
Evaluering foredrag fagkonferansen for Norsk 
Sykepleierforbunds faggruppe i videregående opplæring 

 
Tema: Motivasjon og arbeidsglede, - en 

      forutsetting for å realisere kvalitetsreformen 
      

 
Antall besvarelser: 58  8. april 2005 
 
Karakterskala 1- 6, hvor          1 = Svært dårlig 
      2 = Dårlig 
      3 = Ganske godt 
      4 = Godt 
      5 = Meget bra  
      6 = Svært bra 
 
 
Kursets faglige innhold ?     5,4 
Kursdokumentasjonen ?   5.3 
Hvordan ble stoffet presentert ?  5,5 
Utbytte av kurset ?    5,2 
Kurslokalets standard og den  
tekniske gjennomføringen ?  5,1 
 
Helhetsvurdering av kurset  5,5 
KOMMENTARER:  

- Flott og godt – Ditt foredrag burde være 1. dag og obligatorisk  for 
ALLE som jobber i skole, offentlige helsetjenester. 

- Meget bra ! Som nyansatt lærer i videregående skole fra 
kursvirksomhet (aetat) var dette supert ! Har vært forvirret om 
endringene. Har hørt bare negativt fra jeg startet i høst. Trodde det 
selv, MEN NÅ ! Positivt til endringen. Gleder meg faktisk.  

- GLIMRENDE OG INSPIRERENDE FOREDRAG! 
- Dette var nyttig – og mye til ettertanke – og mye en kan bruke i 

skolen. 
- Interessant, godt å høre en fargerik engasjert kar nordfra ! Hilsen 

en sørlending som har bodd 30 år i nord. Du kunne nok løpt litt 
mindre på podiet. 

- Veldig engasjerende og interessant ! 



- Mer tid - dette kunne vi bruke begge dagene på! 
- Takk for et flott samvær – jeg er en ekstra fornøyd kunde! Du 

overgikk hva jeg forventet. 
- Inspirerende og tankevekkende i forhold til egen praksis og 

arbeidsplassens praksis. 
- Svært engasjerende foredragsholder 
- Bra med autogen trening! Du viser tydelig at du ”brenner” for faget 

du formidler. Du kan dine ting – fag! Starten var litt for 
”entusiastisk” – litt ”voldsom”. Start roligere og bygg foredraget  til 
de høyder der tilhørerne kan følg med og evt. være i dialog. 

- Svært engasjerende! 
- Mye spennende stoff, - men for mange poeng ga meg dårligere 

fokus og helhetsoversikt enn forventet. Kutt heller ut en del av 
poengene selv om de i og for seg er gode, så ville den røde tråden 
bli tydeligere. 

- Meget bra. Skulle kommet før i kurset, 1 dag! 
- Engasjert foreleser som evner å skape engasjement og er positivt 

motiverende. 
- Mer tid til det viktige emnet. 
- Foredraget  var veldig interessant, men intenst, gi litt tid til å 

fordøye informasjonen. 
- Gode pausebilder og musikk – flott! ”Kraftuttrykk” kan du med 

fordel kutte- du har ordforråd nok. 
- Snakk litt seinere! 
- Dersom du foreleser for ”gamle” garva menn må du kanskje 

forklare betydningen av lys og bilder og musikk! 
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