
 

 
Evalueringsrapport  

Kurs for medlemmer i , 
Bodø 2009 
 
Tema: Hvordan øke livskvalitet, mestre 
              stress og hindre utbrenthet 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            5,5 
Kursdokumentasjonen     5.5 
Hvordan ble stoffet presentert   5,7 
Utbytte av kurset            5,5 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,2 
Helhetsvurdering av kurset   5,6 
 

KOMMENTARER:  
 

- Fantastisk flott kurs med perfekt gjennomføring! 
- Fikk øynene opp for enkelte ting. Helt fantastisk for meg personlig, 

og at jeg er halvt Narvik væring. 



- Kommer til å anbefale andre å gå på dette kurset om det kommer 
flere ganger! 

- Fantastisk kurs. TUSEN TAKK! 
- Du ga meg noe å tenke på. 
- Meget bra kurs/ tema dag. 
- Tusen takk for hyggelig dag og kurs! 
- Fantastisk kurs  Arvid Sølve Urke - Før en mann. 
- Helt fantastisk kursholder! 
- Litt for mye fokus i negativ retning på damene og helsa. 
- At 6 timer kan gå så fort! 
- En utrolig engasjert foreleser med en flott måte å ”legge” frem 

stoffe på! 
- Forestillingen blir ikke dårligere, heler bedre med litt færre 

fremmedord. 
- Meget engasjert foreleser. Masse innlevelser i det han forleste om. 
- Mye å ta med seg på veien videre, i jobb, familie, privat og fysisk  

aktivitet. 
- Verdifullt kurs. TUSEN TAKK! 
- Veldig bra, veldig engasjerende Arvid. Entusiastisk! 
- God mat og takk for jakken. 
- Utrolig bra kurs. Som gir mye nyttig til oss! 
- Kurs dagen var flott! 
- Har vært før på dette kurset og det er bare helt fantastisk.  
    Så absolutt å anbefale ALLE!   
- Ikke sett bordene slik en annen gang. Mange måtte sitte med 

ryggen til foredragsholder. 
- La kursdeltakerne sitte mot foredragsholder for å unngå unaturlig 

sittestilling. 
- Var litt slitsomt å sitte med ryggen til foredragsholder. Måtte sitte 

 vridd p.g.a. bordplassering. Koselig med hvite duker og lys. 
 

 
       


