
2020-09-07 Digital teknikutbildning - Solenergi med Lars Andrén 2020-09-03

https://docs.google.com/forms/d/10a8TuF1_8l943nxR4RWmMv3s3UJqNQTFA64UrUid1j0/viewanalytics 1/4

Hur väl har dina förväntningar på kursen uppfyllts?

9 svar

Har du fått kunskaper som är direkt användbara i din arbetssituation?

9 svar

Digital teknikutbildning - Solenergi med
Lars Andrén 2020-09-03
9 svar
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Hur bedömer du kursledarnas kompetens? (Helhetsintryck)

8 svar

Hur upplevde du kursens tempo?

8 svar
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Hur väl överensstämde kursen med kursbeskrivningen?

8 svar

Hur fick du information om kursen?

8 svar
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Vad tyckte du om den digitala lösningen och val av kurs forum via Teams?

8 svar

funka bra!

Det fungerade bra

Det funkar utmärkt med hänsyn till mindre geografiska begränsningar när man deltar
kurser. Det blir mer flexibelt och flera valmöjligheter när kurserna ges digitalt.

Tycker det fungerade utmärkt, vi använder Teams väldigt mycket just nu och under
rådande omständigheter är det ett bra sätt att ändå " träffas"

Det är kanon

Jättebra. Spar framför allt tid.

Det fungerar men kan i min värld inte ersätta en "livekurs"

Bra men blir lite som en monolog

Övrig kommentar

5 svar

fantastisk föreläsare!

Bra kurs. Ser fram mot boken och fördjupningskurs.

Mycket bra kursledare och föreläsare !

Jag lyckades aldrig logga in. Däremmot har jag låtit min skrivare trycka ut alla 168 bilder
ur levererad Power point presentation. avvaktar nu den utlovade boken också. Johan
Löfqvist

Man bör nog lägga in lite mer pauser. blev lite lång dragit att sitta och lyssna.
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