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SP1 Hva mener du om informasjonen i forkant av kurset? 

Besvart: 5 Hoppet over: 0 

 
 
 

# SVAR DATE 

1 Med tanke på at dette kurset ble til på kort varsel, så var denne bra. Vi fikk vite det vi trengte 

av informasjon. 

7/19/2021 11:16 AM 

2 God informasjon. God kontakt med kursleder på mail og tlf 7/18/2021 11:02 PM 

3 Den var god 7/18/2021 10:47 PM 

4 Bra nok. Ikke lett å få det til å passe tidsmessig for alle, men dere dro det i land. Bra! 7/18/2021 9:48 PM 

5 Den var veldig bra. God informasjon. Føler vi manglet en oversikt over tider og tema. Dette 

forstod jeg var vanskelig mtp oppmøte. 

7/18/2021 9:26 PM 

 

SP2 Hva mener du om hotellet som vi valgte til kurset? 

Besvart: 5 Hoppet over: 0 

 
 
 

# SVAR DATE 

1 Hotellet var ok, maten var grei. Savnet A/C på rommet, da det ble alt for varmt om natten. 7/19/2021 11:16 AM 

2 Hotellet var bra. Lokalene som ble brukt var tilnærmet perfekt. Maten på hotellet var veldig 

god. Rommet var topp men varmt. Ingen aircondition. 

7/18/2021 11:02 PM 

3 Ganske bra 7/18/2021 10:47 PM 

4 Helt greit. Hyggelig betjening og grei standard. Bra med "gratis" kveldsmat. 7/18/2021 9:48 PM 

5 Det var helt i orden. Bra mat, og hyggelige omgivelser. 7/18/2021 9:26 PM 

 

SP3 Hvilke forventninger hadde du i forkant av kurset, og ble disse 

innfridd? 

Besvart: 5 Hoppet over: 0 

 
 
 

# SVAR DATE 

1 Hadde forventninger på høy fokus på den pedagogiske biten, og vil si det meste av mine 

forventninger ble innfridd. 

7/19/2021 11:16 AM 

2 Mine forventninger var nok noe annerledes en hva jeg forventet. Hadde en forstilling om at 

kurset ville bli gjennomført med mer prøver. Når det er sagt så er jeg godt fornøyd og heller 

positivt overrasket. Kunne ønsket meg litt mer realisme i "simulatoren og rollespill" 

7/18/2021 11:02 PM 

3 Jeg hadde forventet omtrent det vi fikk.fint planlagt og gjennomført 7/18/2021 10:47 PM 

4 Jeg ønsket å lære mest mulig om sportsfly miljøet, og kurset gjorde at jeg nå vet mye mer. 

Mao innfridd. 

7/18/2021 9:48 PM 

5 Jeg hadde forventninger til å utvikle oss mentalt og trene på vanskelige situasjoner. Dette følte 

jeg vi fikk god trening på. Samtidig som vi fikk masse ekstra tyngde i ryggsekken, med 

erfaringsdeling. 

7/18/2021 9:26 PM 
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SP4 Hva mener du prinsippet om å lage e-læring med eksamen av 

teoridelene før kurset? 

Besvart: 5 Hoppet over: 0 

 
 
 

# SVAR DATE 

1 Det fungerte bra å bruke tiden før kurset på å lese og forberede seg, med eksamen til slutt. Vil  

tro dette også vil fungere enda bedre på kurs med "lengre frister" 

7/19/2021 11:16 AM 

2 Støtter dette 100% 7/18/2021 11:02 PM 

3 Det var et fint opplegg som man lærer fort med. 7/18/2021 10:47 PM 

4 Helt greit at vi blir tvunget til å forberede oss. Kunne kanskje ha gått igjennom de gale svarene 

for å lære enda mer. Som nevnt tror jeg at noen av de riktige svarene var gale :-) 

7/18/2021 9:48 PM 

5 Det fungerte veldig bra. 7/18/2021 9:26 PM 

 

SP5 Hvilke andre teoritema kunne vi tatt med på samme måte før kurset? 

Besvart: 4 Hoppet over: 1 

 
 
 

# SVAR DATE 

1 Meteorologi var et tema jeg savnet. 7/18/2021 11:02 PM 

2 Årsaken til fatale ulykker, dette er vårt viktigste tema 7/18/2021 10:47 PM 

3 Usikker, men kanskje en gjennomgang av hva som gjelder og ikke minst hva som gjelder for 

instruktører kunne være på sin plass. Noe av dette ble gjennomgått siste dag men med noe 

lite tid tilgjengelig. 

7/18/2021 9:48 PM 

4 Har ingen gode forslag. 7/18/2021 9:26 PM 

 

SP6 Hvis du brukte loggeheftet til klubbseleksjonen - Hvordan fungerte 

det? 

