EVALUERING AF FORÅRSSEMINAR 2020

TORSDAG D. 5.3:
0plæg: ”Social kapital” v. Tommy Krabbe
Meget relevant
44

Rimeligt
12

Lidt relevant

Ingen relevans

Kommentarer:
- spændende og inspirerende
- Super godt
- Godt ”hoppet ind”
- Havde set frem til Dorthe Birkemosse, men Tommy gjorde det godt, når det nu var med så kort varsel
- Underholdende og med en masse gode pointer, som jeg kommer til at tænke over
- underholdende oplæg med gode pointer
- god vikar
- super vikar – god brugbar inspiration
- super godt, fin refleksion/stof til refleksion
- indholdsrigt, spændende, underholdende og inspirerende
- fantastisk formidler
- inspirerende – kunne bestemt bruges i vores organisation
- super inspirerende oplægsholder, godt show og god humor
- herligt med en oplægsholder med super faglig viden, som griber oplæg an anderledes
- super godt

Oplæg: ”Den enkelte leders lederidentitet” v. Marianne Thyrring
Meget relevant
19

Rimeligt
24

Lidt relevant
7

Ingen relevans

Kommentarer:
- godt – men tungt
- ikke den bedste oplægsholder – nåede ikke ud over rampen
- kendte problemstillinger, som v i forvejen har drøftet af flere omgange
- oplægget var uden gejst
- jeg havde håbet på et andet afsæt, men emnet relevant
- emnet var relevant, men en noget tør oplægsholder
- godt med øvelser til sidst
- svært at modtage efter forrige foredrag
- jeg mistede koncentrationen pga. monoton snak/tale
- super relevant, men synes først hun fik fat om den spændende del, da hendes oplæg sluttede – kunne
have undværet noget af den første del for at få mere af den sidste del.
- det handler måske om mig selv, men det virkede trægt og lidt langsommeligt på mig

Næste forårsseminar afholdes torsdag d. 4.marts og fredag d. 5.marts 2021. Sæt x i kalenderen.
Bestyrelsen holder møde om planlægningen i juni måned.
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Workshop 1: ”Alternativ supplerende kommunikation” v. Nørrebjergskolen
Meget relevant
10

Rimeligt
2

Lidt relevant

Ingen relevans

Kommentarer:
- meget engagerede medarbejdere

Workshop 2: ”Samarbejde med socialforvaltningen/familieafdelingen” v. Pindstrupskolen og Heerupskolen

Meget relevant
3

Rimeligt
8

Lidt relevant
4

Ingen relevans
4

Kommentarer:
- ærgerligt at der ikke kom et oplæg. Bekræftede hinanden i at samarbejdet er vanskeligt – desværre ikke
udviklende
- forfærdeligt arrangement
- intet oplæg – ok snak
- lidt ærgerligt det kun blev til erfaringsudveksling
- relevant, men desværre for ustruktureret, ukonkret og uden fakta
- bedre at aflyse, når workshoppen ikke kan afholdes som intenderet
- workshoppen var ikke som forventet, pga. afbud fra oplægsholder

Workshop 3: ”Søskendekursus” v. Ådalsskolen
Meget relevant
7

Rimeligt

Lidt relevant

Ingen relevans

Kommentarer:
- super oplæg
- var lidt i tvivl om, hvad Ådalsskolens mål med oplægget var – vidensdeling eller reklame?

Workshop 4: ”Om elevplaner og elevbeskrivelser” v. Geelsgaardskolen
Meget relevant
8

Rimeligt
2

Lidt relevant

Ingen relevans

Kommentarer:
- for lidt tid til at vi kom med forskellige planer og metoder
- men vi nåede jo aldrig at diskutere læringsplanen
- særdeles relevant sparring

Næste forårsseminar afholdes torsdag d. 4.marts og fredag d. 5.marts 2021. Sæt x i kalenderen.
Bestyrelsen holder møde om planlægningen i juni måned.
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FREDAG D. 6.3:
Plenum/Generalforsamling skal afholdes.
Evt. kommentarer:
- tak for det gode arbejde
- man burde måske fremlægge regnskabet, trods alt.
- under generalforsamlingen kunne jeg godt tænke mig at der blev fortalt lidt fra en spørgeguide: ” hvad
sker der i Nordjylland” ”Hvad sker der i København”…. På specialskoleområdet
- ønsker en runde, hvor vi fortæller om der sker rundt om i landet ift. specialundervisning – hvad rører sig?
Nyt fra UVM
Meget relevant
18

