 Der er meget at arbejde videre med



 God gennemgang af de relevante emner. Godt at spørge TR’er om hvilke 
problemstillinger der er ude i institutionerne. Føler mig lidt bedre klædt på end da jeg 
kom. Men det er jo ”derude” på arbejdspladsen det vil vise sig.  

 Informativt giver et overblik over hvor jeg skal finde information. Kunne være godt med 
lidt mere tid til dybdegående problematikker. Evt. dele løn og forhandling i to. God 
formidling – kunne være godt med kurser der ikke ligger helt i Middelfart og som tager 
udgangspunkt i kredsen. Retningslinjer (som på TR-netværksmøder)

 Du gjorde det nu meget godt Elin – selv med ”feriehjerne” Lærerigt, men svært stof. 
Jeg er avancerede fra 1 til 5  

Yderligere bemærkninger og/eller gode ideer:
 Jeg ved ikke hvad jeg skal skrive…..
 Et kursus til lederne og stedfortræderne om hvorledes de kan sikre den lokale 

løndannelse og lønudvikling for deres medarbejdere. 
 Kunne vi have et TR-møde, hvor vi medbringer forskellige politikker/retningslinjer til 

inspiration for hinanden fx lønpolitik, sygefraværspolitik etc. 
 Intet at bemærke – Dog vil det være rart at der ikke er larmende gæster i nabolokalet
 Som altid rart at møde øvrige TR’er i kredsen. Jeg bliver klogere for hvert møde. Godt 

kredsen/vi har Elin. 
 Rigtig dejligt at kunne spare/snakke med andre mere erfarne TR-kollegaer 
 Konklusion: Forsat dilemma vedr. Nyansættelser og aflønning – kollektiv lønstigning/-

forhandling (og de 8,5 %) 
 Evt. mere videndeling TR’er i mellem 
 Løn i forhold til med-udvalgets ansvar/indsigt i de midler der er afsat til dette og 

prioritering af evt. nye tillæg/uddannelse m.m. dette er stadig et spørgsmål at få 
afdækket.  
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