
Utvärdering Inspirationsdag för SYV:are 22/11 - 21 
 

Svara på tre frågor 
 1. Hur kändes dagen? 
 2. Har du lärt något nytt? 
 3. Önskemål inför vårens inspirationsträff 

 
• 1: Skönt att se och "träffa" andra syv:ar i detta ensamma yrke :-)  

2: Nya länkar till bra informationsmaterial och konkreta tips från Charlotta Granath 
3: Mer uppdelning mellan skolan och vuxenutbildning i diskussionsgrupperna. 

• En bra dag och jag ser fram emot nästa. 
• 1. Det kändes bra, mkt matnyttigt att ta och ha med sig, speciellt från Charlotta men 

även gruppdiskussioner. 
• Tack för idag! 1 Bra dag över lag. 2 Man lär sig alltid nåt nytt 3 Har i dagsläget inga 

förslag. Fysiska träffar alltid trevligt, men digitala träffar kan vara praktiska. Ha en 
fortsatt fin dag! Med vänlig hälsning Lena 

• Inspirerande dag. Bra mix med samtal i grupp och föreläsningar. Diskuterar gärna SYV 
s roll i EHT. 

• 1 givande och intressant speciellt inslaget med Charlotta. 2 Massor 
• Den bra dag. Diskussionsgrupperna var bra. Ser gärna att man kan vara med även 

digitalt. 
• Efter många år inom skolvärlden har jag hört många prata, men alla har kanske inte 

haft något att säga. Den här dagen har varit ett undantag. Tips. Ta fram material för 
skolledare. inte bara om deras ansvar utan även med råd, tips och exempel. 

• 1 Dagen har varit inspirerande och jag har fått flera nya idéer som jag kommer att ta 
med mig till mina kollegor på skolan. Kommer även att koppla samman gysär i större 
utsträckning jämfört med vad jag har gjort tidigare. Önskar gärna mer om temat SYV 
hela skolans ansvar. Tack för idag! 

• 2. Man får inspiration av er andra, så jag har lärt mig en hel del matnyttigt :) 3. Tycker 
fysiska träffar alltid är trevliga, men digitala är såklart mer praktiska. Kanske kan vara 
bra att dela grund/gy/vux vid specifika frågor/ämne, och ha större när det är 
vägledningsfrågor i allmänhet. 

•  
 
 


