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Hva er din helhetsvurdering av dette Kontaktforumet?
Hva synes du var bra, hva kan bli bedre?
1 Ganske bra :)

Andre innspill til fremtidige samlinger med fs-kontakter

Andre kommentarer/ønsker

Tipp, topp, tommel opp!
Renoveringen og hvordan det skal gjøres (inkl. brukermedvirkning) er fortsatt ikke
noe jeg er helt trygg på, men som Christina uttrykte på slutten, "... må bare prøve og
heller endre om det ikke fungerer...".
Støtter all honnør til den jobben Geir og co. har gjort de første 25 årene. Det er
fryktelig godt gjort å ha et så "gammelt" system som er velfungerende og som kan
være grunnlaget for en renovering som skal møte morgendagens krav! (Andre
2 instanser bør bøye seg i støvet og ta av seg hatten.)

3

Bra seminar! Temaene som ble tatt opp var interesante og nytteverdige. Veldig fint å
se folk igjen, vi må ikke undervurdere gevinsten fysisik møte gir oss.
Bolken "Organisering av kurs/opplæring ved egen institusjon" var bra, fint å høre
hvordan arbeidet er organisert ved ulike institusjoner. Delen med å diskutere med
naboen, synes jeg ikke fungerer så bra. Ville fått mer ut av den delen dersom man ble
delt inn i grupper med samme type/str på institusjon. Men dette krever selvsagt mer
tid.

Unit losa oss gjennom seminaret på en fin måte, også var det
veldig hyggelig å se at Ragnar hadde tatt turen innom frisøren
før han holdt innlegget sitt på onsdag.

En svært nyttig samling. Fint å få inngående informasjon om endringer og planer for
ny FS-plattform.
Kan det være en ide å opprette en infoside om prosjektet hvor det informeres om
4 pågående arbeid og status i prosjektet. Fint for oss FS-kontakter å kunne følge med.

Jeg synes formen er fin som den er.

5 Veldig godt å møtes fysisk.

Formen er fin slik den er i dag. Viktig at alle institusjonene har
en felles arena. Så kan man evt ta en diskusjon på om noen skal
initiere en konstellasjon med de små FS-institusjonene. Men en
Veldig bra at vi startet til lunch første dag og heller holdt på litt slik konstellasjon må ikke komme som en erstatning for FSlenger.
kontaktforum.

Var kjekt å samles igjen fysisk. Samlingene er viktige både med tanke på foredragene,
6 erfaringsdeling og networking. Fin ramme rundt arrangementet.
7 Var veldig fint!
Fint forum, fint å møtast igjen. OK at det begynte litt seinare på dagen, slik at ein
ikkje måtte komme dagen før for å rekke begynnelsen, men det er ikkje veldig viktig
8 for meg. Fint med variasjon i tema.

Liker delene med erfaringsutveksling og se hvordan andre gjør
ting.
Synest det fungerer mykje betre med fysiske samlingar enn
med digitale, sjølv om digitale absolutt kan vere eit
supplement.

Veldig kjekt å møtes igjen! Flott med informasjon rundt fremtidens
9 brukermedvirkning.
10 Bra
Bra organisert, interessant program - noe for alle, fint å kunne møtes igjen, fine
11 lokaler
Godt igjen og kunne treffes fysisk - få nyttig informasjon og dele erfaringer med
12 hverandre.
Relevante og aktuelle tema. Bra foredragsholdere.
Gjennomføringen med start til lunsj + hele neste dag var bra.
Litt tungvint med at seminaret ikke var på samme lokasjon som hotellet (men til
13 gjengjeld fikk vi jo litt frisk luft).
Jeg har egentlig ikke så mye å utsette på opplegget. Det er selvfølgelig noen ting som
er mer aktuelt enn andre for den enkelte institusjon, men synes det var et godt
opplegg der jeg ser at også det som ikke var umiddelbart aktuelt for oss kan være
14 nyttig for de fleste andre og muligens også for oss fram i tid.

Ekstra kjekt om vi kan være på et hotell/en plass der det er
lettere å samles alle om kvelden. Det ble litt "oppstykket", og
det blir fort til at man henger sammen med de samme folka
som ellers.
Mere diskusjon..

Veldig kjekt å møtes igjen - håper det ikke blir lenge til neste
gang!

Da det var fint vær i Oslo under denne samling gikk det greit
med avstand mellom undervisnings- og spisested, men
fremover kan det gjerne være på samme lokasjon.

Fint med "avmålte" måltider fremfor buffet :-)

Kontaktforum kan kanskje legges utenfor storbyer slik at de
fleste overnatter på hotellet og evt. går til samme sted etter
middag.

Viktig at kontaktpersonene på institusjonene har et møtested,
så ønsker at fysisk seminar fortsetter også etter omorganisering

