
 
Evalueringsrapport 

                                             
TILLITSVALGFORUM for tillitsvalgte i 
FAGFORBUNDET Nordland           Bodø,  2015 

 
Tema: Hvordan øke motivasjon, positiv 
              tenkning og arbeidsglede på jobben? 
     
Antall: 65 
 
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   5,7 
Utbytte av kurset             5,6 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,6 
Helhetsvurdering av kurset   5,8 
 
Kommentarer: 

- Dette var et inspirerende kurs! 
- Du er utrolig flink til å formidle fagstoff! 
- Kurset var en energi påfyll! 
- Veldig inspirerende kurs, tusen takk for en fantastisk dag. 
- Det var veldig fengende å høre på deg! 



 
 
 

- Du gikk rundt omkring i salen, du så ALLE. Sjarmerende 
direkte, tydelig språk og forståelig! 

- Engasjerende og meget inspirerende. Har fått masse 
positivt påfyll! 

- Har en formening om at dette kurset er meget nyttig for 
både ledelse og medarbeidere. Noe burde vært pensum i 
grunnskolen. 

- Jeg har lært masse i dag, ikke minst pusteøvelsene som  
jeg skal bruke ved senere anledninger. Tusen takk! 

- Inspirerende foredrag! 
- Engasjerende, sjarmerende og synsvidde til forsamlingen. 

Indre verktøy- viktige verdisynspunkter til ettertanke og  
bruk, for de som evner å bruke dem! 

- Inviter enda mer til spørsmål og kommentarer. 
- Du spiller og byr på deg selv, og bruker humor veldig bra! 
- Tusen takk for et flott kurs! 
- Synes siste halvdel av dagkurset gikk litt fort! 
- Har tidligere vært på kurs i «SOLMODELLEN», men dette 

var virkelig bedre!  
- Imponerende kunnskap og relatert til meget bra 

dokumentasjon og faglig teori. 
- Litt lang tid men mye nyttig stoff, litt mye repetisjon. 
- Veldig engasjerende og bra kurs! 
- Meget inspirerende og interessant kurs! 
- Fikk en del AHA opplevelser. Svært god jobbet. Takk! 
- Inspirerende og svært bra. Tankevekkende! 
- Hvordan markedsfører du deg????? 

Synd for mange at de ikke har vært på dette kurset! 
- Har bare et spørsmål, har du kurs der enkelt individer 

kan melde seg på eller blir du bare leid inn i forsamlinger. 
- Kjempefint og fengende kurs! Kan tenke meg å ha deler  

kurset på et medlemsmøte. 
- Meget givende foredrag! 

 


