Endnu et år med fremragende evalueringer – tak!
Ligesom tidligere år, er vores kurser og undervisere igen i år blevet evalueret højt. Dette er vi
i sekretariatet meget stolte og taknemmelige over, og vi giver de mange rosende ord videre til
vores dygtige undervisere. Som altid er der dog mulighed for forbedringer, og vi har nærlæst
hver og én af de kommentarer, som vores kursister er kommet med. Disse bliver inddraget i
vores kontinuerlige arbejde med at sikre og forbedre kvaliteten af sekretariatets undervisning,
så vi fortsat kan imødekomme de ønsker og behov, vi møder på de statslige arbejdspladser.
Læs gerne mere om hvordan vi planlægger at gøre dette i vores årsrapport.
Vi afholdt i 2019 i alt 98 kurser (62 SU med Succes kurser og 31 temakurser) for i alt 1391
kursister. Hvert af kurserne er efterfølgende blevet evalueret af deltagerne via spørgeskema.
Der har været 611 besvarelser i alt, hvilket svarer til en samlet svarprocent på 47,55%.
Tabellerne på de næste sider viser gennemsnittet af deltagernes besvarelser for henholdsvis
SU med Succes-kurserne og temakurserne. Vi har derudover medtaget udvalgte
kommentarer, der med kursisternes ord beskriver udbyttet af kurset.
SU med Succes-kurset er vores kursustilbud til ny-udpegede medlemmer af et SU. Kurset kan
både tages af et samlet SU (hvor kurset afholdes på arbejdspladsen) og af enkelte medlemmer
(der kan deltage i et ”åbent kursus” sammen med andre ny-udpegede medlemmer fra andre
arbejdspladser.
At disse kurser giver værdi, viser udtalelser som disse:
•

”Som ny i et samarbejdsudvalg får man virkeligt de redskaber samt viden der skal til
for at kunne være aktiv og målrettet i SU.”

•

”Det var spændende at lære om, hvordan samarbejdsaftalen skal forstås og bruges.
Oplægsholderen var rigtig dygtig og meget velforberedt ift vores arbejdsplads.”

•

”Meget positivt at være sammen på kursus med mit LSU. Det giver en masse på den
positive front. Vi lærer hinanden bedre at kende end kun til møderne. Og det
medfører tillid i det forum vi er i. Tak for en rigtig god dag.”

•

”[Det bedste ved kurset var] underviserens engagement og dynamik samt den
righoldige anvendelse af praktiske øvelser, herunder tilpasse disse ad hoc til vores
skoles behov.”

•

[Det bedste ved kurset var] den professionelle og meget kompetente disposition af
kursusdagen. Læringen blev tilrettelagt med megen dialog og gruppediskussion,
hvilket holder en "til ilden". Dagen blev varetaget af yderst kompetente og
interesserede personer tilmed.”

•

”Super kompetent underviser. Hun var virkelig god til at fange det centrale og
arbejde videre ud fra det konkrete. Hun kom med gode forslag til det videre arbejde i
SU og jeg er helt klart gået fra kurset med en hel anden forståelse af SU og dets
betydning for en sund arbejdsplads.”

Vores temakurser er målrettet samarbejdsudvalg, der besidder viden om Samarbejdsaftalen
og Samarbejdssystemet, og som ønsker at videreudvikle sit arbejde. Kurserne afholdes enten
som halvdags- eller heldagskurser, og emnet for kurset aftales i dialog med det pågældende
SU, men typiske emner er kulturen i udvalget samt udvalgets rolle som aktør i forbindelse
med organisationsforandring.
Vores evalueringer viser, at også dette kursustilbud opleves som relevant af SUmedlemmerne på de statslige arbejdspladser, trods forudgående kendskab til
Samarbejdsaftalen og SU-arbejde:
•

”Dialogbaseret. Tid til at summe. Mere fokus på refleksion end på at terpe regler og
bestemmelser.”

•

”Gode konkrete planer og ideer som afslutning på kurset, der peger fremad mod den
samarbejdskultur, som vi gerne vil udvikle.”

•

”Den gode dialog - et "trygt" rum hvor alles mening var relevant og blev hørt.”

•

”Det bedste ved kurset var at vi fik lejlighed til at tale med
medarbejderrepræsentanterne om arbejdet, under mere uformelle former. Det
styrker samarbejdet at kende hinanden lidt bedre.”

•

”At det samlede gamle og nye SU-medlemmer til en god struktureret dialog om
opgaver og arbejdsform så også for en mangeårig SU-formand var der gode ting at
hente.”

•

”At de 2 underviser som vi havde ude, var super gode til at tilpasse og dreje dagen,
så det kom til at handle om det vi havde brug for. Det var en virkelig god tema
dag.”

•

”God facilitering af diskussioner i en rar atmosfære. Vi har et allerede velfungerende
LSU, men det bliver endnu bedre af samarbejdssekretariatets kurser.”

Du kan læse mere om vores læringsprincipper samt læse Danmarks Evalueringsinstituts
undersøgelse af læringsudbyttet af vores kurser på vores hjemmeside.
https://www.samarbejdssekretariatet.dk/kurser/
Magnus Bryde og Pia Lassen
Februar 2020
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Vandret akse er spørgsmålene:
• Spm. 1 = I hvilken grad har kurset givet dig viden om formål med samarbejdsudvalg?
• Spm. 2 = I hvilken grad har kurset givet dig viden om roller i samarbejdet?
• Spm. 3 = I hvilken grad har kurset givet dig viden om samarbejdsudvalgets arbejdsopgaver, herunder
afgrænsningen til de opgaver, som varetages af arbejdsmiljøorganisationen og tillidsrepræsentanter?
• Spm. 4 = I hvilken grad hjalp kursets undervisningsformer dig til at engagere dig i undervisningen?
• Spm. 5 = I hvilken grad vurderer du at kurset vil understøtte dit fremtidige arbejde i SU?
• Spm. 6 = I hvilken grad blev dine forventninger til kurset opfyldt?
• Spm. 7 = I hvilken grad vil du anbefale kurset til andre/kolleger?
• Den sidste søjle viser gennemsnittet for de 7 spørgsmål.

Lodret akse er svarmulighederne:
• 4 = I høj grad
• 3 = I nogen grad
• 2 = I mindre grad
• 1 = Slet ikke
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Vandret akse er spørgsmålene:
• Spm. 1 = I hvilken grad har kurset givet dig viden om formål med samarbejdsudvalg?
• Spm. 2 = I hvilken grad vurderer du at kurset vil understøtte dit fremtidige arbejde i SU?
• Spm. 3 = I hvilken grad blev dine forventninger til kurset opfyldt?
•
Spm. 4 = I hvilken grad vil du anbefale kurset til andre/kolleger?
• Den sidste søjle viser gennemsnittet for de 4 spørgsmål.

Lodret akse er svarmulighederne:
• 4 = I høj grad
• 3 = I nogen grad
• 2 = I mindre grad
• 1 = Slet ikke

