Evaluering av konferansen - Oppsummering
«Studentene som inkluderes; lykkes bedre!»
Vi starter med denne utfyllende kommentaren, og da var vel evalueringen gjort�
• Dette var veldig flott! veldig lærerikt! utrolig fint å kunne dele erfaringer og kunnskap med
andre i samme situasjon. Dette er en viktig møteplass for oss som jobber med og for
studenter!

Men det hele er noe mer nyansert. Dere finner alle kommentarene i en egen fil.
I denne oppsummeringen er hvert av spørsmålene som ble stilt i evalueringen innledet med en kort
kommentar eventuelt med noen stikkord som går igjen, deretter har vi hentet frem noen sitat fra det
deltagerne har skrevet.
Generelt inntrykk:
De fleste deltagerne har fått et godt utbytte av konferansen, og det synes som om vi har nådd målet
om å bygge nettverk og dele kunnskap og erfaring. Noen har imidlertid kritiske kommentarer til
praktiske sider av arrangementet.
Faglig innhold
Har du noen generelle kommentarer rundt det faglige innholdet?
Stikkord som går igjen: Bra, fyldig, noe overlappende,
Litt mye om mentordninger syntes noen
Noen sitat:
-

Deilig å komme til en konferanse hvor det snakkes veldig mye om tiltak og mindre om
overordnet statistikk. Supert!
Dette var veldig flott! Lærerikt, og veldig nødvendig!
Veldig bra faglig innhold, men faktisk vanskelig å orientere seg.

Type sesjon
Hvilken type sesjon (paper presentasjon, workshop, show and tell, keynote, postere, nettverksøkt)
synes du var mest nyttig, og hvorfor?)
Mange trekker frem det positive med variasjonen andre vil ha bestemte former, spesielt er mange
positive til Workshops.
• Jeg likte at det var variasjon, og synes det var bra med så mange parallellsesjoner og bare få
fellesinnlegg. Nyttig med workshops hvor man får diskutere med andre og høre hvordan
andre løser ting.
• Keynote og papers. Fikk mest utbytte av de.
• Show and tell
• Jeg fikk mest utbytte av workshops. Paper presentasjonene var også bra.
• Jeg likte i utgangspunktet alt. Føler kombinasjonen av ulike sesjoner og at en selv kunne
velge gjorde det spesielt bra.

Hvilken sesjon
Hvilken spesifikk sesjon/presentasjon synes du var best/mest nyttig og hvorfor?
Flere påpekte at sesjoner med studenter hadde vært spesielt nyttige.
Flere satte også pris på deltagelse fra DIKU, NOKUT og Universell
Ellers ble ulike enkeltsesjoner trukket frem
Se den helhetlig filen for å se hva deltagerne har skrevet her

Beste ide
Hva er den beste ideen du tar med deg fra konferansen?
Her kom det frem et mangfold av ulike ting.
Mange trekk imidlertid frem at de hadde fått mye innspill til mentorordninger.
Andre skrev om å få startet et helhetlig arbeid i samarbeid med samskipnaden.
Utvalgte Sitat
· Felles workshop ved min institusjon omkring frafall.
· En mer helhetlig forståelse av hvordan studentmentorprogrammene er oppbygd
. Verdien av å snakke med folk på tvers Samskipnad - utdanninf fag/adm - og andre etater som
DIKU: bruke samarbeid for å få til god tilbud til studentene

Se hovedfilen for å se hva andre deltagerne har skrevet her

Gjøre noe annerledes
Er det noe du vil gjøre annerledes i fremtiden som et resultat av noe du har lært her?
Her kom det frem et mangfold av ulike ting.
Mange trekk imidlertid frem at de vil innføre/endre mentorordninger.
Andre skriver om å at nettverket de har fått på konferansen vil bli brukt fremover.
Andre på å få mer samarbeid på tvers av organisasjoner.
Utvalgte sitat:
• Tenke mer helhetlig om problematikken.
• Vil forsøke å få fakultet med på at mottaket handler om hele det første året, ikke bare de
første ukene om høsten.
• Fortsette og videreutvikle samarbeid mellom ulike parter og nivåer for å få til det beste for
studentene
• Jeg vil bygge videre på nettverket og relasjonene jeg fikk på konferansen.

Se den helhetlige filen for å se hva deltagerne har skrevet her

Hvordan hørte du om konferansen?

Nye deltagere trekker frem Kolleger som viktigste informasjonskilden sammen med ulike ledere i
organisasjonene. Deltagere som har deltatt på arrangement tidligere får i stor grad informasjonen
direkte fra prosjektet.

Var informasjonen i forkant tilstrekkelig?

