Kursevaluering!
FAU grunnkurs: 17 oktober 2012

Vurder elementene nedenfor på en skal fra 1 (svært dårlig) til 6 (svært bra)

Generelt
1.

Hvor nyttig var dette grunnkurset for deg? 4: 1 5: 5 6: 3

2.

Hvordan syns du gjennomføringen av grunnkurset har vært? 4: 1 5: 5 6: 3

3. Hva er det viktigste/nyttigste du har lært i løpet av grunnkurset?
overordnet bilde
- Temakveld – tips.
- Fått mer innblikk i hva FAU.
- Erfaringsutveksling
- Oppbygning av KFU, at ting gjøres
- Kontaktpersoner
- Struktur
- Innføring
- Begreper
- Ansvar og arbeidsområder
- Hvor informasjon finnes
- Rettigheter
- Hvor mye er det du kan gjøre.
- Nivåer fra foreldrerådet og opp.
- Organiseringer, eksempler og roller
- Noen erfaringsutveksling. Info rundt selve rollen.
- Organisering av FAU/ områder etc + alle spm/ problemstillinger som opp
- Helhet, utveksling av erfaringer
- Oversikt og inspirasjon til å skape engasjement blant FAU og foreldre.
- Dele informasjon med andre
- Hvor det finnes informasjon, hva som kreves av rektorer.
- At FAU representerer resursene i hjem/barn/foreldre og ikke bare byråkrati.
- Organisering av organene. Hva FAU/kan gjøre
- Fått en mye større oversikt over hva KFU – FAU er innvolvert i og står for.
________________________________________________________________________________

Faglig del
4.

Hvordan vurderer du foredragsholders kunnskap? 4: 1 5: 5 6: 3

5.

Var innholdet lett forståelig?

6. Er det emner/deler du savner?
- Litt grunnleggende i forhold til opplæringsloven
- Taushetsplikt

3: 1 4: 1 5: 2 6: 3

- Hvordan få mer engasjement
- Mobbing
- Mer om hensikt
- Fagområder og struktur for FAU møter
- Mer erfaringsutveksling
- Konkrete saker som FAU jobber med for ferske FAU’ere
- Mer av hva som forventes av FAU ledere
- Store temaer som er til felles.
7. Andre kommentarer:
- Ikke tid til gruppearbeid.
- Bra
- Tid til tema, struktur og forventinger
- Store forskjeller i utfordringer
- Opplever ikke at det er så mye problemer som det fortelles om på ”egne skoler”
- Andre tilpasset grunnkurs
- Hva kan vi kreve fra utdanningsetaten ved dårlig resultater på nasjonale prøver

Gjennomføring
9. Hvordan vurderer du foredragsholdere? 4: 2 5: 7 6: 2
10. Hvordan vurderer du innholdet av kvelden foredrag? 4: 1 5: 7 6: 2
11. Hvordan vurderer du gjennomføringen av gruppearbeidet? 4: 1 5: 3 6: 1
12. Syns du det bør være flere slike kurs i løpet av et år?
JA -2 ganger i året: 27
13. Er det noe som kunne ha blitt gjort annerledes?
- Send mer til leder og team med opplæring å videresende til alle FAU repr.
- Mer tid
- Erfaringsutveksling

14. Ville du anbefalt kurset til andre?
Ja: 27

