
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Evaluering 
 

 
 

TR møde nr. 4 
 

26. september 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ytringsfrihed for offentligt og privat ansatte 

Oplæg v/ Advokat Helle Hjorth Bentz 

 

Bemærkninger: 

 

 Meget inspirerende. God blanding af lov og eksempler. 

 Hold da op hvor var hun god! Jeg er så glad. Fik en masse inspiration til en masse, der 

er i min refleksionskasse om mit arbejdsliv. Helle er så dedikeret og hun formidler godt. 

 Yderst godt oplæg med mange relevante eksempler på ytringsfrihedens vilkår pt. i 

Danmark. 

 Herligt med en foredragsholder, der tydeligt brænder for sin sag, og er rigtig godt inde i 

den. 

 SUPER. 

 Spændende emne. Fantastisk oplæg.  

 Super godt oplæg! Det burde have fortsat hele dagen, da det er et vigtigt emne. 

 Super godt – mere af det! 

 Meget spændende og relevant. Satte tanker i gang om at kredsen kunne lægge rammer 

for eventuelle diskussionsgruppe, hvor emnet og mulige læserbreve kunne udfoldes. 

 Oplysende og interessant. 

 Det var et super godt og meget brugbart foredrag. Meget konkret og super dilemma på 

arbejdspladsen samt som privat person. 

 Virkelig godt og dejligt konkret og med vildt gode eksempler. 

 Meget kompetent og energifyldt underviser. Gode indspark. 

 Rigtig godt og informativt oplæg. Jeg blev oplyst på et område, som jeg ikke vidste så 

meget om. Jeg blev opmærksom på at det er en vigtig ting at vide noget om. God 

balance med en rutineret og kompetent oplægsholder. 

 Super fint oplæg og meget interessant og vedkommende. 

 Spændende og lærerigt. Godt med eksempler fra virkelighedens verden. 

 Meget fin og oplysende gennemgang af ytringsfriheden som ansat i det offentlige. Godt 

med eksempler. 

 Super godt og relevant. Dejligt med en oplægsholder der brænder for emnet. 

 Meget relevant. Dygtig formidler. 

 Fremragende….. og yderst relevant. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Den Gode Arbejdsplads 

Oplæg v/Kredsformand Karen Holte 

 

Bemærkninger: 

 

 Interessant. Jeg glæder mig ril at hente vejledning i bogen og til at få en uddybning på 

TR uddannelsen.  

 Det var så godt 5 stjerner. En introduktion til en god bog – dejligt. Gode samlede 

drøftelser, refleksioner i et fællesskab. En introduktion til nye TR’ere ville være godt. 

 Et godt indblik i forskellige områder på Den gode Arbejdsplads. Kunne måske godt 

bruge mere tid til en gennemgang. 

 Mindre spændende emne – kendt stof. Dog fremlagt veltalende og flydende. Jeg 

behøver ikke yderligere gennemgang. Alle bør læse bogen. 

 SUPER. 

 Emnet bør sættes på dagsordenen med jævne mellemrum. F.eks. hvert andet år – et 

kapitel ad gangen. 

 Ærgerligt at jeg ikke har modtaget bog-udgaven. Det er tydeligt at det kunne være et 

godt tema at tage op – altså gennemgang af de øvrige kapitler. 

 Godt – mere af det. Mere tid til at gå i dybden. 

 For lidt tid og lidt tungt. Måske det skulle være delt op i kapitler hen over året. 

 God introduktion til spændende opslagsværk/viden. Gerne mere af det! 

 Fin bog og super fint med en gennemgang – godt med snak i mindre grupper. 

 Meget kompetent og inspirerende. Måske lidt for meget om MED. Den Gode 

Arbejdsplads er mere interessant end udvalg og struktur. Tidspres – 2 timer er måske 

for lidt, når spørgelysten er stor. 

 Udmærket at få gennemgået bogen. Men for lidt til, da det kun var delen om MED-

strukturen som kunne nås. 

 Dejligt med tid til diskussion og spørgsmål. Godt med temaopdelt publikation som 

opslagsværk. 

 Godt at få opmærksomhed på ”Den Gode Arbejdsplads”. 

 Der skulle have været mere styring på indlæggende fra TR’erne. Det blev en meget 

hurtig gennemgang af det sidste. Det var synd. Der skal bruges mere tid. 

 Gode informationer og fine input. Godt styret af en engageret oplægsholder. For lidt tid! 

 

 

Yderligere bemærkninger og/eller gode ideer: 

 

 Ytringsfrihed har virkelig vækket min interesse. Det kunne godt fylde mere i SL. Kunne 

det være en mulighed for netværksudveksling af viden og erfaringer.  

 Jeg kunne bruge en hel dag på ”Den Gode Arbejdsplads”. 

 Kunne frokosten eventuelt også være en salat m/protein (kød, fisk, rejer og ost)? 

 I alt et rigtig godt møde med givtige indslag fra forskellige TR-arbejdspladser. 

 Et lidt dumt lokale, men det gik ok med mikrofon. Det kan være vi skal have et MED-

tema til et TR møde. På skift tage temaerne fra ”Den Gode Arbejdsplads” på TR møder. 

 Savner lidt at vi ikke spiser sammen. Det var et godt sted at tale sammen om emnerne 

på møderne om. 


