
 

Ledelsesfagligt Grundforløb, efteråret 2019 

Kvantitativ evaluering 
De MPG-studerende har modtaget et elektronisk evalueringsskema til udfyldelse på sidste kursusgang i 
modulet. Underviser har ligeledes evalueret modulet kvalitativt på sidste kursusgang. Resultatet af den 
kvantitative evaluering fremgår i det følgende. 
 

Status 
Evalueringsskemaet er sendt til 36 respondenter, hvoraf 19 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 56%. 
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Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet 

Planlægning af modul, relevans, faglige og pædagogiske indhold, teori og praksis, indsats, 
litteratur og udbytte 
 
 

 
 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

• Mindre tilfredsstillende skyldes personlige forhold - manglende tid/engagement. 
• Ærgerligt at det ikke er internat. Det ville give mere netværk og mulighed for at dedikere sig 

dagene. 
• Med mindre i går tilbage og afholder det som internat, så bør dag 1 kortes ned 
• pædagogiske overvejelse om "blindt" at videreføre et internat-koncept til et eksternat virkede ikke 

helt. Meget lange dage i et bibliotek giver altså ikke det samme. 
Såfremt det fortsat skal være eksternat vil jeg anbefale at man omtænker konceptet og 
"normaliserer" dagen længdemæssigt 

• Generelt gode oplægsholdere. Ønske om mindre foredrags tilgang til didaktikken. 



 
Interesse for fagområde 

 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
• Fokus på kobling mellem teori og praksis 
• Man bliver trukket ud af sin komfort zone, og tvinges ud i situationer, hvor du sammen med andre 

bearbejder din egen evne til at lede. Det er lærerigt, men også lidt udfordrende. 
• Muligheden for netværk 
• Netværk, viden om basisteori, kobling til praksis i teori var fin (men ville have været godt med fx en 

kommunal topleder, der kunne perspektivere til praksis) 
• Mulighed for sparring med NN og det indbyrdes gruppearbejde 
• Gennemgående underviser 
• Netværksdannelse, gruppearbejde, visse gode oplæg 
• Alsidigheden hos underviserne og Mortens engagement 
• mange gæsteundervisere 
• En god bred palette af viden, som skal studeres nærmere. 

God inspiration som afsæt for studiet. 
• Den teoretiske vinkel på ledelse sammenholdt med praksis. Ledelsesudviklingen gennem tiden var 

interessant. 
• variation, det historiske bagtæppe... 
• Gode oplægsholdere og inspirerende medstuderende. 
• Mulighed for at networke 
• Det er rigtigt godt med de eksterne forelæsere. De var gode og gav alt i alt god og tankevækkende 

inspiration. 
• Tid til refleksion med øvrige kursister 
• Gode undervisere. Variation. 
• Sammensætningen af holdet fungerede rigtig godt. Gode dialoger. God fordeling af forelæsning og 

gruppearbejde. 
• Vekselvirkning mellem teori og praksis 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
• Jeg har svært ved at se hvad svagheden har været. 

Hvis jeg skal nævne én var det bøvlet med ændring af mødedatoer kort før start 
• Det er måske ikke en svaghed, men man bør ved ansøgning til det første modul MPG få at vide at 

det vil være en rigtig god idé at starte med LFG. Jeg startede med to moduler i foråret, hvor LFG 
ikke var udbudt, så det er ikke sikkert at jeg havde ventet det halve år med at starte. Men udbyttet 
ville have været større hvis jeg tog LFG som det første modul. 

• Uklar tidsplan 
• Lidt for mange lange indlæg af ældre mænd. Mere praksis ville være godt. 
• Der var et par forelæsninger hvor der ikke var detaljeret beskrevet, hvilket flyttede unødvendig 

meget fokus egen på noteskrivning 
• Stedet, det var ikke et optimal lokale til kurset 
• Forelæsningerne er der ikke meget nytænkning i ift. læring 
• Længden af dag 1 og at der ikke var mad til vegetar 
• meget lange undervisningsdage, der har gjort det nødvendigt at overnatte på hotel 
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• Det ville have været frugtbart for netværksdannelser, hvis vi havde været afsted på internat. 
Aftensessionerne blev ikke det samme, som det nok har været for tidligere studerende. 

