
Hej	  Lars,	  	  
	  	  	  
Vi	  vill	  med	  detta	  mail	  återkoppla	  och	  tacka	  så	  mycket	  för	  din	  medverkan	  på	  vår	  konferens	  ”Kvalitet	  och	  
utveckling	  i	  skolan	  2014”.	  	  
	  	  	  
När	  vi	  nu	  sammanställt	  utvärderingarna	  från	  konferensen	  är	  det	  roligt	  att	  konstatera	  att	  konferensen	  fick	  
betyget	  4,33	  och	  alla	  deltagare	  var	  nöjda	  med	  evenemanget.	  	  
Jag	  har	  tagit	  med	  några	  citat	  från	  deltagare	  som	  får	  sammanfatta	  konferensen:	  
	  	  
	  
Som	  talare	  utvärderas	  man	  både	  vad	  avser	  innehåll	  och	  framförande.	  	  
Graderingen	  görs	  utifrån	  en	  femgradig	  skala	  där	  1	  är	  underkänd,	  2	  är	  mindre	  bra,	  3	  är	  godkänd,	  4	  är	  mycket	  
bra	  och	  5	  är	  utmärkt.	  	  
Snittet	  för	  er	  talare	  var	  3,87	  för	  innehåll	  och	  3,9	  gällande	  framförande,	  vilket	  vittnar	  om	  att	  det	  genomgående	  
var	  hög	  kvalitet	  och	  bra	  betyg	  på	  era	  anföranden.	  	  
Du	  fick	  betyget	  4,77	  för	  innehåll	  och	  4,74	  gällande	  framförande,	  vilket	  är	  ett	  riktigt	  bra	  resultat	  som	  bara	  är	  
att	  gratulera	  till!	  J	  
Diskussionspasset	  fick	  betyget	  3,74	  för	  innehåll	  och	  3,71	  för	  framförande.	  
	  	  
För	  din	  roll	  som	  moderator	  fick	  du	  betyget	  4,57	  tillsammans	  med	  följande	  kommentarer:	  
”Lugn,	  kunnig	  och	  smidig.”	  
”Har	  träffat	  Lars	  i	  utbildningssammanhang	  tidigare	  och	  vet	  att	  han	  är	  duktig	  på	  det	  han	  gör.”	  
”Trevlig	  ton	  och	  bra	  kommentarer	  till	  de	  talare	  jag	  hörde	  honom	  kommentera.”	  
”Seriöst,	  engagerat.	  deltagarvänligt.”	  
”en	  stjärna!”	  
”Bra	  struktur	  och	  frågor	  höll	  tider	  bra”	  
”Lars	  Gustafsson	  var	  mycket	  bra	  i	  att	  hålla	  ihop	  konferensen.	  Han	  har	  otrolig	  erfarenhet	  och	  hade	  arbetat	  med	  
några	  av	  de	  praktikfallen	  vilket	  gjorde	  att	  han	  kunde	  tydliggöra/ställa	  frågor	  som	  var	  intressanta	  för	  publiken.”	  
”Påläst	  och	  kunnig”	  
”Alltid	  intressant	  och	  stort	  engagemang.”	  
	  	  
Tack	  för	  att	  du	  var	  med	  och	  bidrog	  till	  en	  lyckad	  konferens!	  På	  återhörande!	  J	  
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