Evaluering fra tillitsvalgte – organisasjonskurs 2016
Tid: 22-25 april 2016
Sted: Olavsgård, Kjeller
Antall deltagere: 80 (hovedstyret, valgkomite, kontrollutvalget samt sekretariat utgjorde 13
personer – usikre hvorvidt disse har levert inn evalueringsskjema)
Levert evalueringsskjema: 55 og det er en høy % av de som har vært tilstede.
(Evalueringen er referert i prioritert rekkefølge i forhold til antall tilbakemeldinger på hvert
tema).
Hva var spesielt nyttig?
Foredraget til Reidar Hjermann
Gjennomgang av stortingsmeldingen
Veldig bra gjennomgang – men litt mer tid.
Praktisk info fra generalsekretær
Kursene/forelesningene
Spørretime
Parallellkursene
Erfaringsutveksling om fylkesmøter i regionen. Hvordan jobber andre fylkesforeninger.
Dele info med andre fylker Årsmøte 2016. Arbeid i regionen. Møte andre i regionen
Gruppearbeid. Workshop. Vite hvem som er i regionen (ny)
Web
Vedtekter – retningslinjer
Rådgivning
Kassererkurs
Kunnskapen
Fin balanse i programmet
Prat i pausene – får tips
Treffe andre fosterforeldre
Nye bekjentskaper
Fikk en bred innføring av hvordan hele organisasjonen er bygd opp
Alt var bra, Nyttig alt sammen. Ny – alt var nyttig
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Hva ønsker du mer av?
Mer tid til gjennomgang hva foreningen arbeider med sentralt. Veldig bra gjennomgang –
men litt mer tid.
Mer av: erfaringsutveksling – praktiske tips og råd om aktiviteter og økonomi
Grupper- faglige diskusjoner
Interaksjon med klare oppgaver
Mer av: regions-arbeid . Utveksle informasjon med hverandre, workshops.
Gruppearbeid på tvers av regionene, blande om litt så vi blir bedre kjent.
Inkludering mellom ulike fylkesforeninger
Nye tillitsvalgte: Tilrettelegging for nye tillitsvalgte. Info etc mer rettet mot de helt nye.
Tillitsmannskurs, hva forventes, hva er den enkeltes oppgaver osv.
Innføring av de ulike vervene i fylkesstyrene. Rolleforståelse
Kurs om hvordan organisasjonen er bygd opp. Mer om oppbyggingen av organisasjonen
Eget kurs for nye tillitsvalgte – forventningene til dem og orientering om hvordan
sekretariatet/hovedstyret jobber
Støtter ide om at valgkomite kan delta på organisasjonskurs, opplæring i vervet. At det
kommer egne kurs for valgkomiteene på landsbasis. Kurs for valgkomite

Mer av: parallellkurs
Lenger bolker med parallellkurs, eks ett alternativ på søndag
Parallellkurs med hvilke rolle en har i styret, forventninger til rollen. Parallellkurs for
funksjonene i et styre
Tid til å delta på flere parallellkurs (to er ikke nok)
Workshop i forhold til webkurs (trenger mer tid). Lengre tid til webkurs (mer dybde)
Web : Sjekk at tilgang er mulig slik at man får prøvd ut ting i praksis. Vanskelig å få med seg
redigering da en ikke har mulighet for tilgang . Web – kunne vært over to økter – trenger tid
for å fordype seg. Opplæring i hvordan vi bruker /redigerer nettsidene i fylkene.
Mer av: Diskusjoner rundt rådgivning
Sekretær – faglig påfyll
Bland foredrag og gruppearbeid gjennom lørdagen
Mer om jus, lover og regler
Juridiske rettigheter/muligheter for fosterforeldre
Fosterhjemsavtalen ifht juridiske ting
Rettigheter, jus, sosialt samvær
Spørretime felles for alle på slutten
Mer av: foredrag
Ettervern
Skole – overganger – hvem har hvilke roller
Hvordan profilere foreningen
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Mer av: R Hjermann var både morsom og interessant – litt inspirasjon er bra.
Tid til styremøte
Flere pauser
Dette organisasjonskurset har vært godt! Fortsett slik

Hva ønsker du mindre av?
Regionsamling (uten substans). Mindre styrt regionsamling ang tema.
Mye gjentakelse i plenum fra gruppearbeid – mye unyttig tidsbruk
Mer konkret i forhold til aktuell informasjon
Generell informasjon viktig men begrenses litt
Aktuell info var tungt
Altfor mye informasjon (ny)
Litt mye program – litt kortere lørdag
Programmet noe stramt
Kortere økter
Velfylte dager. Blir litt vel slitsomt
Mindre stramt program på lørdag, ble hektisk.
Litt tett program, men helt ok
Mindre av fellessamlinger
Mindre tørrprat
Ingenting. Er fornøyd

Andre kommentarer/tilbakemeldinger til kurset eller annet:
Proff ivaretakelse av mat for allergikere.
Fint hotell, Fine rom, mye og god mat.
Kjempefin helg, bra hotell, god mat
Negativt
Hotellet : Støy i restauranten, (hodepine og gruet seg til middag på lørdag)
Gruet seg til middag lørdag kveld
Manglet HDMI kabling på prosjektoren i møterom
Kom oss ikke inn på aktuell side i web-gruppen.
Hotellet må ha bedre internettilgang
Rommene ikke helt rene
Nettkurs lite utbytte, kom ikke inn.
Mye støy fra ventilasjonsanlegg i møterom
Hotellet kunne være nærmere flyplassen
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Rammer: Ble klikkete - der folk som kjenner hverandre satt sammen. Legge vekt på mer
blanding på kryss og tvers av fylker.
Oppstart seinere på søndag 2
Begynne 09.30
Starte kl 10.00 søndag
Ønsker å få middag tidligere 5

Holder med tre retters middag
Kommentarer fra salen ble ikke hørt under R Hjermanns foredrag /styreleder og
generalsekretærs uttalelser ble ikke hørt bakers i salen
Unødvendig med internspøk på første rad. Ble litt følelse av «oss-de» Forslag at regionansvarlige
plasserer seg sammen med sin region – i stedet for første rad.
Litt bevissthet rundt etiske retningslinjer: Måtehold m alkohol. Ha litt fokus på hvilken hatt en har
på.

Mindre av sexfikserte vitser/fortellinger men ja til humor/fortellinger
Positivt
Veldig- veldig bra innsjekk v/Torunn og at det var navnskilt til alle. Kjekt med fylkesskilt også
Fint opplegg fra foreningen , oversiktlig

Som ny var det veldig nyttig
Koselig lørdagskveld med åpen mikrofon
God atmosfære på tvers, og synes alle dras med på en god måte
Ble godt tatt vare på (ny)
Flott kurs – både faglig innhold og det sosiale

Kjempeimponert over mange og hovedstyret og sekretariatet.
Mye bra, er imponert over hva generalsekretær og hovedstyret gjør av arbeid mot det politiske miljø
– høringer mv.
Hyggelige, blide folk fra hovedstyret og sekretariatet
Samlingen har vært godt ledet hele helgen av et stødig hovedstyre.
Mye bedre organisasjonskurs enn 2015
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