
Evalueringsrapport for medarbeidere i 
Narvik kommune, Narvik 2008 
 
 
Tema: Motivasjon og arbeidsglede 
 
 
Antall: 37 
 
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     5.5 
Hvordan ble stoffet presentert   5,7 
Utbytte av kurset            5,5 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,4 
Helhetsvurdering av kurset   5,7 
 

Kommentarer: 
- Undervisningsforbundet burde sende lærerne i grunnskolen på dette 

kurset, rektorene også for den saks skyld. 
- Dette skulle flere ledere vært med på! 
- Kjempemessig, du er en stor inspirasjon, Arvid! I dag har jeg fått mange 

svar på hvordan jeg skal løse problemer/ konflikter i mitt liv. Tusen takk! 
- Ledere og mellomledere burde også absolutt kurses i det samme! 
- Vil ha mer. Gi lederne KURS! 
- Dette kurset vil jeg anbefale til samtlige politikere i Narvik! 



- Topplederne i Narvik kommune og enhetslederne burde ha gjennomgått 
dette kurset. 

- Stå på, virkelig bra! 
- Dette burde være obligatorisk for ledere og administrasjonen. 
- Inkluder alle gjennom hele kurset, ikke bare noen. 
- Arranger flere kurs i dette teamet MOTIVASJON. Flere fra kommunen bør  

få delta. 
- Anbefales til alle i Narvik kommune. 
- Hadde vært en stor fordel om flere fra samme arbeidsplass hadde fått  

mulighet å være tilstede. 
- Andre og ledere kan gjerne kurses i dette! 
- Kurset kunne godt vært kjørt for ledere. 
- Anbefales for ledere! 
- Synes alle ledere/ avdelingsledere bør gå på dette kurset. 
- Få til et kurs for de andre som ikke fikk plass og alle lederne. 
- Blant annet burde avdelingsledere vært på dette kurset. 
- Burde vært samme kurs for ledere. Hvordan ledere kan få fornøyde 

medarbeidere. 
- Dette er et kurs som alle på arbeidsplassen skulle ha hatt. 
- Alle på min arbeidsplass skulle ha vært her på kurs. 
- Flere kurs, flere på kurs også fra diverse arbeidsplasser i kommunen. 
- Det var mye stoff på en gang, som ble presentert. Mye å få innover seg. 

Noe stoff er kjent. 
- Det skulle vært ledere på dette kurset.  
     De hadde nok fått seg en AHA opplevelse. 
- Kurset er å anbefale for alle! 
- Ønske om partner kurs! Veldig bra kurs Arvid! 

 
      
 
 

 
 

 