• Personligt var det fejl i datoerne fra start, som betød jeg gik fra og til grundet politiske møder. 
• for stor litteraturmængde og for lange dage 
• Alt for meget rod i datoer. Slet ikke tilfredsstillende at få nye datoer en uge inden vi starter op. Og 

jeg har oplevet manglende forståelse fra sekretariatets side, der fx ikke har svaret på mail med 
feedback omkring det. Det er et dyrt modul vi tager og man må forvente helt grundlæggende ting 
er iorden. Her til sidst i modulet er der stadig rod i datoer - fx forskel på datoer på NNs slides om 
eksamen og andre datoer på Moodle. Også PUF datoerne stemmer ikke overens mellem NNs slides 
og hjemmeside, som en anden studerende på holdet påpegede.  
der er desværre også blevet italesat mange gange "at det var bedre på Comwell" - lidt uheldigt, da 
vi jo ikke har oplevet andet. 

• Lange dage - havde været bedre som internat 
• Jeg har en forholdsvis nyafsluttet HDO. Måske derfor jeg synes, at det teoretiske omkring ledelse 

som "håndværk" på LFG kom til kort. 
• Lidt rodet undervisning indimellem 
• Kom dårligt fra start med forkerte datoer. 
• Programmet var lavet til internat i Rebild, trods vi var på universitets biblioteket. For lange pauser 

ind i mellem. Kom sent hjem når man bor længere væk. 
• Lidt fagligt tyndt sidste modul 

 
 
 

Følgende spørgsmål omhandler den praktiske del af masteruddannelsen 
 

- Hvis dette er dit 1. modul, hvad synes du så om de informationer og den velkomstpakke, 
som du modtog i forbindelse med studiestart? 

 
  



 
 

Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 
 

 
 

Hvis du i forbindelse med din masteruddannelse har været i kontakt med mastersekretariatet, 
hvad synes du om den service, som du fik? 
 

 
 

Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting. 
 

• Jeg synes kommunikationen med universitetet er svær. Jeg får ikke beskeder når der er nyt i 
Moodle eller i min studiemail. Og jeg synes introduktionen til systemerne har været yderst 
mangelfuld. Vi har i forvejen adskillige mails og fagsystemer der skal tjekkes hver dag, så flere 
systemer er ikke ligefrem lykken :) 
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• Finde et andet sted vil være godt 
• Der var i første omgang kommet en forkert dato ud vedr opstart 

Gerne have litteraturlisten i bedre tid 
• Viden om bogpakkerne kom desværre ret sent. 
• Sikre planlægning af moduler, det er travle kalendere det skal passe sammen med. 
• Mere venlighed og serviceminded tilgang fra sekretariatslederen ønskes og forventes - især ved fejl.  

Datoer skal være på plads i god tid og ikke ændres med så kort varsel. Vi er ledere og chefer med 
travle kalendere, og med opgaver som ikke kan flyttes. Det har bl.a. betydet at jeg må gå glip af 
undervisning fordi datoer blev flyttet. Men vi betaler for fuld uddannelse. 

• Jeg tror modulet opbygning og afvikling bedre passer til Comwell end til biblioteket. Det duer ikke 
med undervisning om aftenen - og selvom maden er god, indbyder middag og biblioteket ikke til at 
netværke. Min fornemmelse er, at fraværet af netop den mulighed påvirkede det samlede udbytte. 

• Ingen indkvartering på Comweel Rebild. 

Du er velkommen til at skrive dit navn på, men du kan også vælge at være anonym. 
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