
 

Evaluering 
 

TR møde nr. 3 19. juni 2018 
 

Rollen og opgaven som bisidder 

Oplæg v/ juridisk konsulent Cathrine de Voss 

 

Bemærkninger: 

 Som altid super relevant! 

 Super godt. 

 Rigtig godt, men for lidt tid. Meget relevant. 

 God gennemgang og et altid vigtigt emne at drøfte. Cathrine er klar og tydelig. 

 God gennemgang. Dejligt ar der på forhånd var delt oplæg ud, så der kunne skrives 

notater på. 

 Super interessant og langt! Tager helt sikkert noget med hjem, som kan bruges. 

 God gennemgang, men der kunne godt være lidt mere tid til bl.a. gruppearbejdet med 

cases. 

 Udmærket. Som altid ved gennemgang i plenum: Folk benytter mulighed til at få svar 

på problemstillinger på arbejdspladsen, hvilket sinker oplægget. For lidt tid til de 3 

cases. 

 Relevant med en god diskussion. 

 For lidt tid – spændende emne. 

 Super fint oplæg. Kunne faktisk godt have brugt mere tid på dette emne, eventuelt 

udarbejdet udkast/forslag til retningslinjer herom. 

 Godt, spændende oplæg, der var relevant. 

 Meget spændende og lærerigt at få information om regler og retningslinjer, og hvor 

man finder dette. 

 Super relevant viden og rigtig god fremlægning. Tydelige og konkrete svar. 

 OK 

 Dejligt tydeligt i sit oplæg. God til at styre spørgelysten med både venlighed for 

bestemthed. 

 Brugbart oplæg. Lidt forhastet oplæg – meget stof på kort tid. Det blev jabbet lidt. Lidt 

ærgerligt at drøftelser/spørgsmål blev lukket ned. 

 

 

Persondataforordningen (GDPR) betydningen for dig som TR 

Oplæg v/administrativmedarbejder Anne Mette Scheel 

 

Bemærkninger: 

 Forstår det, men det er stadigvæk noget rod! 

 God info 

 Godt at få gennemgået. Spændende når der kommer mere. 

 Godt råd med BCC og send som sikkermail. 

 Ok information, men info kommer til at virke lidt forvirrende når reglerne ikke er 

endelig på plads endnu. 

 Stadigvæk meget utydeligt og uden afklaring på mange ting. Dette kunne informeres 

om på mail. 



 

 Relevant med klare retninger til hvad jeg skal gøre. 

 Pyha – glæder mig til afklaring og yderligere information. 

 OK 

 Øøh – er lidt rodet og forvirrende. Positivt med et kursus til efteråret. 

 Godt at få det vendt, selvom der stadigvæk er en del uklarheder. 

 Spændende, men stadigvæk meget svært. Det bliver dejligt når alle får det lidt mere 

und ”under huden”. 

 Fint at blive gjort opmærksom på, at alle er i gang med fortolkningen og håndteringen 

af loven. Glæder mig til E-learningskurset   

 Fint nok ud fra den begrænsede viden – og især – erfaring der er tilgængelig. 

 Vigtig info. Jeg fik ikke så mange svar på mine tanker og spørgsmål, da der endnu ikke 

er en vejledning. Lidt mere forvirret tror jeg. 

 

 

 

 

Præsentation af overenskomstresultatet på det offentlige område 

Oplæg v/chefkonsulent og forhandler Niels Lønbæk 

 

Bemærkninger: 

 Fint 

 God gennemgang. 

 Meget fin og grundig gennemgang. Tydeligt at Niels ved hvad han taler om. Måske en 

anelse for langt til slut – men vigtigt. 

 Spændende at høre om resultatet og få det forklaret. 

 God og grundig gennemgang. 

 Spændende oplægsholder, om end når man har været udtaget til konflikt, så har man 

efterhånden oparbejdet en viden på dette område. Ikke rigtigt noget nyt. 

 Interessant og relevant. 

 Alt for sent på dagen. Ville gerne have haft mere konkrete anvisninger ift. hvad vi 

kan/skal melde ud på vores arbejdspladser. Havde ikke behøvet så meget snak om 

hvordan man er nået frem til resultaterne. Mange ting/emner er blevet omtalt som 

almen viden, hvilket for mig måske er ny viden. Derfor følte jeg mig ”hægtet” af på 

nogle ting. Svært at sortere i og skabe overblik. 

 Dejligt at Niels foldede resultatet ud med alle de mange små detaljer. 

 Meget relevant at blive sat grundigt ind i OK18. 

 Nærmest et foredrag omkring hvordan OK-forhandlingerne er forløbet. Kunne have 

været mere aktuelt, at tale mere omkring de aktuelle stigninger på vores specifikke 

arbejdspladser. 

 Ok 

 Flink fyr. Fortæller så godt han kan, ud fra et ret kedeligt emne – sidst på dagen… ½ 

time senere: Hold da op hvor er det svært at dele Niels’ begejstring for de mindste 

deltaljer i OK resultatet. Jeg må flytte mig på stolen hele tiden for at holde mig vågen. 

 Godt oplæg. God forklaring på hvordan OK18 er kommet i hus. Er blevet klogere på 

resultatet. 

 

 



 

 

 

Yderligere bemærkninger og/eller gode ideer: 

 Oplæg om ”Robusthed” www.robust.dk Komiteen for Folkesundhed v/Charlotte Frese. 

Har lige haft et to-timers oplæg på mit arbejde. Meget interessant og informativt 

 Måske mulighed for at låne et lokale med bedre akustik. Måske mulighed for at spise et 

andet sted end der undervises i, så der kan skabes lidt mere indbyrdes samtale med 

andre TR’ere. 

 Spændende at få mere at vide om GPDR når det hele er faldet mere på plads og vi ved 

hvordan diverse udfordringer skal løses. 

 Generelt er det mere ”indbydende” at lytte til et oplæg fra morgenstunden og så have 

de lidt mere aktive oplæg sidst på dagen, da man bliver sløv af at lytte uden at skulle 

forholde sig til andet. 

http://www.robust.dk/

