EVALUERINGS-SKJEMA
Forelesning: ”Møte med en ny virkelighet” av Egil Rian,
HiNT, Namsos, Møtepunkt 2 – 08. mars 2010, kl. 09.00 - 12.00
Hvordan opplevde du det faglige innholdet i forelesningen?
På en skala fra 1-10, hvor 10 er beste skår.
Skår:
5 6 7 8 9 10
Spl
0 1 5 7 10 10
Vpl
0 0 4 3 4 10
Res
0 1 4 3 1 0
Hvordan opplevde du måten stoffet ble formidlet på?
På en skala fra 1-10, hvor 10 er beste skår.
Skår:
5 6 7
Spl
0 0 0
Vpl
0 0 0
Res
0 0 1

Snitt
8,16
8,70
8,95
7,44

(63)
(33)
(21)
(09)

Snitt
8
5
3
0

9 10
7 21
3 15
4 4

9,47
9,48
9,57
9,22

(63)
(33)
(21)
(09)

Var forelesningen relevant for dine studier / din jobb?
Overhodet
Ikke

Nei, egentlig
ikke

Spl
Vpl
Res

00
00
03

Sånn
passe

00
00
06

Ja, relevant

Ja, svært
relevant.

08
01
00

25
20
00

Hvordan var lengden på forelesningen?
Alt for lang

Litt lang

Spl
Vpl
Res

00
00
00

Passe

16
13
08

For kort

15
07
01

Alt for kort

02
01
00

Dine kommentarer:
1. Spl.

2. Spl.
3. Spl.
4. Vpl.

5. Vpl.

Bra forelesning, men skulle ønske at du kunne knytte fagstoffet opp mot Henning,
hvordan fungerte systemet for dere? Kunne sakt litt mer om han. Men ellers, Flott!
Jeg beundrer det dere har fått til. Dette er virkelig noe som gir motivasjon!!
Svært interessant – lever oss inn i situasjonen med en slik fremførelse.
På 2 år har dette vært en av de beste forelesningene!
Imponerende å høre om hvor godt Henning blir ivaretatt både av pårørende og
hjemme i boligen. Positivt med utgangspunkt i egne erfaringer, blir mer ”levende”.
Varmer å høre om kommuner som står på og er villige til å bruke ressurser, spesielt
med tanke på ”Graceland-tur”.
Jeg kjenner igjen tema både fra yrkeslivet og som pårørende. Synes at du har valgt
ut riktig forelesningsstoff.
En ting jeg tenker du kunne ha sakt noe mer om, er, de gode møtene med
helsepersonell. Hva det gjør for dere som pårørende? – og for Henning? Slik at vi

6. Vpl.

7. Spl.

8. Vpl.

9. Spl.

10. Vpl.

11. Vpl.

12. Res.
13. Vpl.
14. Vpl.
15. Vpl.
16. Spl.
17. Spl.
18. Vpl.

19. Vpl.

20. Vpl.
21. Spl.
22. Res.
23. Spl.

som studerer kan reflektere over hvordan vi skal møte personer som har behov for
en helhetlig tjeneste på en god måte.
Veldig bra forelesning, fordi du forteller, bruker PowerPoint, video, bilder.
På den måten så blir det ikke ensformig, og ”kjedelig”.
Jeg var på forelesningen du hadde i fjor også, og forelesningen var like interessant i
år som i fjor.
Veldig bra forelesning.
Sitter nå igjen med mange tanker og inntrykk!
Interessant å høre om dette.
Jeg har i en lengre periode jobbet for mennesker med ulike funksjonshemninger og
kjenner igjen mye av det du forteller i din forelesning. Jeg synes det er flott at
Henning bor i et bofellesskap der respekt og holdninger står i fokus, og at det er
personell som er stabilt og skaper trygghet.
Dere har en flott sønn!, og jeg håper at dere får mange fine opplevelser i lag.
Interessant å høre hvordan det oppleves å ha en sønn med funksjonsnedsettelse på
alle måter. Rørende film fra Graceland. Tydelig at han likte det. Det handler om å
få oppfylt sine drømmer. Jeg kjenner ikke Henning, men føler at jeg gjennom
foredraget har blitt kjent med en person som har en ressurssterk familie rundt seg.
Viser at de gode opplevelser er veldig viktig for oss alle. Og at alle kan få til det de
vil… med god hjelp.
* Kunne tenke meg å høre litt mer om møtet med koordinator-rollen.
* Viser kjærlighet på høyt plan!!
* Takk for at jeg fikk være med å se på dette!
* Empowerment, livskvalitet, mestring: - Flott innblikk!!
Du har en sterk historie å fortelle, noe som gjør meg som fremtidig vernepleier
inspirert av din historie. Det gir meg en ”pekepinn” på at det nytter.
Tusen takk for et flott foredrag, Tusen takk!
Svært bra forelesning. Nyttig å sjø funksjonshemminga og dei problema som
høyrer til – frå eit familieperspektiv.
Sterk fortelling som belyser både et faglig og personlig ståsted. Mye til ettertanke!!
Kjempebra presentert.
Veldig fin forelesning, og gøy å se alt det fine dere har gjort for Henning!
Takk for at du ville dele dette med oss!
Fin og lærerik forelesning som ga meg mye å reflektere over.
Det var en annerledes og interessant fremvisning og presentasjon av temaet.
Interessant foredrag med god foreleser!
- Positivt at du får frem hvordan det er å være søsken til en person med
funksjonsnedsettelser.
- Greit å høre både positive og negative opplevelser med hjelpeapparatet rundt
Henning.
- God lærdom å ta med som fremtidig vernepleier.
- Veldig bra at du viser video av Henning ette at du har presentert diagnosen. Får
da et helhetlig bilde av denne diagnosen! Bra!
Interessant stoff. Veldig greit å informere studenter om hverdagen til foreldre og
søsken til barn med funksjonsnedsettelse. Dette gir innblikk i deres hverdag som er
viktig å ha med seg i sin utdanning. Fint å høre andre sette ord på egne følelser og
opplevelser.
Kjempebra å få et framlegg med egne opplevelser. En ser at det nytter å stå på.
Kjempebra forelesning.
Skulle ønske vi fikk høre mer.
Helt fantastisk forelesning og en trist historie!!
Flott undervisning!! Mye fokus på Henning. Fint at man blir ”kjent” med Henning
og hans verden. Kunne om mulig fått sett hvordan boligen hans ser ut innvendig og
hvilke hjelpemidler som blir brukt til døv/blinde. Og hørt litt fra personalet
hvordan det er å jobbe hjemme til mennesker på den måten og om de bruker noen
spesielle teknikker.

