
 

 

 

 

Evaluering 
 

 

TR møde nr. 1  25. januar 2018 
 

 

Lokale lønforhandlinger 

Oplæg v/ faglig konsulent Elin Jensen 

 

 

Bemærkninger: 

o God gennemgang af lokal løndannelse. Gav et indblik i hvorfor det er svært at finde ud 

af hvor de 8½% bliver brugt. Dejligt at få at vide hvor jeg kan finde dem (dog anvendt) 

hos os. Dejligt ikke at skulle bruge ørerne hele dagen, men selv skulle være aktiv. 

o Super fint. 

o Spændende emne. Der altid er mange spørgsmål. Vi fik indsigt i emnet, men man bliver 

jo aldrig helt færdig. God gennemgang. 

o Det har været et spændende oplæg, hvor jeg er blevet klogere på nogle af de ting jeg 

skal have styr på. Det har været inspirerende at få talt med de andre TR’ere. 

o God og vekslende undervisningsform. God plads til debat og spørgsmål. Masser af 

brugbar information. 

o Det er et meget stort emne. Pga vores input, kom nogle af emnerne til at blive kortet 

lidt ned. Lidt øv, ellers god fremlægning af tørt stof. 

o God formidling af et svært stof. Fint tilrettelagt og godt med en opsamling på alle de 

indledende spørgsmål, som vi jo faktisk nåede at få afdækket. Stor tilfredshed  

o Meget relevant og interessant! Lige til at tage med hjem og arbejde videre på. Højt og 

tydeligt oplæg! 

o Super informativt (som altid ) Man kunne godt bruge en TR mødedag mere til dette 

emne. 

o Meget aktuelt. For mange (rigtige) spørgsmål og input. Måske skulle det være styret 

mere til at det blev mere generelt og ikke specifikt på en arbejdsplads. Godt at der er 

plads til at høre hvordan det fungerer andre steder -> øvelser. 

o God energi, overblik og formidling fra Elins side. God blanding af information sammen i 

mindre grupper. Vigtige emner. 

o Godt med gennemgang af viden om lønforhandlinger/lønsedler så man får det 

opdateret. Godt med tid til at dele erfaringer/udfordringer, men gerne stoppes lidt før 

det kører helt af sporet. 

o Rigtig godt oplæg med plads til spørgsmål og deling af erfaringer. Fint med 

gruppearbejde ind i mellem. Dejligt med små pauser. Elin er god til at snakke et sprog 

man forstår. 

o Generelt godt. Godt at spørge til hvad medlemmerne havde brug for at vide noget om, 

og bruge spørgsmålene i gennemgangen. 



 

o Dejligt med afveksling i løbet af dagen. Dækkene. Stof til eftertanke. Kriterier – den 

svære del. 

o Det har været ganske informativt. God veksling mellem cafésamtaler og oplæg. 

o Super interessant, meget lærerigt og inspirerende. Helt sikkert en masse at tage fat på 

– på arbejdspladsen. 

o God gennemgang. Dog ikke så relevant for privatansatte. Godt med ny viden og 

indsigt. 

o Meget relevant emne! Dejligt at blive guidet igennem hvordan man skal gribe det an, 

når vi skal i gang med lønforhandlinger. 

o Stort emne! Men vi nåede hele vejen rundt. Mange elementer kunne godt kræve et 

kursus – på flere dage. En god snak om ligeværdighed  

o Det er mit andet løn/lokallønsoplæg, og jeg kan kun konstatere, at det er godt at få det 

genopfrisket igen. Det er en TR opgave, som er vigtig, og derfor er det godt at blive 

klædt på til opgaven. 

o God og informativ undervisning! Elin bringer tingene ned på et niveau, hvor vi alle kan 

være med. På en behagelig og nærværende måde. Tak for i dag – Martin Trekløveret! 

o Meget grundig og informativ dag. Blev (måske) lidt klogere. 

 

 

Yderligere bemærkninger og/eller gode ideer: 

 

o Relevant og inspirerende. God tidsfornemmelse – herunder afveksling mellem 

undervisning/oplæg og pauser. 

o Forplejning: Telt med en tjener/personale. Man kan godt bede om en termokande med 

varm mælk – gerne letmælk til næste TR møde. 

o Måske ikke gå for meget i detaljer med enkelte arbejdspladser. 

o Tager det gerne igen, da jeg får sat nye emner på min TR ”huskeliste”. 

 


