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Private Barnehages Landsforbund-PBL 
HMS konferanse for barnehage 
eiere/styrere, BODØ 2010 
 

Tema: Hva kan du som leder gjøre for å øke 
  motivasjon, positiv tenkning, øke trivsel 
  og arbeidsglede på jobben? 

 
Antall: 45 
 

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

 
 

Kursets faglige innhold            5,5 
Kursdokumentasjonen     5.4 
Hvordan ble stoffet presentert   5,6 
Utbytte av kurset            5,4 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,1 
Helhetsvurdering av kurset   5,4 

 
 
Kommentarer: 
- Veldig artig å inspirerende! 
- Gode innspill som vi kan ta med oss i videre arbeid med ansatte. 
- Meget inspirerende, kunne godt hørt mer! 
- Tusen takk, forsett å ha god selvtillit! 



- Det var veldig moro og interessant å høre på! 
- Stolene var ubehagelig å sitte på over lengre tid! 
- Fantastisk mann Arvid Sølve Urke. Han gjør meg glad og 

inspirert til videre arbeid i barnehagen å det å være mamma og 
kone hjemme! 

- Vanskelig å bevege seg, veldig trangt mellom stolene og vonde 
stoler. 

- Takk for en veldig positiv kursopplevelse. 
- Dette kurset var veldig motiverende og interessant. 
- Frukt, kaffe burde stå utenfor auditorium. 
- Kunne vært bedre stoler med bedre plass for beina. 
- Svært inspirerende forelesning av Arvid! 
- Fortsett å være den du er! 
- Dette var et helt fantastisk foredrag her URKE. 
- Dårlig servering brukte for lang tid til å stå i kø. 
- Veldig inspirerende! Fantastisk personlighet. 
- Tusen takk for god motivasjon og inspirasjon i en utfordrende 

hverdag. 
- Kjempe artig kurs! 
- Mange ting man kan ta med tilbake til barnehagen. Gleder meg 

til å ta fatt på det jeg har lært. 
- Fint med korte sesjoner, dette var et glimrende innlegg! 
- Han Narvik gutten var en flott foredragsholder. 
- Lederen burde vært her. Dette har de nok trengt, dvs. de positive 

tankene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 


