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

 Väl behövligt uppvaknande, så man vågar ta nya vägar i livet. Nyttig 
information om hur vi människor fungerar. Denna kurs borde alla gå. 

 Intrycken har varit enbart positivt. Det finns en fortsättning på 
ytterligare 7 dagar som jag har önskemål om att gå.                            
Inte visste jag att jag hade sådana ledaregenskaper! Hoppas detta 
sprids till chefer på MF. 

 + De allra flesta säger till mig; “Du är förändrad” vilket både var bra 
och är behövligt. Jag har redan fått bevis på att mitt ledarskap 
fungerar BETYDLIGT bättre. Kan hantera svåra situationer riktigt bra. 

 - För kort tid (för mig). Jag kommer att kräva en förlängning med 7 
dagar till hela Coach/Team-kursen. 

 Man får en påminnelse om hur människor fungerar och reagerar. 

 Jag är odelat positiv. Mycket utvecklande med många nya insikter. 

 Programmet var mycket bra och lärorikt. 

2) Hur vill du beskriva kursledarens prestation I programmet? 

 Mycket inprovocerat med mycket kunskap i botten. Mycket 
underhållande, ej någon tråkig kurs på något sätt. 

 Han tog fram det bästa ur varje individ och påpekade även de svaga 
sidorna. 

 Han är: Vass, Fokuserad, Snabb, Intelligent, Personlig, Engagerad. 

 Vid coachningtillfället mellan kursdagarna tog han sig tid med mig. 
Mycket upplyftande och bra coaching även om han mot mig var hård 
och otäckt ärlig. 

 Godkänt. 

 Super! 

 Prestationen var mycket bra. 

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

 Eftersom jag har problem med lederna är Bokenäs ett dåligt val 
TYVÄRR. Det är ett fint ställe för övrigt. 

 Bra! Med ett undantag! Kl 08.00 är ca ½-1 tim för tidigt att börja. Om 
kursprogrammet sträcker sig ½-1 tim längre på kvällen, spelar ingen 
roll. Vi övernattar samtliga i stugbyn. 
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 Mycket dåligt att man inte får en egen lägenhet. SNÅLT! Lite ledig och 
personlig måste man vara utan att nattetid bli ihoptvingad med någon 
man kanske ej tycker om. Övrig info OK. 

 Bra och utan komplikationer. 

 Det är för tidigt att starta kl 8.00 om man är på Bokenäs eftersom det 
tar en timme att åka dit ut. Annars har allt fungerat utmärkt. 

 I stort sett bra. 

4) Ge ditt omdöme om kursen I en mening: 

 Positivt utvecklande både för mig själv och jobbmässigt. 

 En utav de bättre kurser jag varit på!  Jag har utvecklats som 
människa! 

 Majoriteten av gruppen kommer att åstadkomma stora förändringar 
för sig själva (som individer, deras omgivning och framtid). 

 Det var värt att gå kursen för man stannade upp i det vardagliga 
arbetet och fick tid att tänka till om VU. (Både positivt och negativt). 

 En mycket nyttig kurs som enligt min uppfattning utvecklat samtliga 
deltagare på ett positivt sätt. 

 Kursen har personlighetsförändrat samtliga i gruppen positivt. 


