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PMI från chefsutbildning den 11 november 2008 
(Siffror inom parentes anger antalet personer som svarat ungefär likadant) 

 

Plus 
 
Bra/många/intressant med konkreta exempel (7) 
Bra föreläsning/föreläsare (3)  
Margareta är lätt och behaglig att lyssna på (2) 
Bra med gruppdiskussioner (2) 
Bra/trevlig lokal (2) 
Inspiration att arbeta vidare på (2) 
Intressant innehåll (2) 
Att hitta arbetsglädje och bryta ner det till hanterbart och möjligt 
Arbeta mot samma mål och bena ut hur man kan arbeta. Bara hem och börja! 
Intressanta diskussioner flöt på bra, trots att overheaden gick sönder 
Att jag upplevde nya saker och fick nya kunskaper fast att jag hört en del 
Hela upplägget  
En härlig kurs med mycket livlighet som gav mig mycket kunskap, jag mår bra 
Carinas arrangering 
Margareta väldigt engagerad och spred positivitet  
Kursen blev verkligen fylld med det innehållet som vi deltagare ville ha 
Har fått med mej mycket att tänka på och hur viktiga mina egna tankar och känslor är 
Margareta pratar på ett enkelt sätt så att man förstår 
Många bra saker att tänka på i kommunikationen mellan arbetskamraterna 
Nya sätt att tänka 
Feedback till gruppen 
Lätt att ta till sig kunskapen 
En del ny kunskap och en del som man redan visste men behövde sätta i sitt sammanhang i 
arbetslaget 
Trygg arbetsgrupp 
Varierad föreläsare 
God mat och gott kaffe  
Bra med overhead-bilderna 
Superinspirerande! 
Ingående ämnen 
Lärorik dag 
Har fått med sig verktyg och tankar att jobba vidare med 
Härlig öppen stämning från deltagare, ledare och miljön (lokal) 
En positiv dag med påfyllning av båda gammalt och nytt 
En stor lyhördhet för vad deltagarna har för behov 
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Minus/Utvecklingsmöjlighet 
 
Vissa områden skulle man ha mer tid för (2) 
Låg mest hos mig själv att fastna i den egna arbetssituationen och ledarskapsrollen. 
Kanske färre punkter hade blivit mindre spretigt för mig. Nu blev det så mycket jag vill arbeta 
mer med och behöver mer kunskap om. Trängt djupare i färre punkter 
Att få en fortsättning/fördjupning av ämnena en annan gång 
Kommunikationsdelen kunde varit utförligare, vill inte leta negationer. 
Kursen skulle vara en dag till, kunna åka hem och praktisera och sedan mötas igen. 
Mycket info på en och samma dag 
Kommer spontant inte på något särskilt 
Man är lite ovan att sitta stilla en hel dag 
En promenad efter lunch 
Praktiska övningar för ännu mer varierad dag 
Typ UGL el. The 
Lite för lite om positivt tänkande och hur man själv ska hämta positiv kraft 
 

Intressant 
 
Bra att ha föreläsning med likasinnad grupp, samma erfarenheter, vi förstår varandra (2) 
Att man hela tiden upptäcker nya infallsvinklar och tankar i det man hört innan 
Min insikt om att lära sig mer om sig själv för att kunna förstå och möta andra stärks hela 
tiden 
Flera sådana här dagar, allt av intresse 
Strategi är otroligt viktigt 
I denna grupp har vi mycket erfarenhet och möjlighet att hjälpa och stötta varandra 
Bredden över diskussionerna och föreläsarens vakenhet! 
Tid och rum stod stilla i samband med ”verklighetens historier” 
Alla ämnen var jätteintressanta och gav mycket egna tankar och reflektioner 
Man fick mycket av sina egna slutsatser bekräftade 
Jag har fått en ny bild utav bakåtsträvarna 
Jag känner att jag kan hitta ett sätt att minska stressen hos medarbetare genom att de ska få 
prioritera 
 

Övrigt 
 
Stort tack för idag!  
Du gav mej jättemycket! 


