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Utvärdering Ångås skola 2015-03-03    
 

Resultatet av samtliga utbildningsinsatser återkopplas till uppdragsgivaren och en 

sammanställning av utvärderingen presenteras här.  

Våra uppföljningar och utvärderingar bygger på våra sex värderingar som skall genomsyra 
verksamheten och våra utbildningsinsatser. Nedan hittar du en sammanställning av 
utvärderingen från Ängås skola som där vi genomförde en heldagsutbildning om formativ 
bedömning och kollegialt lärande. 
  
Våra värdeord                   Medel 
Kvalité                                 4,6 
Kontroll                               4,5 
Kostnadsmedvetenhet    4,2 
Kundfokus                          3,7 
Kompetens                        4.3 
Kreativitet                           4,6 
  
Här hittar du våra värderingar och utvärderingsformuläret. 

Skulle du rekommendera utbildningsdagen till andra? 
Ja 100% 
Nej 0% 
  

Two stars and a wish 
 Två stjärnor ... 
”Bra med praktiska, konkreta metoder!” 
”Tydlig utbildare Bra filmer” 
”Bra föreläsare, tydlig, bra tempo, väl underbyggda med fakta och forskning.” 
”Innehållsrikt, välanpassat material Många bra pedagogiska exempel.” 
”Att man får "allt" samlat i en länk. Tydlighet.” 
”Helhetstänket och god inspiration,” 
”Bra upplägg Flera saker/tips som går att applicera i vardagen” 
”Lyhörd Tog oket från mina axlar när du nämnde att man tar till sig det som man själv anser vara 
bra (typ)” 
”Vi jobbade praktiskt” 
”Svårt att bara ge två stjärnor! Så inspirerande fullt med pedagogiska tips, idéer och litteraturtips.” 
”Föreläsning + filmer” 
”Att allt var relevant för oss på vår arbetsplats. Att vi fick med oss så många metoder och 
exempel.” 
”Konkreta exempel som man själv blev delaktig i.” 

...och en önskan 
”allt du gått igenom snurrar i huvudet och nu gäller det att gå vidare och välja vad man ska göra 
först.” 
”Repetera detta i arbetet” 
”Våra rektorer utifrån hur skolutveckling ska bedrivas.” 
”I förlängning - mer anpassning till aktuell målgrupp i form av elevexempel etc?” 
”Kommer inte på något” 
”Det blir för mycket på en gång” 
”Ännu mer detaljerad genomgång av verktygen.” 
”En extra dag med hands on – snarast” 

http://www.nordstromeducation.se/sv/om-oss/vara-varderingar
http://www.nordstromeducation.se/sv/boka-uppdragsutbildning/utvardering
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”Skulle kunna bli mer komplett om det följde med en kortare uppföljning som coaching av ett 
arbetslag.” 
”Mer arbete med "vårt eget" arbete!” 
”Egentligen ingenting men det hade varit roligt om man kunnat pröva fler digitala verktyg 
tillsammans.” 

Övriga kommentarer och reflektioner 
”Mycket information kommer att behöva gå igenom materialet innan allt faller på plats.” 
”Uppskattar verkligen den gedigna "sidan" vi fick att ta del av efter dagen. Daniel var så påläst, 
strukturerad och bra föreläsare.” 
”Tack, Daniel för en kanondag!” 
”Tack för en intressant dag!” 
”Dagen översteg förväntningarna!” 

 


