
 
Evalueringsrapport 

 
                                             
Kurs for medlemmer av FAGFORBUNDET          
Rana avd 172 i Mo i Rana, 2015 

 
Tema: Hvordan øke motivasjon, positiv 

              tenkning og arbeidsglede på jobben? 
     
Antall: 70 
 

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     5,8 
Hvordan ble stoffet presentert   5,8 
Utbytte av kurset             5,7 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,7 
Helhetsvurdering av kurset   5,7 
 

Kommentarer: 
- Et meget bra kurs som ALLE ville hatt nytte av å delta på! 
- Svært positiv person. Mange morsomme kommentarer 

gjennom hele kurset. Topp kursopplegg! 
- Fantastisk kurs! 

RANA avd 172 



 
 
 
 

- En svært god foredragsholder. Lærte mye! 
- Jeg har fått mange «VEKTØY» å arbeide videre  

med i livet privat og på jobb. Tusen takk skal du ha.  
Lykke til videre til deg! 

- Fint at du byr så på seg selv og forteller selvopplevde 
historier. 

- Det må komme solblending for de store vinduene  
foran og bak, ellers flott kurs! 

- Skulle gjerne vært på dette kurset i 2 dager, svært 
interessante temaer! 

- Fantastisk foreleser med faglig tyngde og spennende 
måte å fremstille budskapet på! 

- Det var aldri kjedelig å høre på deg! 
- Blendingsgardiner i lokalet har vært ønskelig. Mye 

informasjon på forholdsvis kort tid, men lærerikt kurs! 
- Meget interessant kurs med svært variert innhold! 
- Mye stoff som skal fordøyes, svært interessant kurs. 

Skulle gjerne gått over 2 dager, mye å tenke på! 
- Gikk litt fort inni mellom på noen tema, gjerne hatt  

mere tid! 
- Veldig bra, og inspirerende kurs, gleder meg til nytt kurs 

neste år! 
- Takk for et svært inspirerende kurs! Ønsker flere kurs av 

deg! 
- Hvis jeg kunne ønske meg noe så er det at elever og  

lærere på Gruben ungdomsskole, kunne ha fått møtt  
Arvid. ALLE ungdomskoler og videregående skoler har  
hatt stort utbytte av kurset. Kanskje kunne man unngå at 
mange faller ut av skolen. 

- Veldig bra kurs, gikk litt fort frem innimellom. 
- Fortsett og være deg Arvid, du er et godt menneske  

som får andre til å føle seg vel. 
 



 
 

- Veldig interessant kurs. 
- Nydelig forberedt kurslokale, duker og levende lys.  

Koselig atmosfære når man kommer inn på kurset.  
Herlig bildespill og musikk. Fantastisk med frukt, drikke, 
kaffe og mat. Det hele nytes! 

- Veldig bra at vi ble tatt imot så personlig og at du  
hilser på hver enkelt, vi føler oss velkommen! 

 
 


