
Evaluering
TR møde nr. 2 14. marts 2019

Den nye Ferielov
Oplæg v/ Juridisk konsulent Niels Nørby Pedersen

Bemærkninger:
 Fantastisk formidler. Enkelt, ligetil og let forståeligt. MEN glad for at komme forberedt. 
 Super godt oplæg.
 Super godt informativt og let forståeligt.
 Godt oplæg.
 God info.
 Super fint oplæg. Jeg fik svar på mange spørgsmål.
 Super relevant og fint oplæg. Dejligt med papir-slides til at tage med hjem.
 Svært stof. Jeg er blevet lidt klogere, men stadigvæk mange spørgsmål. Fin 

gennemgang af Niels.
 Godt oplæg. Det ville være glædeligt hvis der var lidt visuelle eksempler.
 Godt og informativt oplæg, der gave svar på mine spørgsmål.
 Godt oplæg og meget relevant. Tungt emne, men synes at Niels fik det godt formidlet.
 Fint oplæg, men svært stof. Ser frem til vejledningerne bliver udsendt.
 Utroligt kompliceret. Ville være skønt med en tegning på whiteboard. Meget vigtigt, 

man bliver urolig og egne evner til at forstå. 
 Interessant, højaktuelt og svært stof.
 Meget spændende.
 Dejligt at blive oplyst på højt plan.
 Dejligt at få mere indsigt i den nye ferielov, God oplægsholder. Niels kunne vi måske 

invitere til et andet emne en anden gang 
 Vigtigt, men måske for fagligt indforstået. Kunne godt gøres/formidles tydeligere.
 Det var et super godt oplæg.
 Svært at formidle videre, men rigtig godt oplæg.
 Forvirrende, men god info!
 Fin forklaring og god til at redegøre for hvordan den hænger sammen.
 Et godt og absolut aktuelt emne.
 Fantastisk gennemgang. Grundig og meget forståeligt. 

Tjenstlige samtaler
Oplæg v/ Juridisk konsulent Niels Nørby Pedersen

Bemærkninger:
 Også godt. Men vi var måske ikke gode nok til at spørge konkret ind.
 Meget spændende.
 Ligeledes super godt og informativt.



 Godt oplæg.
 Godt det bliver taget op en gang i mellem.
 Jeg måtte gå før frokosten, så jeg var ikke til stede.
 Super relevant og fint oplæg.
 God gennemgang. Godt at få genopfrisket.
 Meget relevant og gode eksempler.
 Igen et godt og fyldestgørende oplæg og relevant.
 Godt og relevant.
 Godt med opsummering.
 Super spændende og relevant. Let forståeligt.
 Lidt hurtigt gennemgået. Dette kunne man godt have brugt længere tid på, og med 

eksempler på forløb og dilemmaer.
 Fint og informativt.
 Super godt.
 Godt at få repeteret hvordan vi skal forhold os i forhold til tjenstlige samtaler.
 Relevant emne.
 Meget interessant og godt oplæg.
 Fint lige at få det opdateret.
 Spændende og godt at få det genopfrisket.
 God info i forhold til hvorledes, der forholdes i forhold til at være bisidder.
 Fint med genopfriskning. Godt oplæg.

Bortvisninger
Oplæg v/ kredsformand Karen Holte og faglig konsulent Brita Sørensen

Bemærkninger:
 Tak for at det udleverede materiale.
 Godt oplæg.
 Super godt, relevant og informativt.
 Godt oplæg.
 Dejligt lige at få noget info og konkrete sager i forhold til bortvisning.
 Super godt med eksempler på bortvisninger/domme. Vil tage og læse sagerne så jeg 

kan blive mere oplyst, da dette er nyt for mig i mit TR arbejde.
 Fint at få eksempler på afgørelser i bortvisningssager.
 Meget informativt stof til eftertanke.
 God info. Håber det bliver aktuelt 
 Godt og relevant.
 Deltog ikke i dette.
 Kort og præcist.
 Super.
 Super godt.
 Spændende oplæg.
 Godt formidlet.
 Også godt.
 Fint at få det opdateret.
 Rigtig godt – masser af ny info!



 Rimelig kort og kontant. Go info. Håber aldrig at der kommer til at ske.
 Fint med genopfriskning. Godt oplæg.

Andre bemærkninger og/eller gode ideer:

 Ønsker Niels NP til at tale om ”Samarbejdsproblemer”.
 Rigtig god dag med relevante emner og gode oplæg.
 Oplæg om samarbejdsproblemer.
 Rigtig gode og relevante temaer. Specielt vedrørende ferieloven. Godt med spisning i et 

andet lokale.
 Det har været en helt fantastisk dejlig og lærerig dag. Meget gode emner. 
 Dårlige stole.
 God dag med vigtigt indhold.
 I det hele taget en super god og lærerig dag.
 Samlet set en god dag.
 Skønt lokale. God bordopstilling synes jeg.
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