
 

Adress: Lynga Strandbacka 110, 311 98 Glommen   
Telefon: 0346-944 52, 073-775 60 02      
E-post:  mi@margaretaivarsson.se   
Hemsida:     www.margaretaivarsson.se 

PMI från den 15 mars 
 
Siffror inom parentes anger antal som svarat ungefär likadant 
 
 

Plus 
 
Kursledaren (4)  
Tiden har gått fort/farten på dagen (3) 
Kursplanen (2) 
Motiverande kursledare med mycket kunskap/erfarenhet 
Intressant och bra framförande 
Liten grupp 
Nära 
Små diskussionsgrupper 
Utbyta erfarenheter (redan 1:a gången!) 
Fick nu en struktur att arbeta ifrån, tack! 
Jättebra att få veta i vilken ände man ska börja med ett projekt - utvärderingen 
Lärorikt 
Innehåll och upplägg var jättebra 
Många nya synvinklar 
Har fått mycket att tänka på 
Att få lära sig grundläggande om projekt ”hur man ska tänka” 
Helt nytt med att utvärdering och mål arbetas fram samtidigt  
Bra information 
Uppgift projektbeskrivning – bra att direkt relatera till sitt egna tänkta projekt  
Gett många tankar och funderingar som lett till nya strategier för hur vi ska gå vidare i vårt 
projektarbete 
Bra metoder för projekt: DFU, BAF, PMI 
Utbildning innan Leader drar igång  
Möjlighet att lära utan att behöva läsa in allt själv 
Möjlighet till dialog med likasinnade 
Nya ansikten med sina erfarenheter  
Att få ett nätverk av andra projektintresserade 
Tänk vad politiken, beslutsfattare hade behövt detta 
Mycket att ta till sig (behöver mogna fram) 
Promenad till maten 
Kaffe när man vill 
God sallad 
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Minus 
 
Inget minus (3) 
Lång resväg (2) 
Osäkerheten om det blev 
Många turer 
Inrikta mer på projekt i allmänhet än på Leader  
Nog stort för min lilla by 
Vissa avsnitt vore värdefullt att få djupare kunskap om (men det kanske kommer) 
Svårt att förstå  
För få män 
Inga fler deltagare från Hylte kommun 
Lite sövande lokal 
Surrande fläkt 
Avsaknad av dagsljus 
Obekväm stol 
 
 
 
 

Intressant 
 
Träffa nya människor och höra deras tankar och erfarenheter (3)  
Metoderna (3) 
Boktips  
Man får idéer från de andra  
Relaterat till verkligheten/genomförda projekt 
Bra att man får höra att både □ och ○ behövs oj oj vad sant 
Inte lätt (för min del) för heltidsarbetande med företag hemma att vara projektledare 
Mer omfattande än vad jag trodde 
Bra att få höra! 
Gruppens sammansättning 
Innehållet 
Jag har mycket att lära 
Glommenborna, nej-sägarna 


