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Utvärdering
Era tankar och åsikter är viktiga för att vi ständigt skall kunna förändra och förbättra våra
utbildningsinsatser. Våra uppföljningar och utvärderingar utgår från våra sex värderingar
som skall genomsyra vår verksamhet. Resultatet av samtliga utbildningsinsatser
återkopplas till uppdragsgivaren och en sammanställning av svarsunderlaget presenteras
här. Samtliga respondenter är anonyma. Här hittar ni en länk till utvärderingsformulär i
digital form. Klicka på Registrera svar längst ner följt av Se tidigare svar för att se svaren.

Utvärdering i siffror
Frågeställning
Kvalité- När du summerar ditt helhetsintryck om utbildningen kvalité?
Kundfokus- Hur stora möjligheter har du haft till inflytande och delaktighet under
utbildningen?
Kostnadsmedvetenhet- Hur stor nytta har du utav att ha gått utbildningen för ditt
fortsatta arbete i din yrkesroll utifrån den investerade tiden på utbildningen?
Kontroll- Hur väl tycker du att utbildningen motsvarar dina förväntningar och
beskrivningen av utbildningen?.
Kompetens- Vad är din helhetsbild av utbildningssamordnarens insats och
kompetens inom utbildningsområdet?
Kreativitet- Vad tycker du om utbildningen genomförande gällande struktur,
innehåll och upplägg?.

Svarsalternativ
1. Dåligt
2. Mindre bra

3. Varken eller

4. Bra

Medelvärde
4,6
4,1
4,6
4,6
5,0
4,6
5. Mycket bra

Våra värderingar
Kvalité - Vi eftersträvar att våra insatser håller en hög kvalité som bygger på aktuell
forskning, väl beprövad erfarenhet och förankring i styrdokument.
Kundfokus - Vi anser att kundens delaktighet har högsta prioritet. Vi bygger våra
insatser på ett ömsesidigt utbyte och anpassar våra utbildningars syfte, mål och
utbildningsform efter verksamhetens behov.
Kostnadsmedvetenhet - Vi använder våra resurser för maximal nytta, samtidigt som vi i
insatser arbetar efter att förhålla oss till våra kunders budgetramar och önskemål.
Kontroll - Vi arbetar med ständig uppföljning och utvärdering av våra insatsers kundnytta
för att förändra och förbättra våra utbildningar, tjänster och verksamhet.
Kompetens - Vi värdesätter att våra insatser skall präglas av hög kompetens. Våra
utbildningssamordnare skall ha adekvat utbildning och vara verksamma inom området.
Kreativitet - Vi strävar efter att bryta gamla normer och värderingar. Genom att tänka
utanför konventionella ramar, vill vi i våra insatser främja innovation och nytänkande som
medel för utveckling och lärande.
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Svar i fritext
Två stjärnor ...
Beskriv de två saker som du uppskattade mest från utbildningsdagen.
” Påläst och kunnig Mycket innehåll, så kändes som man fick valuta för investerad tid”
”Bra att vi får tillgång till materialet i efterhand intressanta frågeställningar”
”Fått många bra uppslag... Utbildningsledarens goda kunskaper....”
”Många bra tips och inspiration”
* Bra och engagerad föreläsare. * Bra att man i efterhand gå in och titta på föreläsningen både på
Youtube & på bloggen
”Massa tips som man tar med sig Engagerar”
”Många konkreta tips Faktainformation
”Bra förslag på verktyg man kan arbeta med i sin undervisning.”
tydligt och bra att man kan gå in och se blogg och läsa vidare själv. otroligt insatt i ämnet
”Mycket inspirerande föreläsning som har öppnat nya dörrar till sådant som jag med största sannolikhet
kommer att prova/arbeta med i min undervisning..”
”Att jag fick prova själv Att jag kan titta på detta i lugn och ro hemma”
”Att allt finns att tillgå efteråt och man kan koncentrera sig på föreläsningen utan att behöva anteckna.
”Alla ideer!
”Bakgrundsfakta kopplad till IKT Stort utbud...”

....och en önskan
Beskriv med en sak som kan vidareutvecklas alternativ vad du saknade under utbildningsdagen.
”Hade behövt en uppföljnings workshop för att få prova på programmen vi fick höra om.”
”Förslag riktade till mellanstadiet”
”Jag gillar tempo, men det gick lite väl fort ibland.”
”Otroligt många förslag på olika program man kan använda sig av. Jag skulle vilja att du gick in på
något av de förslag du gav.”
”Kanske en ytterligare timme där man själv kunde prova de olika verktygen”
”Kommer inte på något just nu...”
”Att få tid att prova fler saker här och nu.”
”...men kanske lite för snabbat emellanåt.”

Rekommendation
Skulle du rekommendera utbildningsdagen till andra?
Antal svar
Ja
13
Nej
0
Övriga
0
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