
Evaluering - Norsk Folkehjelp 
lederkonferansen 2021

Respondenter er 52



Lederkonferansen 2021
• Ble avholdt på Scandic Fornebu 24. til 26. september 2021
• På konferansen var det totalt påmeldt 120 deltakere som 

inkluderte Sentralstyret, sentrale utvalg, lokallag og 
administrasjon.

• Ca 50% av deltakerne har sendt inn evaluering når 
administrasjonen er trukket ut.



Evalueringsskjema 
• Evalueringsskjema ble sendt ut før konferansen startet og det ble 

sendt ut en purring etter at konferansen var avsluttet.
• Skjema består av avkrysninger på en skala fra 1 til 7 og noen 

åpne komentarfelter.

• Kort oppsummert kan vi si at de fleste deltakerne er godt fornøyd. 
Enkelte innledninger har fått litt delt mottakelse. Maten har fått 
noen kommentarer.





Hovedinnledninger
• Her presenterer vi hva deltakerne mente om hovedinnledningene 

som ble gjort på konferansen.





















Scandic Fornebu
• Vi spurte om hotellet, oppholdet, møterom og maten







Kommentarer til maten
Mat er alltid et punkt det kommenteres på våre arrangementer. Vi fikk 30 
kommentarer og disse tre kommentarene oppsummerer det hele:
• Litt små middags porsjoner ellers bra
• Bra buffet! Veldig kjedelig tre-retters på kveldene. Laksen var nydelig. 

Forrettene en tragedie!
• Liten hovedrett fredag, elendig vegetar alternativ lørdag. 5 skiver 

squash på 3 biter paprika med litt tomatsaus er ikke en hovedrett å bli 
mett av.







Tilbakemeldinger 1
• Mer workshops slik at det blir mer interaktivt. Bedre mangfold blant 

innlederne i programmet. Kunne vært enda mer lagt opp til møter 
mellom solidaritet og sanitet. Mye kan gjøres i pauser, men muligens 
tenke ut flere måter vi kan sosialisere mer på tvers.

• Det hadde vært en fordel med dialog med sentralstyret, en status i 
landsmøteperioden på arbeidet etter landsmøte. Presentasjon av de 
nye sentrale utvalgene og deres arbeid, hva er status her i f eks 
organisasjonsutvalget. Hva er styrets forkus og prioriteringer framover. 
Presentasjon av de fra admin som er til stede.



Tilbakemeldinger 2
• Som sentralstyremedlem fikk jeg ikke deltatt på workshopen. Så jeg 

savnet litt mer muligheter for samarbeid med de andre deltakerne på 
resten av konferansen.

• Kunne ha vært quiz, konkurranse eller annen engasjerende sosial 
aktivitet.

• Kunne gjerne hatt en workshop til for erfaringsutveksling og 
relasjonsbygging.



Tilbakemeldinger 3
• Må vel si, det å komme sammen igjen. Utrolig fint å få lov til å ta 

med en ekstra person fra lokallagene slik at man har noen å dele 
erfaringene med og flere som kan dele når man kommer tilbake til 
sitt lille styre.

• Mye god faglig innput, men også mye nyttig å lære av andre lag. 
Det beste vi har fått ut av konferansen er nok de mange nye 
kontaktene og avtaler om fremtidig samarbeid



Tilbakemeldinger 4
• Det beste med slike konferanser er etter min mening det å kunne 

snakke med representanter fra andre lag og høre hvordan de gjør 
ting og lære av hverandre. Håper på flere slike konferanser der 
det åpnes opp for at flere enn kun ledere i lagene kan møte opp, 
dette er voldsomt nyttig og lærerikt! Likte forøvrig work-shop om 
sanksjonsutvalget, kunne lite om det fra før.



Tilbakemeldinger 5
• Uavhengig av kvaliteten på foredragene isolert sett, er jeg usikker 

på hvorvidt enkelte av de treffer temaet "lederkonferanse"?

• Veldig bra at vi igjen kan møtes. Savner bedre tid til diskusjoner 
og meningsutvekslinger. Flere muligheter til innspill og dialog. 
Samhandling.



Min kommentar
• De innspillene som kommer inn er generelt positive, men flere 

peker på de to innledningene på søndag som «dårlige»
• Maten er kommentert av mange og det finnes forbedrings 

potensiale på middagene
• Enkelte kommentarer spriker og peker alle veier
• Opplever at tilbakemeldingene på at man kunne komme med fler 

deltakere og at konferansen var lengre er positivt
• Men klart minus at styret ikke kunne delta på hele opplegget.
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