
Evalueringsrapport  

               

           

Kurs for ledere og alle medarbeidere i felles 

sengeposten UNN i Narvik gruppe 1, Narvik 2017  
 

Tema: Hvordan øke motivasjon, positiv   

      tenkning og arbeidsglede på jobben? 

Antall: 36  

  

Karakterskala 1- 6, hvor            

1 = Svært dårlig  

2 = Dårlig  

3 = Ganske godt  

4 = Godt  

5 = Meget bra   

6 = Svært bra  
  

Kursets faglige innhold             5,8  

Kursdokumentasjonen        5.9  

Hvordan ble stoffet presentert    5,9  

Utbytte av kurset               5,8 

Kurslokalets standard og den 

teknisk gjennomføringen      5,8 

Helhetsvurdering av kurset     5,8  

KOMMENTARER:  

- Svært omsorgsfull og omtenksom foreleser! 

- Veldig inspirerende kurs! 

- En meget god og entusiastisk Arvid Urke! 



 

- En flott entusiastisk og veldig engasjert Arvid!!!! 

- Spennende tema. Engasjert svært bra foredragsholder. 

- Følelse av å bli sett! 

- Dette kurset gir en motivasjons boost! 

- Er positivt innstilt, og der bekrefter du på kurset at det lønner seg! 

- Du engasjerer hele personalgruppen og inspirerer oss til en bedre  

    hverdag og hvordan vi kan benytte ulike verktøy for å ta vare på  

    hverandre. Tusen takk! 

- Meget god forelesning. Stort utbytte av fagstoffet! 

- Veldig bra med interessante ytringer og tema. 

- Vil gjerne komme på flere kurs med deg som kursholder! 

- Veldig motiverende kurs! 

- Svært engasjert foreleser og veldig bra kurs! 

- Elsker ENGASJEMENTET ditt! For all del; don’t ever change! 

- Lykke til videre med konseptet. Ha en fin dag! 

- Flott sted å kjøre kurs! 

- Jeg drar parareller mellom jobb og privat livet mitt, og føler stort utbytte 

    og motivasjon også privat! 

- Flott opplegg hele kurset! Fint at du var så tydelig på leders ansvar, i  

    forhold til arbeidsmiljø! 

- Ønsker gjerne flere eksempler på verktøy man kan bruke for å oppnå en  

    mere positiv hverdag! 

- Bord plassering var ikke optimal, må «vri» seg for å se frem! 


