
RESULTATER FRA EVALUERING AV SEMINAR 2012 

Hvor står vi nå og hvordan skal vi videreutvikle programmet? 

70 deltakere besvarte spørreskjema 

1. Hva – i løpet av disse 2 dagene - har vært nyttig for deg? 

Seminaret ble opplevd som viktig og positivt av alle som besvarte evalueringen. Å treffe 

igjen medstudenter, erfaringsutvekslingen og det å erfare veiledning i plenum var viktig for 

mange. Deltakelse i ulike øvelser i oppmerksomt nærvær ga en påminnelse om hvor viktig 

det er å gjøre dette selv i hverdagen. Det ga en repetisjon av de ulike veiledningsmetodene 

og en bekreftelse på at LST er viktig og nyttig. 

De ulike presentasjonene ble alle nevnt som positive, og spesielt presentasjonen som 

Pernille med ME og Eldri hadde. 

Seminaret ga også muligheter til å knytte nye kontakter.  

 

2. Hva skulle du ønsket at hadde vært annerledes? 

Svært mange ønsket enda flere oppmerksomhetsøvelser – både korte og lange.  

Mange syntes at torsdagen ble for lang og flere ønsker lengre tid og internat seminar.  

Flere ønsker også mer trening på å bruke veiledningsmetoder med tilbakemeldinger, mer 

bevegelse, muligheter til å delta i flere parallellsesjoner. 

Varmere lokale – spesielt på torsdag ble nevnt av flere. 

 

3. Hvis du skulle gi oss noen tips til neste gang vi skal arrangere seminar – hva kunne 

det være? 

 Flere ”live” historier 

 Flere eksempler på veiledning 

 Mer trening på bruk av metoder – øve på å veilede med tilbakemeldinger 

 Hvordan møte utfordringer – både individuelt og når vi leder grupper 

 Nyheter i LST programmet 

 Fortsatt en blanding av teori og praksis 

 Mer tid (3 dager) 

 Nytt fra forskning 

 Internat 

 Mer av alt! 

 Mer bevegelse 



 Seminar hvert år 

 Fokus på humor 

 Utvikling av felles validert evalueringsskjema 

 Fokus på humor 

 

4. Andre kommentarer 

 Svært mange skriver ”takk!” 

 Mange gir ros til Liv og Eldri for arbeidet de har gjort 

 Flott å treffe medstudenter 

 Flott å knytte nye kontakter 

 Gleder meg allerede til neste gang! 

 

Bearbeidet av Eldri Steen 

 


