
Evalueringsrapport  
Nordnorsk Folkehøgskolemøte, Evenskjer 2009 

 
Tema: Hvordan øke motivasjon, positiv 

       tenkning og arbeidsglede på jobben? 
     
Antall: 46 
 

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     5.4 
Hvordan ble stoffet presentert   5,5 
Utbytte av kurset            5,4 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,2 
Helhetsvurdering av kurset   5,5 
 

KOMMENTARER:  

- Svært interessant og er kjempegod foredragsholder. 
- Meget engasjerende! Veldig bra! Arvid Urke veldig bra! 
- Det her kommer til å ha betydning for meg videre. 
- Takk for et svært bra seminar, det var interessant! 
- Dette var så bra at jeg kunne godt tenke meg det brukt på 

personalgruppa på Soltun Folkehøgskole. Jeg vil gjerne 
repetere dette en gang til! 

- En utrolig energisk og kunnskapsrik foredragsholder. 



- Det er ingen tvil om dine kvalifikasjoner ” i all beskjedenhet”! 
- Litt gruppearbeid hadde gjort at det ble variasjon. Ble mye 

sitting. 
             -   Kunne hatt enda flere historier fra virkeligheten, men alt i alt 

meget bra gjennomført og flott innføring i et viktig tema. 
Ser frem til å ta det med til vår skole. 

- Alt i alt interessant, og noe jeg skal jobbe med videre. 
- Det var mye bra info på litt kort tid. Det blir mye å tenke over, 

og derfor gjerne litt lengre tid og flere pauser til å tenke å 
dikutere. 

- Høyt tempo, mye stoff. Kanskje rom for motforestillinger? 
- Veldig lærerikt, skulle gjerne hatt mer av dette fordelt på flere 

bolker. 
- Veldig interessant stoff og entusiastisk presentert. Mer arbeid 

i grupper hvor sentrale  tema fra fordraget diskuteres.                                                  
- Synes det var litt skremmende at jeg kjente meg igjen i 

veldig mye du snakket om. Tusen takk for en fin dag. 
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