Besvart: 4 Hoppet over: 1 

 
 
 

# SVAR DATE 

1 Jeg brukte ikke dette før kurset. 7/18/2021 11:02 PM 

2 Brukte det ikke 7/18/2021 10:47 PM 

3 Det ble brukt og gjorde nok at forberedelsene var noe bedre strukturert enn de kanskje kunne 

være. Trodde at dette heftet skulle benyttes under kurset, men der tok jeg feil. 

7/18/2021 9:48 PM 

4 Ikke relevant i mitt tilfelle. 7/18/2021 9:26 PM 
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SP7 Hva lærte du av å evaluere andres 10 minutters-presentasjoner på 

kurset? 
Besvart: 5 Hoppet over: 0 

 
 

# SVAR DATE 

1 Det var minst like viktig med evaluering og diskusjon etter øvelsen som selve øvelsen. Å lære 

av andres erfaringer er en viktig del 

7/19/2021 11:16 AM 

2 Man lærte mye av dette. Men i hovedsak var det tilbakemeldingene man hørt fra 

"medstudentene" som da hadde en litt annerledes vinkel på sine kommentarer. Veldig lærerikt 

og overraskende at det var en vri på hva jeg i utgangspunktet trodde. Jeg trodde det var min 

presentasjon som skulle diskuteres ikke min fremførelse. :) 

7/18/2021 11:02 PM 

3 Hvordan man kan forbedre sine egne presentasjoner. Og hvordan man kan hjelpe andre med å 

forbedre sine. 

7/18/2021 10:47 PM 

4 Greit å få prentet inn en konstruktiv måte å gi tilbakemelding på. 7/18/2021 9:48 PM 

5 Det ga meg god læring i å gi gi tilbakemelding. Vi fikk mange muligheter til å forbedre oss. 7/18/2021 9:26 PM 

 

SP8 Hvordan synes du rollespillene fungerte som instruktørtrening? 

Besvart: 5 Hoppet over: 0 

 
 

# SVAR DATE 

1 Ok etter hvert. Det var krevende å "se ut av flyet rett inn i veggen" Disse bør utvikles med 

f.eks. bilder av utsikten fra cocpit, film eller simulator 

7/19/2021 11:16 AM 

2 Rollespillene fungerte godt. Skal man kunne gjøre det bedre må det være mer realisme i 

"cockpit" noe som er vanskelig med et bilde pålimt en vegg. Men når det er sagt - lærerikt, 

samt lærerikt å høre på andres opplevelse av deres rollespill, samt observatørens kommentar. 

7/18/2021 11:02 PM 

3 Det fungerer godt, men noe av det kan kanskje læres ut på andre måter. Uansett man lærer 

mest av å gjøre selv 

7/18/2021 10:47 PM 

4 Jeg lærte mye om hvordan miljøet tenker og det var bra. Jeg er sikker på at dette spillet kan 

bli enda bedre på sikt, men det var både gøy og lærerikt. 

7/18/2021 9:48 PM 

5 Det fungerte veldig bra. Vanskelig å se for seg hvor man er i scenario i forhold til eleven, da vi  

ser i veggen. 

7/18/2021 9:26 PM 

 

SP9 Hvordan synes du rollespillene fungerte som trening for å 

kommunisere med elever? 
 

# SVAR DATE 

1 Når man ble vant nok til å ikke bruke for mye krefter på å "simulere" flyturen, ble 

kommunikasjonen med "eleven" mye bedre. 

7/19/2021 11:16 AM 

2 Som kommunikasjon fungerte det svært bra. Men skal man få til en helt tilfredsstillende 

trening så må både "instruktør og elev se/oppleve" det samme, ha samme oppfattelse av hva 

som skjer. Men som kommunikasjon var det alt i alt bra. 

7/18/2021 11:02 PM 

3 Nettopp det er hoved hensikten , det fungerer fint. 7/18/2021 10:47 PM 

4 Som over. 7/18/2021 9:48 PM 

5 Det fungerte bra. Noen av elevene, dro det litt langt at det ble lott for useriøst. 7/18/2021 9:26 PM 
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SP10 Har du forslag til rollespill scenarier vi bør endre eller legge til? 

Besvart: 4 Hoppet over: 1 

 
 

# SVAR DATE 

1 Har ikke forslag til andre scenarier. Men med tanke på at vi var 5 (skulle vært seks) så kunne 

jeg tenkt meg kortere scenarier. Og da heller legge til samme scenarie med flere "instruktører" 

7/18/2021 11:02 PM 

2 Tenk på om det kan gjøres mer effektivt, kanskje man kan få «lekse» slik at man er forberedt 

og dermed får enda mer ut av det. 

7/18/2021 10:47 PM 

3 Ikke noen banebrytende forslag. 7/18/2021 9:48 PM 

4 Motorbrann, eller at eleven fryser under landing. 7/18/2021 9:26 PM 

 

SP11 Hva kan vi gjøre av forbedringer på instruktørkurset? 

Besvart: 5 Hoppet over: 0 

 
 
 

# SVAR DATE 

1 Utvikle rollespillene, med bilder eller lignende, for å hindre at kandidatene bruker for mye tid på 

å samkjøre seg for lære seg å "simulere" foran veggen. 

