12.10.06
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)
Sosionomutd. 2. kl
ca. 40 tilstede kl. 08:15
ca. 40 tilstede kl. 10:00.
37 innleverte skjema.
---------------------------------------------------------------------------------------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
Som
enn forventet
forventet
Ikke besvart

01

02

Bedre
enn forventet

22

Mye bedre
enn forventet

12

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

Dårligere
enn forventet

Som
forventet

01

02

Bedre
enn forventet

18

Mye bedre
enn forventet

16

Var forelesningen relevant for dine studier?
Overhodet
Ikke

Nei, egentlig
ikke

Sånn
passe

02

Ja, relevant

Ja, svært
relevant.

05

30

Hvordan opplevde du samspillet mellom foreleser og tilhørere?
Elendig

Dårlig

Sånn passe

00

Godt

Svært godt

22

15

Hvordan var lengden på forelesningen?
Alt for lang

Litt lang

Passe

01

12

For kort

21

Alt for kort

03

Kommentarer:
1.
En levende og relevant forelesning, ga et godt og oversiktlig bilde, til tross for dårlig tid,
av hvordan livet som pårørende er. En personlig fortelling.
2.
Kom hit til 2. time, men det jeg fikk med meg var veldig interessant. Vi trenger å høre
flere historier fra brukerne, så vi kan gjøre en bedre jobb. Takk for ei flott forelesning!
3.
Takk for innsatsen din og engasjementet ditt!

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Kjempebra utforming.
Informativ på både følelsesmessig og faglig nivå.
Nærgående og viktig! Takk.
Engasjerende, en virkelighet de fleste av oss ikke har fått et så nært innblikk i før. Skaper
en ny forståelse for situasjonen. Kjempebra!! Tusen takk!!!!
Spennende og lærerikt. Fikk et godt innblikk i situasjonen både rundt familien og
systemet.
Dette var bra. Informativt. Kunne godt hatt mer info om hvordan dere fikk hjelp fra det
offentlige. Hva/hvem hjelper.
Utrolig viktig å få høre dette fra noen som kjenner dette så godt. både på seg selv og på
systemene.
Utrolig godt framlegg!
Takk for en kjempegod forelesning!
Veldig relevant og interessant å få infoen fra din side. Du var kjempeflink!
Rørende og fint!
Veldig bra. Spennende! Takk☺
Likte svært godt filmen av Andeby på slutten! Mange interessante poeng!
Veldig lærerikt.
Veldig bra forelesning! Engasjerende.
Veldig interessant og veldig bra. Absolutt noe vi trenger å lære mer om på studiet.
Forstår kanskje litt mer betydningen av en god individuell plan.
Litt mer virkelig når en foreldre forteller om ”virkeligheten” enn bare en faglig person.
Meget bra og lærerikt!
Veldig spennende, rørende.
Flott at du ønsker å dele din og Hennings historie med oss!
veldig bra å ha kombinasjonen av personlig opplevelser / erfaringer og faglig refleksjon –
og se på faglig ”kompetanse” ut fra ”brukernes” perspektiv. Takk.
Kjempespennende tema og virkelig lærerikt.
Takk for en forelesning som skaper engasjement og nysgjerrighet.

