Vilka kommunikationsvägar har vi? Fungerar de bra? Om inte, vad
behöver förändras?

















Mejl, telefon, det personliga mötet. Jag upplever att det fungerar bra. Lätt att ta kontakt
tentavärdar emellan vid oklarheter via mejl, tfn eller ta upp det vid personligt möte, i
samband med tentamenstillfället. Upplever bra mejlinfo från Lena och Linda. Nätet med
tentamensadm., kronox superbra.
Mail – fungerar bra. Vill gärna ha schemat i god tid (tio dagar). Detta fungerar oftast bra
Telefon, mail och öga mot öga, alla tre fungerar
Mail fungerar bäst. Sms fungerar nog bra har inte använt så ofta/ telefon. Kan vara svårt att
få tag på lärare under tentor ibland.
Mejl, telefonsamtal. Det kan vara svårt att få snabbt besked per telefon (ingen svarar).
Personlig kontakt med de inblandande samt arbetsledare. Svårt att veta då problemet inte
varit aktuellt då inget stort problem uppstått.
I första hand diskutera/samtala sinsemellan, alternativt med Lena, Linda eller Maria.
Fungerar bra!
Kommunikationen fungerar bra mellan både tentavärdar och Linda/Lena. Vid problem löses
detta i samförstånd.
För min del fungerar det bra men behoven är ju olika. Kommunikation viktig.
Prata, telefon, dator. Tycker det fungerar bra.
Ex på bra kommunikation: Arbetsträffar. Mail – scheman och nya bestämmelser som gäller
eller förändras. Besök personligen för att ta upp specifika problem, spontana möten.
Fungerar bra i det stora hela. Upplever dock att vissa förändringar eller viss info inte
kommuniceras innan beslut kommer.
Kommunikationen fungerar bra mellan såväl arbetskamrater som arbetsledning. Våra
kommunikationsvägar är direkta samtal när vi arbetar tillsammans, eller via dator.
Instruktionerna från arbetsledning via dator är bra. Ett missöde dock när Gunhild ej erbjöds
fortsatt anställning utan föregående varning om ev missnöje, om det nu är sant?
Mail, telefon, personlig kontakt, rapporter från något som inte fungerat på tentan eller i
lokalen. Anser att det fungerar tillfredsställande. Vi är några som alltid gör våra röster hörda,
dock inte alla. Här behövs nog medarbetarsamtal eller dylikt för att höra dem som inte tillhör
vår dominanta skara.