Rimeligt
27

Lidt relevant
3

Ingen relevans

Kommentarer:
- godt med dette indslag – det sidst nye fra UVM
- der er brug for at få styr på tekniske udfordringer. Enten kan man ikke høre foredragsholder eller også er
mikrofonerne ved at lave feedback.
- man savner engagement fra UVM i specialområdets problemstillinger
- dejligt at de kommer hvert år
- altid godt
- spændende med den nye undersøgelse med børn som ikke bor hjemme hos forældre
- fint oplæg, links med blå tekst var dog ulæselige
- fint oplæg som refleksion
- arbejder med en målgruppe hvor meget af det ikke var relevant, men det er udlukkende pga. vores
målgruppe. Godt at møde ministeriets konsulenter.
- overfladisk – for lidt dialog

Oplæg: * Paradokser er … paradoksale: Umulige at komme ud af og umulige at være i”
v. Lene Ravn Holst
Meget relevant
37

Rimeligt
10

Lidt relevant
3

Ingen relevans

Kommentarer:
- er et tema, som vi som skole/ledelse har været en del omkring. Det var en rigtig god øvelse.
- godt oplæg. Jeg har dog fået et nogenlunde tilsvarende oplæg fra Lotte Lüscher, så derfor mindre
relevant for mig
- super oplæg
- fantastisk fremstilling af et spændende tema – tak 😊
- det bedste oplæg – mere af det.
- super oplæg – brugbart
- super godt
- lidt for meget gruppearbejde
- fantastisk oplæg opm alle vores dagligdags paradokser/dilemmaer
- god inspiration og meget relevant i travl hverdag
- fint oplæg til refleksion
- har hørt oplæg om paradokser i ledelse i forskellige andre sammenhænge. Ikke meget nyt
- super oplæg, vedkommende og rigtig godt fremført

Næste forårsseminar afholdes torsdag d. 4.marts og fredag d. 5.marts 2021. Sæt x i kalenderen.
Bestyrelsen holder møde om planlægningen i juni måned.
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Kursussted (HUSET og forplejning)
Meget relevant
40

Rimeligt
6

Lidt relevant
1

Ingen relevans

Kommentarer:
- Forkælelse hele vejen rundt
- fornemt ophold på Hindsgavl Slot
- Husk kælder
- Vi skal have kælderen
- De er så utrolig venlige og imødekommende
- dejlige værelser og god mad. Især middagen var rigtig god. Betjeningen god, men måske lige lidt for
hurtige til at fjerne tallerkner.
- der er sovepladser nok!
- jeg synes at man bør kunne arrangere praktisk, at man kan sidde sammen med dem, man er tilmeldt
med. Både undervejs og til middagen.
- ønske til at borde både ift. oplæg samt spisning er med bordkort, så hvert specialtilbud kan sidde
sammen.
- TV-indstillingerne dårlige
- book i god tid, så flere kan bo her
- meget dejligt sted
- dejlig mad + vin; afløb i bad lugtede meget
- god forplejning
- super sted
- dejligt sted
- godt sted, fremragende forplejning
- tak for to dejlige dage 😊
Ønsker om fremtidige emner og oplægsholdere samt andre kommentarer:
- Dorthe Birkemose x 3
- Book gerne Dorthe Birkemose om styring igen.
- MUS-samtaler
- ”Lysteriet” kunne være musikalsk indslag. 3 unge gutter fra Aarhus, der kan findes på You Tube.
- 1000 tak for et godt planlagt seminar
- musisk indslag: god musik og hyggeligt, men det ville være langt sjovere med noget, der gav stemning og
højt humør inden aftenens samvær. Det kunne være stand-up, underholdning eller….
- Brian Degn Mårtensson, forsker i special pædagogik samt leder
- Når 70 – 80 % af vores ledelsestid går med at drifte, hvordan får vi den strategiske ledelse til kun at fylde
de sidste 20 %
- super fint med workshop
- utrolig mange sad og snakkede internt med kollegaer under oplæg denne gang – øv
- FIX IT ledelse: skal ledelse stå for al drift/det administrative i en tid med fokus på faglig
ledelse/nærværende ledelse/tæt på praksis – kunne man tænke ledelse anderledes?
- personlighedstyper i teams/også lederteams/sammensætning af teams/forskning på området?
- gerne noget om ledelse; a la ledelseskommisionen; det er godt at få sat ledelse i et metaperspektiv
- Gitte eller Maja Haslebo vedr. relationer i ledelse
- workshop med UVM ift. fagrække, eksamen, test og inklusion

Næste forårsseminar afholdes torsdag d. 4.marts og fredag d. 5.marts 2021. Sæt x i kalenderen.
Bestyrelsen holder møde om planlægningen i juni måned.