7/19/2021 11:16 AM 

2 I utgangspunktet tenker jeg at 6 personer på instruktørkurset er bra. Forbedringer går eventuelt 

på det som jeg har nevnt : "bilde av cockpit" 

7/18/2021 11:02 PM 

3 Kanskje noen presentasjoner av teorikurs vi forventes å kunne holde 7/18/2021 10:47 PM 

4 Om mulig sette av mere tid til å diskutere utfordringer med å være instruktør, men ser at dette 

må medføre at noe annet går ut da dagene var lange nok. 

7/18/2021 9:48 PM 

5 Mer konkrete eksempler på øvelser. 7/18/2021 9:26 PM 

 

SP12 Hva kan vi gjøre av forbedringer på instruktørutdanningen? 

Besvart: 5 Hoppet over: 0 

 
 
 

# SVAR DATE 

1 Har ingen gode forslag på nåværende tidspunkt. Synes dette fungerte bra. 7/19/2021 11:16 AM 

2 Jeg opplevde at kursleder og de andre som var observatører var gode og godt forberedt. Litt  

mer info i forkant av kurset, en timeplan, eller en plan rundt hva som skulle gjennomgås hadde 

vært ønskelig- 

7/18/2021 11:02 PM 

3 Vanskelig å si , det var veldig bra. 7/18/2021 10:47 PM 

4 Se på tilbakemeldingene og bruk de til forbedring. 7/18/2021 9:48 PM 

5 Har ingen innspill. 7/18/2021 9:26 PM 
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SP13 Hvilke andre tema kunne presentert på I-kurset? 
Besvart: 4 Hoppet over: 1 

 
 
 

# SVAR DATE 

1 Ingen spesielle ønsker. Mye takket være at det var litt tid til spørsmål rundt andre saker man 

var opptatt av. 

7/18/2021 11:02 PM 

2 Allerede nevnt, enda mer fokus på hvordan vi kan unngå at flere ulykker skjer , og vi vet 

hvordan de har skjedd. 

7/18/2021 10:47 PM 

3 Kommer ikke på noe. 7/18/2021 9:48 PM 

4 Kunne vært interessant å lese hendelser som er innrapportert av instruktører under skoling. 7/18/2021 9:26 PM 

 

SP14 Hva mener du om varigheten av dette klasseromskurset? 

Besvart: 5 Hoppet over: 0 

 
 
 

# SVAR DATE 

1 4 dager var bra. Dagene ble litt lange, med kanskje litt korte pauser. 7/19/2021 11:16 AM 

2 Varigheten var god. Kunne ikke vært mindre. Positiv til at det gikk over 4 dager 

sammenhengende. 

7/18/2021 11:02 PM 

3 Passe 7/18/2021 10:47 PM 

4 Passe lengde. Lange dager, men dere holdt oss våkne :-) 7/18/2021 9:48 PM 

5 Det var verken for kort eller for langt. 7/18/2021 9:26 PM 

 

SP15 Hva var ditt generelle inntrykk av kursets ledelse og struktur? 

Besvart: 5 Hoppet over: 0 

 
 
 

# SVAR DATE 

1 Skjønner at dette kurset ble til litt under veis å det fungerte greit, savnet litt en generell 

timeplan for dagene 

7/19/2021 11:16 AM 

2 Positivt overrasket. 7/18/2021 11:02 PM 

3 Meget bra D 7/18/2021 10:47 PM 

4 Flotte engasjerte kursledere. Jeg må ikke ha struktur, men tenker at flere ville sette pris på en 

røff timeplan for dagene. 

7/18/2021 9:48 PM 

5 Det var jeg fornøyd med. Ledelsen var uformell og svært hyggelig. Struktur var bra, selv om 

det var endring av planer. 

7/18/2021 9:26 PM 
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SP16 Hvis du har sluttkommentarer: 

Besvart: 5 Hoppet over: 0 

 
 

# SVAR DATE 

1 Alt i alt et bra kurs med mye bra folk. Gleder meg til å fortsette på utdanningen, og muligheten 7/19/2021 11:16 AM 

 for å stadig lære mer.  

2 Jeg er alt i alt godt fornøyd med kurset, ledelsen og gjennomføringen. Om det var "flaks" at vi 

instruktøraspiranter fikk såpass god kjemi er mulig - men det var i alle fall med på at kurset ble 

så bra som det ble. Hadde vært topp om man på et eller annet tidspunkt kunne samles igjen 

og høre: "Hvordan har det gått?" Takk! 

7/18/2021 11:02 PM 

3 Litt mer oppgaver med briefing av konkrete øvelser 7/18/2021 10:47 PM 

4 Bra kurs med flotte mennesker. Jeg har hatt noen fine dager og lært masse så fortsett å stå 

på. 

7/18/2021 9:48 PM 

5 Takk for en fin samling. Dere har gjort en bra jobb. 7/18/2021 9:26 PM 

 


