
Evalueringsrapport  

Regional avtalekonferanse alle  
avtaleområdene for tillitsvalgte i Nordland, 
Troms, Finnmark og Svalbard, Tromsø 2012 
 
Tema: Hvordan øke motivasjon, positiv 
              tenkning og arbeidsglede på jobben? 
 
Antall: 64 
 
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     5.6 
Hvordan ble stoffet presentert   5,8 
Utbytte av kurset            5,6 
Kurslokalets standard og  
den teknisk gjennomføringen   5,6 
Helhetsvurdering av kurset   5,6 
 

KOMMENTARER:  
- Overraskende bra kurs! Meget inspirerende! 
- Meget bra kurs! Har gjort meg liknende tanker som jeg nå har fått 

bekreftet. 
- Takk for et særdeles givende kurs i positiv tenkning- dette kurset skulle  



jeg tatt for lenge siden.  
- Svært inspirerende kurs. Overførbart til mange andre  

livssituasjoner. 
- Arvid Sølve Urke, er tøff og flott fyr. Vi trenger sånne som deg! 
- Det var veldig bra kurs selv om det er andre gangen jeg går på samme 

kurset. Har faktisk brukt en del av disse teknikkene  
ubevist. Tusen takk skal du ha!  

- Kopiene skulle vært i farger! 
- Flott kurs! Dette var svært bra. Godt å få innspill og tenke på hvem  

jeg er i samfunnet, arbeidsliv og hjemmet. Har mye å arbeide med, 
men jeg tror du har gitt med verktøyet. 

- Veldig inspirerende, skal prøve å ta med meg noe av dette til min 
arbeidsplass.  

- Alle eksemplene var relevante hendelser. 
- Ser i forhold til vår organisasjon, så vil jeg anbefale dette overfor 

ledelsen. 
- Dette var utrolig flott, lærerikt og inspirerende kurs. Tusen takk  

skal du ha!  
- Svært bra Arvid Sølve Urke. 
- Takker så mye for fantastisk kurs. Dette er noe enhver bedrift  

burde vært pålagt å ha. Håper å få gjennomslag for å få kurset  
gjennomført hos oss. 

- Et slikt kurs burde vært noe for  ALLE videregående skoler 
der mange ungdom sliter kanskje med lav selvfølelse og 
lav selvtillit. 

- DU har en heldig kone! 
- Veldig engasjerende kurs! 
- Veldig bra kurs og i dag fikk jeg AHA opplevelse. Tenk om et  

2 dagers kurs hadde blitt benyttet i stedet på dette tema, da  
hadde jeg vært heldig!  
 
 

              


