
 
Evalueringsrapport 

 
                            NAV Larvik 
 
Fagdag for ledere og medarbeidere i NAV- Larvik,  
Stavern 2015 

 
Tema: Hvordan øke motivasjon, positiv 

              tenkning og arbeidsglede på jobben? 
 
Antall: 95 
 

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

 
 

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

Kommentarer: 
- Jeg ble OVERINSPIRET! Gleder meg til å  

lese kursdokumentasjonen å lese igjennom den  

flere ganger. Skal ta det med meg i min hverdag og!!!! 



 

- Du traff spikeren på hodet mange ganger underveis! 

- Inspirerende og nyttig foredrag! Tusen takk! 

- Du har en svært god formidlingsevne! 

- Dette foredraget traff svært godt både faglig og personlig! 

- Du er veldig tydelig og kommer med gode eksempler! 

- Foredragsholder hadde god kontakt med «PUPLIKUM». 

- Strålende formidlingsevne. Svært tydelig og konkret! 

- Fantastisk engasjement! 

- Meget bra opplegg! 

- Inspirerende og engasjerende! 

- Foredragsholder var løs og ledig i formen! 

- Veldig bra foredragsholder! 

- Inspirerende og tankevekkende foredrag!  

Livet er bra! 

- Engasjerende foredragsholder! 

- Fantastisk inspirerende foredrag! 

- Stå på, du har energi nok å jobbe og gi av deg selv  

og din kunnskap i minimum 10 år til!  

- Lykke til videre med din meningsfylte gjerning! 

- Hadde ønsket meg litt mer om arbeidsglede og om  

lederes mulighet til å bidra til økt arbeidsglede  

hos de ansatte! 

- Gikk litt fort noen ganger og litt vanskelig å følge med,  

fint at vi har alt dokumentert i kompendiet og kan  

fordype oss i ettertid! 



 

 

- Takk for flott foredrag! Lykke til videre! 

- Jeg ønsker at NAV Larvik setter av tid til å sette ord  
på/ REFLEKTERE over det du har snakket om i dag! 


