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	  Deltager	  evalueringer	  og	  kommentarer	  KOK	  4	  aug.	  2011-‐juni	  2013	  
	  
Ved	  afslutningen	  af	  KOK	  4	  blev	  de	  12	  deltagere	  bedt	  om	  at	  evaluere	  uddannelsen	  på	  nedenstående	  
parametre.	  Her	  følger	  gennemsnittet	  samt	  uddybende	  kommentarer.	  
	  
Gennemsnit	  (1-‐10-‐skala):	  
	  	  
Jeg	  har	  fået	  opfyldt	  mit	  formål	  med	  KOK	  4:	  	  	  	   	   9,1	  
Vi	  har	  arbejdet	  med	  indhold	  der	  var	  relevant	  for	  mit	  job:	  	   9,0	  
Læringstilgang	  og	  metoder	  passede	  til	  mig:	  	   	   	   8,0	  
Undervisernes	  bidrag	  og	  stil	  passede	  til	  mig:	  	   	   8,3	  
Læringsrummene	  bidrog	  til	  mit	  udbytte:	  	   	   	   7,8	  
Jeg	  er	  tilfreds	  med	  mit	  eget	  bidrag	  til	  udbyttet:	  	   	   8,3	  
Generelt	  fungerede	  uddannelsen	  godt	  for	  mig:	  	   	   9,1	  
	  
	  
Deltager	  kommentarer.:	  
	  
”KOK	  har	  været	  en	  organisationspsykologisk	  dannelsesrejse	  for	  mig.	  Til	  tider	  krævende,	  ofte	  udfordrende,	  men	  
næsten	  altid	  berigende	  –	  teoretisk,	  metodisk	  og	  praktisk.	  Uddannelsen	  har	  i	  meget	  stor	  grad	  bidraget	  til	  min	  
professionsudvikling	  –	  og	  har	  givet	  mig	  større	  mod	  til	  at	  prøve	  mig	  selv	  af	  som	  konsulent	  på	  nye	  og	  anderledes	  
måder.”	  
Jakob	  Hassing	  Pedersen,	  Organisationspsykolog,	  Center	  for	  Supervision,	  Københavns	  Kommune.	  
	  
”KOK	  er	  ikke	  et	  uddannelsesforløb	  i	  traditionel	  forstand.	  Det	  er	  er	  dannelsesforløb.	  Jeg	  har	  oplevet	  	  KOK	  som	  en	  
dannelsesrejse	  med	  en	  stærk	  teoretisk,	  metodisk	  og	  personlig	  konsulentfaglighed.”	  	  
Trille	  Frodelund	  Lykke,	  Chefkonsulent,	  ATTRACTOR,	  Rambøll	  Management	  Consulting	  
	  
”Super	  relevant	  tilgang	  formidlet	  og	  forvaltet	  på	  en	  klog,	  kompetent	  og	  dannet	  måde.	  
Meget	  befordrende	  for	  personlig	  og	  faglig	  udvikling.”	  
	  Mikael	  Schmidt,	  Udviklingskonsulent,	  Amager	  og	  Hvidovre	  Hospital	  
	  
”Uddannelsen	  har	  især	  bidraget	  til	  en	  større	  integration	  i	  konsulentrollen,	  gennem	  både	  det	  personlige	  
udviklingsarbejde,	  litteraturstudierne,	  og	  arbejdet	  i	  de	  forskellige	  grupper	  i	  forbindelse	  med	  forløbet.”	  
Lone	  Christensen,	  Chefkonsulent,	  ATTRACTOR,	  Rambøll	  Management	  Consulting	  
	  
”KOK4	  har	  været	  et	  meget	  givende	  læringsforløb	  for	  mig	  –	  med	  mulighed	  for	  at	  boltre	  mig	  i	  forskellige	  teoretiske	  
tilgange,	  eksperimentere	  med	  måder	  at	  arbejde	  med	  kompleksitet	  i	  organisationer	  på	  og	  rig	  lejlighed	  til	  at	  se	  på	  min	  
egen	  praksis	  som	  konsulent.	  Det	  har	  bidraget	  til	  at	  udvikle	  min	  særegenhed	  som	  konsulent,	  sådan	  at	  jeg	  i	  endnu	  en	  
højere	  grad	  kan	  bringe	  mine	  styrker	  i	  spil	  og	  samtidig	  bevare	  mig	  selv	  intakt	  i	  krævende	  opgaver.”	  
Maj	  Fagerberg,	  Udviklingskonsulent,	  Amager	  og	  Hvidovre	  Hospital	  
	  
”Der	  er	  en	  del	  læring,	  som	  ikke	  er	  kommet	  fra	  litteraturen,	  og	  det	  overrasker	  mig	  lidt	  –	  positivt	  overrasket!	  Det	  er	  
tydeligt	  FOR	  MIG,	  hvordan	  jeg	  har	  taget	  læring	  fra	  KOK4	  med	  ind	  i	  mit	  arbejde,	  men	  jeg	  er	  stadig	  i	  tvivl	  om,	  hvordan	  
de	  andre	  kan	  se	  det.	  Jeg	  sætter	  pris	  på,	  at	  jeg	  med	  min	  anderledes	  baggrund	  også	  fik	  rum	  og	  plads	  i	  uddannelsen.”	  
Anette	  Zobbe,	  Manager	  PMO	  &	  OI,	  The	  Signalling	  Programme,	  Banedanmark	  
	  
”God	  og	  modig	  uddannelse,	  som	  rammer	  både	  dannelses-‐	  og	  kompetencedimensionen	  med	  et	  væld	  af	  inspiration	  og	  
egen	  forholden	  sig.”	  
Niels-‐Henrik	  Sørensen,	  Organisations-‐	  og	  ledelseskonsulent,	  RMC	  Attractor	  
	  
”Jeg	  vil	  gerne	  anbefale	  KOK4	  som	  et	  fagligt	  fantastisk	  efteruddannelsesforløb.	  TAK!!”	  
Thomas	  Lundby,	  Erhvervspsykolog,	  LundbyNovrup	  ApS	  
	  


