Evaluering av KAN 2012
Score fra 16
Invitasjon og informasjon om arrangementet
Oppfølging i forkant av samlingen etter at du hadde meldt deg på
Velkommen og bli-kjent øvelser
Vibeke Hammer Madsens foredrag om Ti råd til jenter som vil opp og
fram
Ingelin Killengrens foredrag "Mitt liv som leder"
Audun Uelands foredrag "mitt liv som gründer"
AFFs program torsdag
AFFs program fredag
Pauser/lengde på dagene
Måltidene
Hotellet som arena for samlingen (møterom/overnatting)
Muligheter for å bli kjent med de andre deltagerne
KAN som kilde til økt motivasjon for å ta på meg lederansvar
KAN som kilde til økt motivasjon for å starte for meg selv/bli entreprenør
Gjennomsnitt

4,4
4,8
5,3
5,8
5,4
5,4
5,5
5,7
5,4
5,5
5,6
5,6
5,7
5,3
5,4

Kommentarer:

• Det var et utrolig bra og lærerikt program. Vil anbefale dette til alle
jenter som skal drive med Studentbedrift!
• KAN-programmet er et fantastisk bra opplegg. Det har vært utrolig
motiverende og inspirerende! Det eneste jeg kan sette fingeren på er
informasjon i forkant av programmet. Jeg skulle ønske vi fikk oversikt
over programmet litt tidligere. Men ros til raskt og gode svar på mail.
Tusen takk for flotte dager!

• Jeg hadde tre utrolig flotte dager hvor jeg ble enda bedre kjent med
meg selv og andre. Torsdagen ble nok litt lang, vi var veldig slitne på
kvelden. Jeg synes det var moro med quiz på onsdags kvelden, det
kunne godt vært noe lignende som skjedde torsdag kveld. Jeg synes det
var artig å høre to så forskjellige kvinnelige ledere. Å høre hvordan
Audun hadde arbeidet var også veldig spennende. Takk for et supert
opplegg, håper mange andre jenter også får muligheten til å være med
på dette. Jeg ville gjerne gjort det igjen.

www.ue.no
Copyright © UE Forlag

• Veldig bra og positivt arrangement! Dette hadde jeg uten tvil gjordt
igjen.

• Det var et fantastisk arrangement som åpnet så mange nye dører i
form av nettverk. Alle var så åpne og interesserte, og man ble kjent med
nye hele tiden. Det er også veldig moro å høre om andres erfaringer, og
råd til en selv. På mange kurs er det et generelt fokus. Det er nyttig det
også. Men det som kanskje gjorde at jeg følte at man fikk mye ut av det,
var pga fokuset på en og en person. Det gjør at du tenker veldig over
egen adferd, egne mål og hvordan man kan komme seg dit man vil. Alt
blir mer realistisk med en slik retning. Takk for et fint arrangement,
med veldig bratt læringskurve! Skulle ønske jeg kunne være med neste
år også.

• Alt i alt et kjempebra, men krevende opplegg! Jeg sitter igjen med
utrolig gode minner fra de tre dagene på KAN, og skal absolutt ta med
meg erfaringene videre både i hverdagen og skole/jobb. Jeg syns
kontrastene mellom lederpersonlighetene til Vibeke og Ingelin var
interessant, selv om jeg likte Vibeke sitt foredrag best. Interessant å
også se forskjellene mellom privat og offentlig ledelse. Bra seminar for
å bygge nettverk, og jeg likte veldig bra at det var et rent
kvinneseminar!

• AFF sitt program var veldig bra! men også tøft, ble psykisk sliten. Noen
av øvelsene kunne også vært kutta ned noen minutter. bra valg av
hotell, lett å komme seg til, og bra standard der. alt i alt er KAN et
kjempeopplegg!! fortsett den gode jobben!!
• Jeg har egentlig ikke så mye å si, annet enn at dette var et flott
opplegg som jeg virkelig ikke ville vært foruten. Dette er noe jeg skal
anbefale til kjære og kjente på det sterkeste, tusen takk for noen
fantastiske dager! Keep up the good work :-)
• Et kjempeflott program hvor jeg ble både inspirert og motivert til
videre studier!

• For et fantastisk arrangement! Tusen hjertelig takk for all inspirasjon
og motivasjon:) KAN-seminaret MÅ videreføres i fremtiden!!
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• Takk for et kjempeflott arrangement! Så glad for at jeg fikk muligheten
til å delta. Gav meg masse inspirasjon og gnist til å komme meg opp og
frem! :)
• Hei. Jeg vil bare takke så mye for at dere arrangerer KAN. Det er helt
topp i forhold til motivasjon til å bli leder, og spesielt en kvinnelig leder.
Tusen takk!

• Takk for et helt strålende seminar! Det eneste jeg savnet var litt mer
informasjon om AFFs opplegg i forkant av kurset. Jeg tror jeg kunne hatt
bedre utbytte av det, om jeg visste mer om hva det gikk ut på.
• Jeg syns alt i alt at det var veldig bra! :) Kunne tenkt meg å dra på noe
lignende igjen.
• Synes det var et fantastisk opphold som har gitt meg mye motivasjon
og inspirasjon til det å bli en leder! Er takknemlig for et veldig positivt
opphold med givende mennesker som sitter med mye god kunnskap!
Tusen tusen takk. :-)
• Det var et veldig fint arrangement!:) Det er viktig å fremme jenter og
at vi får mer tro på oss selv som både ledere og gründere.

• Veldig fornøyd med programmet, og glad jeg fikk mulighet til å delta!
Det var moro å treffe så mange andre jenter som har store drømmer og
ambisjoner! Det mest givende for meg var Audun Uelands foredrag.
Håper dere fortsatt i fremtiden har mulighet til å arrangere KANprogrammet, for merket godt at det var mange som kom til å ta med
seg mye fra dagene i Asker. Eneste jeg synes kunne gjort programmet
enda bedre (sånn jeg ser det) er at det hadde vært enda mer fokus på
det å starte opp en bedrift som kvinne, kvinnelig-gründer rett og slett.
Lykke til videre:)
• KAN-programmet var veldig lærerik! Jeg fikk mange nye
venner/kontakter og er veldig glad for at jeg meldte meg på! Det var
absolutt verdt pengene.
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