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1) Vilka intryck, positiva och/eller negativa, har du av VU-ledarprogrammet? 

 Mycket positiva, lärande, alla borde gå. Har fått en del “snytingar” som 
svider. 

 Alla deltagare har växt in I sin roll som VU-ledare och I sig själva. 
Stimulerande, lärorikt, utvecklande och nödvändigt. 

 Mycket postivt. Det bästa jag har varit på! Korduner är topp! 

 Har varit jättespositivt, speciellt på det personliga planet. Kanon helt 
enkelt! 

 Mycket positivt. Den bästa kurs jag varit på! 

 Personligt utvecklande. Lösningsidéer till olika problem och 
problemförebyggande åtgärder. Skapat ett starkt gäng, troligen 
förmöget att coacha sig själv I viss (ganska stor) omfattning. 

 Den absolut bästa delen var den som Hans K hade. Den del som 
Kvalitet hade kan förändras mycket till det bättre. 

 Enbart positivt. Har utvecklats personligen, men det känns tråkigt att 
det tar slut efter bara fyra dagar. 

 Har fått en ännu postivivare syn på VU. Känns väldigt bra för min 
personliga utveckling. Kommer att ha nytta av kursen I andra 
sammanhang. 

 Utvecklar deltagarna som människor I första hand. Har gett mig 
insikter om mig själv och om hur grupper fungerar. 

2) Hur vill du beskriva kursledarens prestation I programmet? 

 Mycket proffsigt! 

 Mitt I prick! Hans har skapat en stämning I gruppen som öppnat upp 
för lärande. 

 Mycket stor prestation. Fick igång gruppen till att ge mer än 100 %. 
Fick oss lyhörda och avspända. 

 Korduner har via personlig coaching gett en insikt I sidor som behöver 
utveclas. 

 Med beröm godkänt! 

 Engagerande! Personlighet! Har tänkt mycket och funnit många svar 
och klarheter. 

 Utmärkt! Han hade en förmåga att hålla energin uppe I gruppen. 

 I vissa avseenden abstrakt om inga konkreta exempel kan ges. 
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 Mycket god! 

 Oerhört kompetent. Enstaka gånger blir det lite abstrakt med många 
svåra ord. 

3) Hur har allt det praktiska, ex information, kursställe etc, runt kursen fungerat? 

 Bra! 

 Bra! Information kring datum, tider skulle kunna ha kommit lite 
tidigare. 

 Toppen kursplats och utspisning. Tillfälle två dåligt presenterat och 
sen kallelse. 

 Det har varit jättebra. 

 Utan anmärkning. 

 Okey! Bokenäs är utmärkt. 

 Utmärkt. Finns inget att anmärka. 

 Bra! 

 Har fungerat bra. 

 Kursstället bra. Informationen före kursen bristfällig. 

4) Ge ditt omdöme om kursen I en mening: 

 En upplevelse I ett nytt tänkande som alla borde få vara med om. 

 Omvälvande och synnerligen användbart ledarutvecklingsprogram. 

 Det bästa jag har varit på, trots många handledarkurser. 

 Som det står skrivet tidigare, kanon helt enkelt! 

 Strålande! 

 En äventyrlig resa, med bra resekamrater och chaufför, väl värd att 
göras även av andra. 

 Kursen har stärkt mig och gett underlag till förbättring/ändring av mig 
själv. 

 Den här kursen är det som gett mig mest på det personliga planet 
under hela mitt liv. 

 Personlig utveckling. 

 En viktig kurs som egentligen alla bör gå. 


