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Forelesning: ”Møte

med en ny virkelighet”

av Egil Rian

Hvordan var det faglige innholdet i forhold til dine forventninger?
Mye dårligere
enn forventet

Dårligere
enn forventet

Som
forventet

4

Bedre
enn forventet

16

Mye bedre
enn forventet

9

Hvordan var presentasjonen av stoffet i forhold til dine forventinger?
Mye dårligere
enn forventet

Dårligere
enn forventet

Som
forventet

Bedre
enn forventet

Mye bedre
enn forventet

09

20

Ja, relevant

Ja, svært
relevant.

4

25

Var forelesningen relevant for dine studier?
Overhodet
Ikke

Nei, egentlig
ikke

Sånn
passe

Hvordan opplevde du samspillet mellom foreleser og tilhørere?
Elendig

Dårlig

Sånn passe

Godt

Svært godt

03

13

13

Hvordan var lengden på forelesningen?
Alt for lang

Litt lang

07

Passe

19

For kort

Alt for kort

03

Kommentarer:
1.
”Litt lang” forelesning betyr egentlig for sent på dagen.
2.
Flott forelesning!!
Det gir så MYE å få høre en selvopplevd historie.
3.
Meget bra! Du gir og byr på så mangt, og historien gir ettertanke. Stå på videre!
4.
Bra med familieperspektiv, og om individuell plan.
5.
Veldig bra med variasjon mellom faglig innhold, musikk, filmer og historiefortelling
med bilder. Dette var en god forelesning!

6.
7.
8.

En bra og interessant forelesning!
Lærerik forelesning. Tøffe foreldre.
Imponert over framleggsmetoden.
Fengende forelesning.
Riktig plass å legge seg: Proff Personlig Privat

↑
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Et friskt pust blant forelesningene – fint lagt opp visuelt med bilder og filmer.
Ble seint på ettermiddagen. Vanskelig å holde konsentrasjonen like bra som midt på
dagen.
Lærerik og spennende forelesning
Inspirerende å høre om alt det dere har fått til!
Bra forelesning, spesielt siste delen.
Kunne med fordel ha vært tidligere på dagen.
Takk for at du delte dine erfaringer med oss.
Burde vært tidligere på dagen, da flere har jobb på ettermiddagen, men skjønner at
du ikke råder over dette.
Utrolig bra forelesning, du fenger oss. Fin veksling mellom faglig og personlig stoff.
Kjempebra, stå på videre!
Ps: Herlig film på slutten!
Hvis mulig er det sikkert lurt å starte forelesningen litt tidligere på dagen. Selv om
det var en veldig interessant forelesning, kjenner man at dagen har vært lang og man
blir fort trøtt.
Skryt til deg for å være en veldig flink foreleser, og ikke minst for hvordan dere har
stått på for Henning. Kjempemorsomt og rørende å se på!
Grei forelesning. Veldig fint med filmer som gir oss et mye bedre bilde av Henning
enn hvis du hare hadde snakket selv.
Dette var en annerledes vri på et tema som de fleste av oss har hørt om, men kanskje
ikke har gjort oss nok tanker om. Det er ”brukerne” som best kan fortelle oss hva de
ønsker og forventer å møte hos hjelpeapparatet. En virkelig inspirerende historie fra
en far og fagperson!
Veldig bra forelesning.
Godt lagt opp med eksempler, og gode forslag på hva som kan gjøres bedre i
helsevesenet. Noe for oss å ta med oss.
Forelesningen er veldig relevant for oss.
Lite verbalt samspill mellom deg og oss… under forelesningen, men det poengterte
du jo at det kom til å bli lite tid til..
Innholdet i forelesningen var interessant og fenget meg til tross for at forelesningen
var lang.
Synes du hadde et godt og nyansert syn på utfordringer og styrker med helsevesenet
og andre instanser.
Innholdet ble formidlet på en motiverende og inspirerende måte.
Kjempespennende og lærerikt. Bra at det blir satt fokus på de pårørende i en slik
situasjon også.
Du er klar og tydelig, og det er kjempeartig å høre på deg. Personlig kjenner jeg igjen
mye, da jeg selv er lillesøster til en funksjonshemmet bror.
Stå på videre! Du gjør en kjempejobb!
Ta vare på hverandre.

