
Evalueringsrapport  
for Kull-09 BVP  
BARNEVERNPEDAGOG 
Høgskolen i Harstad, TROMSØ 2010 
 
Tema: Eksamensmestring - Hvordan takle 

  eksamensstress og eksamensangst? 
     
Antall:51 stk 
 

Karakterskala 1- 6, hvor         1 = Svært dårlig 
      2 = Dårlig 
      3 = Ganske godt 
      4 = Godt 
      5 = Meget bra  
      6 = Svært bra 

 

 

Kursets faglige innhold            5,7 
Kursdokumentasjonen     5.7 
Hvordan ble stoffet presentert   5,8 
Utbytte av kurset            5,6 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,5 
Helhetsvurdering av kurset   5,7 
 

KOMMENTARER:  

- Dette kurset ga meg veldig mye. Tusen takk! 
- Veldig bra kurs! Av og til litt mye egne refleksjoner, men 

det fungerer bra allikevel! 
- Her er det bare positivt å si! 
- En spennende dag som gikk veldig fort! 
- Takk for mange gode råd som skal tas i bruk! 
- Kjempebra foreleser! 
- Motiverende og lærerikt kurs! 



- Dette var totalt veldig bra, ga mye inspirasjon og 
kunnskap. 

- Svært flott kurs, skulle vært obligatorisk på 
LÆRERHØGSKOLEN – og for så vidt til lærere i jobb. 

- Ungdom har hatt god nytte av dette! 
- Jeg skal hjem å bruke masse energi på å overbevise 

sjefen min om at dette er nyttig for mine kollegaer. 
- Masse positiv energi, utmerket entusiasme. 
- Takker for at jeg var her i dag! 
- Tusen takk for flott kurs! 
- Meget inspirerende verdifullt og med varm humor. 
- Fortsett med det du gjør! 
- Viktige impulser å få for å mestre det å studere. Har ikke 

studert på mange år. 
- Du er engasjert, det er svært bra! 
- Forfriskende kurs dag! 
- Flott musikk. Fine bilder og veldig koselig med levende lys. 

Blir i godt humør og det får meg til å føle meg rolig og 
avslappet! 

- Du er flink og veldig engasjert, spennende å høre på. Du 
får min oppmerksomhet. Stå på! 

- Du er ufattelig dyktig i det du gjør. Du utstråler en utrolig 
glød og lidenskap over dette temaet, og dette smitter over 
på oss ALLE, TAKK! 

- Flott med humor i kurset! 
- Totalt sett veldig bra kurs. 
- Du er veldig flink engasjerende, inspirerende og 

motiverende, veldig bra kurs. Dette ble nesten bare 
oppramsing av ord, men det er ærlige ment. 

 
 
 
 

     . 


