
Evalueringsskema 
 

Angiv hvor stor Jeres tilfreds har været ud for hvert af nedennævnte spørgsmål ved at 

sætte kryds i et af tallene fra 1 til 6, hvor 1 udtrykker den mindste tilfredshed og 6 den 

største tilfredshed.  

  
1  2  3  4  5  6  

Hvor tilfreds er du med kursets varighed på 10 gange? 1)              

Hvor tilfreds er du med 2 timer pr. gang? 2)              

Hvor tilfreds er du med starttidspunktet på dagen? 3)              

Hvor tilfreds er du med lokalet?              

Er du tilfreds med antallet af undervisere?              

Er du tilfreds med undervisernes tålmodighed?              

Er du tilfreds med undervisernes viden om emnerne?              

Hvor tilfreds er du med undervisningen i at sende og 

modtage mails?              

Hvor tilfreds er du med undervisningen om og brugen af 

NemID?              

Hvor tilfreds er du med undervisningen om og brugen af den 

digitale postkasse (e-boks)?              

Hvor tilfreds er du med undervisningen i at komme på og 

bruge internettet?              

Hvis du har kommentarer, så skriv venligst her:  

  

  

  

  

  

  

  

      

1) Hvis du mener at et andet tal en 10 gange er passende, må du 

meget gerne angive hvad du mener er passende.    
     

2) Hvis du mener at et andet tal end 2 timer er passende, må du 

meget gerne angive hvad du mener er passende.         

3) Hvis du mener kurset bør starte på et andet tidspunkt, må du 

meget gerne angive dette tidspunkt.    
     



  

  

  

Evalueringsskema 
  

   

  

  

Kære kursister  
Da vi meget gerne vil forsøge at gøre undervisningen bedre, har vi brug for Jeres mening og 

opfattelse af hvordan kurset er blevet afviklet, og derfor vil vi meget gerne bede Jer udfylde 

dette evalueringsskema.  

Tre spørgsmål, angivet med et lille tal efter spørgsmålstegnet kan muligvis afkræve et 

yderligere svar, hvis I ikke har været tilfreds.  

Nederst på skemaet kan I angive, hvis I har en anden mening eller ønske om antallet af dage, 

timer og tidspunkter.  

Skulle I, udover at sætte Jeres kryds, have yderligere kommentarer, så er der plads til dette 

under spørgsmålene.  

Da evalueringen foregår anonymt, skal I ikke holde Jer tilbage med hverken positiv eller negativ 

kritik.  

   

HUSK: Jeres vurdering vil gavne fremtidige kursister.  

  

  


