19.02.2008
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Møtepunkt 2 (Tverrfaglig samarbeide)
ca. 85 tilstede kl. 12.30
ca. 65 tilstede kl. 15.15
63 innleverte skjema, hvorav:
12 reseptarstudenter, merket ( R )
25 sykepleierstudenter, merket ( S )
26 vernepleierstudenter, merket ( V )
---------------------------------------------------------------------------------------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
R S V

Dårligere
enn forventet
R S V
01

Som
forventet
R S V
05 07 08

Bedre
enn forventet
R S V
05 13 15

Mye bedre
enn forventet
R S V
01 05 03

Hvordan var presentasjonen av stoffet i forhold til dine forventninger?
Mye dårligere
enn forventet
R S V

Dårligere
enn forventet
R S V

Som
forventet
R S V
02 05 06

Bedre
enn forventet
R S V
07 11 10

Mye bedre
enn forventet
R S V
03 09 10

Ja, relevant

Ja, svært
relevant.
R S V
08 21

Var forelesningen relevant for dine studier?
Overhodet
Ikke
R S V

Nei, egentlig
ikke
R S V
06

Sånn
passe
R S V
03 01

R S V
03 16 05

Hvordan opplevde du samspillet mellom foreleser og tilhørere?
Elendig
R S V

Dårlig
R S V
01

Sånn passe
R S V
07 08

Godt
R S V
08 12 09

Svært godt
R S V
04 07 07

Passe
R S V
08 22 17

For kort
R S V
02 03

Alt for kort
R S V
03

Hvordan var lengden på forelesningen?
Alt for lang
R S V

Litt lang
R S V
04 02 02

Kommentarer:
1. Vpl. Veldig bra å få høre fra ditt ståsted, som en pårørende. Pårørende er en viktig
del av vårt arbeidssted/situasjon.
2. Vpl. Veldig behagelig å høre på. Du var også veldig flink til å informere hvordan
du hadde lagt opp fremlegget ditt. Informativt og lærerikt både fra et
personlig og faglig ståsted.
3. Res. En utrolig historie som grep alle tilhørere! Lykke til videre.
4. Vpl. Meget informativt og bevegende presentasjon. Lærerikt.
5. Spl.
Det har vært 3 kjempefine timer, med din historie.
Det er herlig å høre at det faktisk går an å utrette så mye.
Takk for at jeg fikk være med å dele en liten del av deres liv her nå i dag.
6. Spl.
Fengende forelesning. Lærerik og rørende.
7. Spl.
Dette var en flott forelesning. Fint å få høre historien om Henning.
8. Vpl. Samspillet mellom foreleser og tilhører opplevdes dårlig fordi det var lite
aktivitet fra studentene.
Tusen takk for at du vil dele din familie, og dine erfaringer med oss. Veldig
lærerikt og rørende å se en slik engasjert far.
Synd at du fikk tid sent på dagen, da mange såg sitt snitt etter en lagt dag å
reise hjem med kvart på 2-bussen, for å få fridag i morgen.
Tror nok du får bedre respons om du hadde fått presentert ditt tidligere på
dagen. Synd at mange sykepleiere dro, da vi i vp. har erfart at det er nettopp
dette menneskesynet mange i sykepleien mangler. Får du til å spille mer på
sykepleierutd.? For å få dei til å ”forstå” at dette er nettopp deres jobb også.
Vi i vpl. føler at dette går rett I utdanninga vår, tror nok det er derfor at
omtrent alle i vpl. satt til siste slutt, og at mange sykepleiere og reseptarer dro,
pga. de ikke forstod rollen sin!
Takk for fin forelesning!
9. Spl. Synes du klarte balansen mellom faglig og privat veldig godt.
Lærte utrolig mye, som jeg kan ta med meg I mine møter med
funksjonshemmede. Takk!
10. Spl. Belyste faglige momenter bra, på en måte som gjorde foredraget interessant.
Snakket tydelig, lett å følge med.
11. Spl. Blir vanskelig å skjønne, sette seg inn i, situasjonen. Er på en måte litt for
distansert.
12. Vpl. Interessant og bra forelesning!
Fikk meg til å tenke på mye jeg ikke hadde tenkt på før. – Lærerikt!
13. Spl. Interessant forelesning!
14. Res. Vanskelig å svare på spørsmål 3 og 4. Forelesningen oppleves (som nevnt) til
ettertanke.
15. Spl. KNAILLBRA!!
16. Spl. Kunne kanskje ha litt mer om samarbeid med kona, og hvordan dere har
klart dette sammen. Statistikken viser høy skilsmisse grunnet barn som er
multifunksjonshemmet.
17. Vpl. Jeg var veldig forventningsfull og gledet meg til forelesningen som jeg trodde
skulle bli kanonbra. Jeg har lest om Henning og familien I media, bla. Amagasinet.
Tusen takk for et kjempeinnslag I vår studiehverdag!
18. Spl. Forelesningen burde ha vært satt opp fra morgenen av…