Mange skriver bare ja på dette spørsmålet, men det kommer frem noe forbedringsmuligheter i
innhold, form og tidspunkt på informasjonen.
Har du noen kommentarer rundt organiseringen av konferansen?
Flere kommenterte at de syntes det var en godt organisert konferanse.
Flere følte det var utfordringer med opplegget før konferansen startet og når konferansen faktisk
startet. Som forventet ble det noen praktiske utfordringer for de som bodde på hotell i byen.
Ikke alle var like til freds med størrelse på rom til sesjonene og lyd i rom. Deltagerliste var også
etterspurt.
Det var også noen kritiske enkeltkommentarer se den helhetlige filen
Noen sitat
• For små rom og litt for tett program. Spesielt 1. dag. Burde vært fordelt på 2,5 dager.
Avslutning rundt 13 på dag 3 og hjem på et noe mer behagelig tidspunkt.
• Forstår at man må forholde seg til GDPR, men kunne ønsket meg deltakerliste på papir under
seminaret, det hadde holdt med en enkelt liste som lå i sekretariatet som man kunne bla
kjapt i. Uheldig at det manglet mikrofoner i alle (?) rom unntatt den store plenumssalen.
• Festmiddagen burde blitt holdt nærmere hotellet. Etter en så lang dag var det slitsomt å kjøre
nesten en time frem og tilbake. Ellers syntes jeg alt var kjempebra!!!
• Veldig god organisering. Savnet en liten time til å gå en tur eller koble av
• Det var masse og velge i. Kanskje litt for masse. Men det kan også ha med at dette var min
første konferanse i slik skala.
• Det var litt uoversiktlig i starten. Jeg skjønte ikke at den første sesjonen var valgfri.
• I og med at det var mange sesjoner og mange lokaler burde hver sesjon avsluttes med et
bilde (PPT) med oversikt over de neste sesjonene og hvor de ble holdt (rom).
• Det var for lenge mellom lunsj og middag på mandagen. Med et så hektisk program var det
ingen naturlige pauser for spising mellom kl. 11 og middag som ble servert først kl. 20.00.
• Utrolig bra organisert. Både når det gjelder informasjon i programmet for hver dag. Veldig
oversiktlig og fint. Og jeg synes det var bra satt sammen det som foregikk på hver sesjon.
Litt skuffa over a det ikke var mulighet for å kjøpe middag på baren på søndag. jeg er
strålende fornøyd, både faglig og det sosiale og miljøet jeg møtte på konferansen. Dette var
min første konferanse i jobben som studieveileder. Skulle gjerne kommet med noen kritiske
tilbakemeldinger, men jeg finner ingen. Bra jobba!

Er det noe du har lyst til å se i fremtidige konferanser/seminar?
Flere skrev at de ønsket mer av det samme, mens andre trakk frem spesifikke tema.
Viser til den helhetlige filen .
Sitat
• Å samle de fra samme institusjon på konferansen for å samle kreftene når man først er på
samme sted med samme fokus
• Enda flere innlegg/bidrag med studenter!

Hva var det beste med konferansen?
Mange trakk frem nettverksbyggingen. Dette å bli kjent med kolleger og studenter landet rundt fra
både læresteder og samskipnader.

Av stikkord: mange konkrete tiltaksforslag, valgmulighetene, overholdt tiden, studenter som
foredragsholdere, inkluderende stemning, fokuset på mentorordning,
Utvalgte Sitat:
- Alle deltakerne var veldig åpne og villige til å dele av sine erfaringer. Mange nyttige tips og
betraktninger fra både de som presenterte og de som deltok.
- Det mest verdifulle er erfaringsutvekslingen, og at det skapes en plattform der vi kan snakke med
hverandre. Nyttig å se hvilke prosjekter som pågår hos lignende institusjoner. Veldig flott å få input
fra studentene på helt konkrete tema.

- Gode muligheter for å bygge nettverk på tvers av ulike profesjoner. Fin miks av faglige temaer.
- Dette er virkelig et nettverk med stor N.
- Jeg var imponert over studentenes innlegg. Jeg var ikke enige i alt de sa, men det var gode
presentasjoner og studentene har håndtert diskusjoner og uenighet med egne meninger veldig
profesjonelt
- Å se at studiedirektøren og hans stab deltok.
- Imponerende rikholdig utvalg av sesjoner! Relevante tema.
- Kjekt å være i Bodø!

Hva kunne vært bedre?
Her kommer mye av de samme tingene som er kommet frem i tidligere punkt.
Utvalgte sitat:
- I programmet kunne det stått hvilken institusjon presentatørene kom fra.
- Workshopene ble litt ekkokammer - mange er enige om de samme problemstillingene, men man
kommer ikke langt nok til å jobbe med faktiske løsninger
Viser til kommentarene i den helhetlige filen.
Har du utfyllende kommentarer eller kommentarer om noe vi ikke har spurt om?
Viser til kommentarene i hovedfilen.