24. Spl.
25. Res.
26. Res.
27. Spl.

28. Spl.

29. Spl.
30. Spl.

31. Spl.

32. Spl.
33. Spl.

34. Vpl.
35. Spl.

36. Vpl.

37. Spl.
38. Spl.
39. Spl.
40. Spl.
41. Res.

42. Spl.
43. Spl.

44. Spl.

Meget interessant å høre på og få et innblikk i deres liv. Står respekt av det dere
gjør for Henning. Ønsker dere lykke til videre.
Veldig lærerikt og interessant foredrag. Fint å få med seg, selv om det ikke har
direkte relevans for farmasi-studiet.
Veldig lærerikt selv om det ikke er relevant for mine studier.
Forelesningen viser en families situasjon og opplevelser i forhold til
hovedpersonen.
Det er viktig for oss å sette oss inn i hva det vil si å ha et barn med multihandikapp.
Foreleseren har lykkes med å fenge klassen, og å gi et bilde av hva det vil si å ha
det slik i livet.
Bar preg av at dette er fra farens vinkel. Kunne ha gått litt raskere gjennom.
Veldig spennende og relevant forelesning. Morsomt, og trist, å bli kjent med
Henning, og hans familie og de utfordringer dere har.
Jeg har flere ganger blitt rørt.
Også så flott å høre at det fungerer så bra for Henning å bo alene! Oppmuntrende.
Veldig spennende historie du forteller. Har selv en bror med funksjonshemning.
Kjenner meg godt igjen i problematikken og utfordringene. Lærerike timer.
Dette var veldig lærerikt og gir mening for det man gjør her.
Heg har blitt mer motivert til å lære mer i dag.
Tusen takk! Keep on doing what you are doing, it is very good. Thanks.
Savnet patofysiologi rundt sykdommen. Ellers en lærerik forelesning. Interessant å
få stoffet framstilt fra en ”brukers” perspektiv. Svært lærerikt med tanke på
menneskesyn!
Kjempeundervisning!
Bra med en forelesning som er annerledes. Denne forelesningen ga meg som
tilhører et nytt perspektiv på livet, at det er nå eller aldri.
Du gjør en fantastisk jobb!
Veldig bra, rørende. Engasjerende.
Veldig engasjerende forelesning, med god blanding av historie, musikk og video.
Du er en fengende foreleser, og formidler din historie på en fantastisk måte!
Flott tankevekker!
Takk for en fin historie!
Veldig interessant forelesning.
Spennende å høre hvordan det oppleves å leve med barn med funksjonsnedsettelse.
Gir oss som kommende helsepersonell mye å reflektere over. Takk!
En engasjerende, viktig og tankevekkende forelesning!
Dette var veldig, veldig bra!
Sitter igjen med mange tanker!!
Fin og lærerik forelesning. Mye interessant som er presentert på en veldig variert
måte. .
Kjempefin forelesning!!
Takk for en utrolig levende og fin måte å formidle en vanskelig historie på.
Jeg er selv søster til ei med multifunksjonshemning, og kjente meg igjen i det du
fortalte om Linn Sophie. (Jeg er også minst av oss to.) Jeg synes også det var
veldig fint å få dere som foreldre sitt perspektiv på en usensurert måte. Det var
også hyggelig å høre at deres opplevelser med helsetjenesten er gode, for det er
ikke våres. Godt å vite det er mulig.
Kjempebra og informativ forelesning!
Kjempebra forelesning. Du har en behagelig og god måte å formidle kunnskapen
din på.
Faglig innhold er mer enn bare teori om sykdom og medisiner. Syntes det var bra at
vi får høre historien fra noen som kan den!
Interessant når du forteller ut ifra egne erfaringer, og at vi får bli kjent med
Henning!

