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Deltager evalueringer og kommentarer fra KOK 6 januar 2015december 2016
Ved afslutningen af KOK 6 blev de 11 deltagere bedt om at evaluere uddannelsen på
nedenstående parametre. Her følger gennemsnittet samt uddybende kommentarer fra
deltagerne.
Gennemsnitscore (skala fra 1-10 hvor 10 er højest)
Jeg har fået opfyldt mit formål med KOK 5:
Vi har arbejdet med indhold, der var relevant for mit job:
Læringstilgang og metoder passede til mig:
Underviserenes bidrag og stil passede til mig:
Læringsrummene bidrog til mit udbytte:
Jeg er tilfreds med mit eget bidrag til udbyttet:
Generelt fungerede uddannelsen godt for mig:

9,7
9,8
9,6
9,7
8,9
8,6
9,8

Deltager kommentarer:
”Det er den bedste uddannelse, jeg har været på, og det bedste udviklingsforum jeg har
deltaget i. Med jer to garvede og vise mennesker har vi sammen fået skabt et fantastisk
fællesskab, der i den grad har udviklet mig fagligt, socialt og ikke mindst personligt.”
Louise Juul, Psykolog
”En nødvendig rejse i helhed på alle niveauer og arenaer. Et væksthus for multi-teori og kokreativitet samt for konsulentdannelse.”
Christina Giordani Langeland, Psykolog, Hillerød Kommune og ansvarshavende redaktør på
Erhvervspsykologi
”Jeg er taknemmelig over, at I og holdet har været en del af min livs-rejse de sidste to år!
Virkelig mange gange tak til jer begge to!”
Katrine Raae Søndergaard, Seniorkonsulent, Implement Consulting Group
”Mette og Arne er meget generøse som kursusledere og rollemodeller. Selv erfarne
konsulenter kan have stor gavn af en tur på KOK – både på de indre og ydre linjer.”
Jakob Tuborgh, Selvstændig organisationskonsulent, Tuborh Personal Leadership
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”KOK uddannelsen har været et vendepunkt for mig i mit arbejdsliv. Jeg oplever, at mit
konsulentarbejde er blevet lettere at være i. Jeg er blevet inspireret, har fået nye tanker, ny
viden og har været helt vildt begejstret for variationerne og nærværet i undervisningen fra
Mette og Arne. Jeg har udviklet mig i min konsulentrolle, stille og roligt inden i og godt hjulpet
af undervisere og holdkammeraterne.”
Margrit Honoré Nielsen, HR Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer
”KOK 6 har for mig været et fantastisk givende forløb med relevant indhold og god bredde i
undervisningen. Metoderne gør, at vi aktiveres i forhold til det, der er relevant for os, der hvor
vi er i vores respektive konsulentpraksis, og det betyder, at der er læring uanset, om man har 2
eller 17 års erfaring - og det er ret tankevækkende. Det er dejligt, at underviserene deler ud af
deres egne erfaringer og giver plads til kritisk refleksion i forhold hertil. Der er en rigtig god
balance i undervisningen, hvor Mette og Arne giver meget af sig selv, og hvor man ikke er i
tvivl om intentionen, men hvor der samtidigt er rigtig god plads til deltagerne, og til at få den
forskellighed der er på holdet i spil.”
Pernille Forchhammer, Erhvervspsykolog, Forchhammer Consulting
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