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---------------------------------------------------------------------------------------EVALUERINGS-SKJEMA
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

02

Bedre
enn forventet

09

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

Dårligere
enn forventet

Som
forventet

01

Bedre
enn forventet

Mye bedre
enn forventet

07

06

Ja, relevant

Ja, svært
relevant.

01

13

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

07

07

Hvordan var lengden på forelesningen?
Alt for lang

Litt lang

Passe

11

For kort

02

Alt for kort

01

Kommentarer:
1.
Vanskelig å skulle evaluere slikt…
Du har en flott måte å presentere ”stoffet” på. Det er fint å få et innblikk i en fars beretning
samtidig som det har faglig forankring i det du formidler. Velger å ikke sette kryss.
Vil bare si at du ga meg mye mer enn det jeg forventet. Kunne ha sittet her i flere dager å
høre på. Det har fått opp øynene mine på flere punkter, ikke minst det at TING TAR TID
og at vi som pedagoger må bruke god tid i samarbeide med foreldre.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Synes det var interessant i forhold til å få et litt bedre innblikk i foreldrerollen, men også
knyttet opp til teori.
Gode bilder, viktigheten av opplevelsen som jeg er veldig opptatt av i min jobb.
Passe lengde, men hadde ikke hatt noe imot mer!
Utrolig interessant da Spielmeyer-Vogt er helt ukjent for meg.
Fint å få ei forelesning fra familien som er berørt, viktig å få sett og hørt familiens
opplevelser i forhold til dette.
Fint med fokus på mulighetene som finnes og ikke alle begrensningene, og det med å ta
utgangspunkt i interesser og behov.
Vil ta med meg noen aha-opplevelser videre, både personlig og i forhold til mitt arbeide.
NB! VILJE ble for meg et viktig stikkord.
Hils Henning od de andre i din familie og si at jeg ble meget berørt!
Takk for ei fantastisk givende forelesning.
Tusen takk for en fantastisk fin og rørende dag.
Samspillet mellom foreleser og tilhørere opplevdes godt i en stille forsamling.
Meget nyttig å få innblikk/høre om hvordan det oppleves som familie å møte
hjelpeapparatet.
Slike foredrag gjør noe med holdninger og bevissthet i forhold til den jobben vi skal ut i.
Takk til deg og din familie for at dere velger å dele historien og erfaringer!
Kjempeforedrag!
Faglig input med tanke på familieperspektivet à møte med hjelpeapparatet.
Mestringsteori à SVÆRT RELEVANT.
Super modell i forhold til UTBRENTHET.
Det skinner igjennom at foredragsholder har teoretisk kunnskap som suppleres med egen
erfart kunnskap -à Empiri.
Sitter igjen med mange tanker, ideer perspektiver som skal bearbeides videre.
Hils Henning Elvis Rian, og takk for innsyn i hans liv.
Jeg har vært på forelesning med deg tidligere på utdanning for barnevern. Jeg er like rørt
nå som den gang.
Så flott at det går an å få til et så bra opplegg rundt Henning. (Jobben og reisa)
Samtidig synes jeg det er kjempebra at du er ærlig på hvor vanskelig det kan være å sitte
som forelder i en slik situasjon. Både med tanke på de emosjonelle påkjenningene og
påkjenninger i forhold til å få hjelpeapparatet til å dra i samme retning.
Kjempeinteressant forelesning. Mange gode poeng du kommer med som jeg absolutt vil ta
med meg videre i min jobb som spesialpedagog.
Fikk mange aha-opplevelser i forhold til din opplevelse av å ha en sønn med
funksjonsnedsettelser.
Ble rørt av forelesningen. Kjempebra!
Så bra å få ”førstehånds” informasjon!
Ikke fra folk som kan og vet, men som selv har opplevd/lever med det de skal formidle.
Blir helt satt inn i følelser og opplevelser, og kjenner meg veldig rørt over det du
formidler. Fikk mye ny kunnskap og tanker som jeg tar med meg videre.
Ønsker deg lykke til videre i ditt arbeid! Det er veldig viktig!!
Syns det var en veldig bra og lærerik forelesning.
Syns du var veldig engasjerende og motiverende, noe som gjorde at det var veldig
interessant å følge med.
Jeg syns også forelesningen var veldig rørende.
God forelesning. Passe personlig og rørende.
Fikk god innblikk i hvordan være foreldre, kjempe og på en måte vinne i livet.
Mye bra å hente av tanker, råd og tips for spesialpedagoger.
En veldig førende, informativ, og inspirerende forelesning, som vil huskes!
Presentasjonen av stoffet: Veldig bra med bilder, tekst og filmsnutter!
Levende og godt lagt frem.
Lengden på forelesningen: For kort. Så interessant og lærerikt at jeg kunne hørt på i flere
timer…

Et personlig engasjement, noe som vi i denne utdanningen har stor nytte av å høre:
Hvordan opplever foreldre/ familie hjlepeapparatet?

