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TR møde nr. 3 – 12. juni 2017 

 
 

Samarbejde mellem TR og AMR 

Oplæg v/ Hans Jørgen Limborg og Søren Bjerregaard Kjær, Team Arbejdsliv 

 

 

Bemærkninger: 

 Jeg synes der blev brugt for meget tid på diverse spørgsmål i stående forum. 

 Rigtig fint oplæg. Relevant og levende. TAK 

 En spændende dag. Godt med vekslen mellem oplæg og gruppearbejde. Meget relevant 

for samarbejdet mellem TR og AMR. Super godt med at se det fra flere vinkler. F.eks. 

hvordan tænker en leder? 

 Spændende oplæg. Afvekslende med skiftevis oplæg og gruppearbejde. Relevante 

problemstillinger. 

 Meget relevante emner og fremlægning. God veksling mellem oplæg og opgaver. Ikke 

helt afklaret om rollefordeling. 

 Jeg syntes det var spændende, men en anelse langsommeligt. Min egen motivation var 

ikke i top i dag – har mange ting i hovedet pt. Der var ikke så meget nyt, men nogle 

gode snakke. 

 Vældigt interessant og godt med lidt aktivt oveni. F.eks. at skulle flytte sig rundt i 

forhold til spørgsmål. Mindre interessant omkring lederne. Vi ved godt at lederne er 

underlagt andre ledere, og derfor også presses. Det siger sig selv, men skal jeg så bare 

klappe i og ikke diskutere de forskellige emner? 

 Fint med afveksling imellem oplæg og diskussioner. Godt at få tid til drøftelser på 

tværs. 

 Brugt for meget tid på forskellige spørgsmål i starten. Det var viden vi allerede vidste. 

Det om social kapital var godt. 

 Dejlig veksling mellem oplæg og gruppearbejde. 

 Godt oplæg! God balance af at være aktiv og lyttende. 

 Dejligt konkret – gode diskussioner – brugbar dag. TAK FOR DET 

 Lidt mange temaer, hvorfor det forekom lidt svært at få tid til at diskutere temaerne 

igennem. Ikke så meget nyt. Samarbejde mellem TR-AMR og ledelse tænker jeg de 

fleste er klar over. Ellers godt med vekslen mellem oplæg og diskussioner i grupper. 

 Fint oplæg med relevant viden. 

 Fint, indholdsrigt, nærværende materiale med vægt på genkendelig hverdag. 

 Synes måske ikke jeg blev meget klogere. Lidt tungt. Savner konkrete indslag. 

 Det er fint med to oplægsholdere, der skiftes – og en blanding af oplæg og 

gruppearbejde. 

 Godt med veksling mellem oplæg og gruppearbejde. 

 Godt med at komme op at stå + bevæge sig. Kunne godt have tænkt lidt mere om de 4 

hurtige. 

 God inspiration til emner, der skal bringes op. Fokus på vigtigheden af samarbejde. 

 Udmærket oplæg. Kunne godt være ”kogt” 1 time ned. Men måske jeg skulle nyde det? 

 



 

 

 

 

Yderligere bemærkninger og/eller gode ideer: 

 Tak for initiativ og godt emne  

 Lidt mere tid når der skal arbejdes i grupper. 

 Lave et katalog med de forskellige ”modeller” for TRIO samarbejdet. Til inspiration for 

nye TRIO’er. 

 Yderligere møder med TR og AMR 

 Møde igen med TR og AMR  lidt netværkssnak eller udgangspunkt 


