Reflektioner kring handledningen, halvtid
Dessa frågor är till för att jag önskar få en mera ingående återkoppling på mitt arbete
och på mitt arbetssätt. Du kan välja om du vill svara anonymt eller inte. Det är svaren
som är mest intressanta för mig inte vem som har svarat. Dina svar är ovärderliga för
mig och de kommer att hjälpa mig att utveckla mitt arbete som handledare. En sammanställning av svaren kommer att publiceras på min hemsida www.pemcon.se Skriver du ditt namn kommer det INTE att skrivas ut (bara vad någon i en personalgrupp
tyckt). Möjligen kommer någon chef att få ta del av svaren (i en avidentifierad sammanställning).
Var vänlig och markera med ett kryss på linjerna, på det följande. Vänsterkanten på
linjen motsvarar lågt och högerkanten på linjen motsvara högt. Hur tycker du att
handledningen hittills har varit?
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Vad hade du för tankar om handledningen när du först fick höra talas om att ni
skulle få en?
bra för gruppen, behöver prata ihop sig, att det skulle vara nyttigt för våran
grupp, mycket bra, för tror att hela gruppen behövde detta, verkligen behövligt
för att utveckla och behålla kvalitéten och utveckla vårt arbete vi får även en
bra vägledning, tyckte det var jättebra! Gruppen behöver handledning för att
utveckla arbetet samt få bekräftelse på att vi ”gör rätt” även förbättra gruppens
mående, spännande länge sedan vi haft senast förväntansfull, hoppades på,
en meningsfull handledning, kändes bra för det ville vi ju,

Händer det någon gång under handledningen att du har någon tanke som du
aldrig säger högt? Om det är så, vad beror det i så fall på?
omorganisation, ja man är rädd för att säga något dumt och kanske trampa
någon annan på tårna, det har hänt någon gång, man vill inte stöta sig med
någon, man vill ju inte såra någon, ja! Vill inte såra någon eller säga saker
som kan försvåra (framtida) samarbetet, nej, kanske men inget jag lidit av,

Uppfattar du det som att handledaren är tillräckligt lyhörd?
ja, ja, jadå det tycker jag, ja det tycker jag, ja absolut!, ja och lite provocerande
på ett bra sätt, ja, jajammen!!

Har det hänt något under handledning som varit en besvikelse för dig?
nej, nej, nej inte alls, nej inget alls, nej, kan tycka att en uppföljning skulle vara
bra. om hur det gått när vi provat dina tips, nej, ja men inte denna gång
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