
Q1 Var det gitt ut nok informasjon i forkant av kurset?
Answered: 7 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Rikelig og god informasjon før kurset. God oppfølging med purring av oss som var litt sene. 22.02.2019 12:57

2 ja 14.02.2019 18:23

3 Ja og det kom fortløpende mail hele tiden . 13.02.2019 13:16

4 Ja, tillstrekkelig med informasjon. Men den kunne kanskje vært litt tidligere? Særlig det å få tid
nok til å fly klubbseleksjon før man kommer på i-kurset.

13.02.2019 01:05

5 Ja jeg mener det 13.02.2019 00:33

6 Med litt egeninnsats med å lese igjennom alt så var det nok det 12.02.2019 18:14

7 Ja 12.02.2019 16:52
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Q2 Hva mener du om hotellet vi valgte som kurssted?
Answered: 7 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Godt egnet, sentral beliggenhet og veldig god mat. Kunne kanskje vært gjort billigere et annet
sted?

22.02.2019 12:57

2 Hotellet var greit og maten veldig god. Jeg hadde rom mot jernbannen. Dette medførte noe
støy og svøvn vansker. Ved bruk av samme hotell, prøv å reservere rom som ikke venner mot
jernbanespor og jernbanestasjon.

14.02.2019 18:23

3 Det var bra , sentralt og god mat 13.02.2019 13:16

4 Bra hotell til å holde kurs, med mulighet til flere grupperom i nærheten til hverandre. Brukbar
pris på overnatting, og god mat.

13.02.2019 01:05

5 Hotell valg var veldig bra 13.02.2019 00:33

6 Helt topp 12.02.2019 18:14

7 Veldig bra 12.02.2019 16:52
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Q3 Hvilke forventninger hadde du i forkant av kurset, og ble disse
innfridd?

Answered: 7 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Hadde forventninger om lære mer om instruksjon og hvordan utføre det i praksis. Jeg synes det
var et veldig godt opplegg med dyktige leksjonsholdere. Lange dager, men nødvendig for å
komme igjennom stoffet. Likte svært godt den pedagogiske vinklingen.

22.02.2019 12:57

2 Forventningene ble innfridd og vel så det 14.02.2019 18:23

3 Var usikker hvordan det skulle vere . Men det var meget bra kursopplegg . over mine
forventninger og dyktige ledere .

13.02.2019 13:16

4 Hadde ingen spesielle forventninger til kurset, kom med et åpent sinn kan du si, men var spent
på hvordan dette var tenkt gjennomført. Det ble et veldig godt gjennomført kurs, langt over ev.
forventninger jeg hadde.

13.02.2019 01:05

5 Jeg hadde middels forventninger i forkant av kurset og ble overrasket av det veldig godt
organiserte kurset og dets innhold. Det var høy kvalitet sammenlignet med tidligere instruktør
kurs i proffesjonell flyging.

13.02.2019 00:33

6 De ble mer enn infridd. Meget imponert over kvaliteten og måten kurset ble holdt på 12.02.2019 18:14

7 Bedre enn forventet 12.02.2019 16:52
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Q4 Hva mener du prinsippet om å lage e-læring med eksamen av
teoridelene før kurset?

Answered: 7 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Lurt å gjøre unna det før kurset for å utnytte tiden bedre. Veldig greit å få en repetisjon på
stoffet.

22.02.2019 12:57

2 For meg fungerte dette fint. 14.02.2019 18:23

3 Veldig bra man begynner å lære om det man skal ha videre i instruktør utdanningen . 13.02.2019 13:16

4 Veldig bra. Da har man gjennomgått stoffet selv, og bestått eksamen. Behøver ikke å bruke tid
på dette stoffet under kurset. E-læring med eksamen synes jeg er bra, man bruker den tiden en
trenger til gjennomgang, og tar eksamen når det passer.

13.02.2019 01:05

5 Det er en god måte å få gjort unna en del materiell slik at selve kurset kan fokusere på ting som
krever gruppe samarbeid. Noen av svarene på eksamen var begge rett og kunne virke
misledende. Kansje en grunndig gjennomgang av spørsmål og svar kan gjennomgås.

13.02.2019 00:33

6 Like greit å være ferdig med det i forkant slik at det ikke trenger å være en belastning på
kurset�

12.02.2019 18:14

7 Synes det var veldig bra 12.02.2019 16:52
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Q5 Er det andre teoritema en kunne tatt på samme måte før kurset?
Answered: 7 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Kommer ikke på noe, syntes det var bra dekt opp med instruktørheftet, teknisk materie og den
generelle delen.

22.02.2019 12:57

2 Det er det nok, men jeg synes at mengde som ble tatt før kurset var passelig. Kunne kanskje
også ha opplyst at hvis man feilet på første forsøk så kunne man ta prøven om igjen

14.02.2019 18:23

3 Det var bra det som var . 13.02.2019 13:16

4 Synes dette var en passe mengde stoff å gå igjennom før kurset. Ingen ønsker å utvide dette fra
min side.

13.02.2019 01:05

5 Teoritema som ble gitt var god og ser ingen grunn til forandring 13.02.2019 00:33

6 Tror det meste er dekket 12.02.2019 18:14

7 Synes det fungerte bra sånn det var 12.02.2019 16:52
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Q6 Hvordan fungerte loggheftene til klubbseleksjonen - har du
forbedringsforslag?

Answered: 7 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 De dekker det viktigste føler jeg. Nå var jo ikke min klubb best på utfylling av de, det skal jeg ta
med meg videre.

22.02.2019 12:57

2 Fungerte ganskje greit, men på kurset kunne vi kanskje ha tatt opp og sett på hvordan NLF
ønsker disse utfylt. Kanskje gjort noen selv på kurset.

14.02.2019 18:23

3 Bra logghefte , brukte det samme da vi tok ppl-a 13.02.2019 13:16

4 Er ikke helt sikker på hvor godt kjent dette er for de instruktører som skal fly klubbseleksjonen.
Kanskje gi en dypere veiledning til i-kurs kandidaten og la han ta større ansvar for at dette er
korrekt utfylt til han møter på kurs.

13.02.2019 01:05

5 Ingen forslag til forbedring 13.02.2019 00:33

6 Helt greit� 12.02.2019 18:14

7 Var helt greit det 12.02.2019 16:52
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Q7 Hva mener du om læringseffekten av at du må evaluere flere 10
minutters presentasjoner på kurset?

Answered: 7 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Svært god! Man lærer seg å gi tilbakemeldinger og blir også gjort oppmerksom på ting man
selv kan jobbe med.

22.02.2019 12:57

2 Det var meget lærerikt. Skulle gjerne ha sett at vi fylte ut elev skjemaene og ga karakterer på
noen av oppgavene. slik at disse ble fulgt inn riktig.

14.02.2019 18:23

3 Meget bra , att du for tilbakemeldinger og att vi alle diskuterer det, og da lærer mer av det. 13.02.2019 13:16

4 Veldig bra. Dette må bestå. På vårt kurs ble tilbakemeldingene bare bedre og bedre jo flere
foredragsholdere som ble evaluert.

13.02.2019 01:05

5 God læringseffekt som bør fortsette 13.02.2019 00:33

6 Det er uten tvil veldig effektivt å gjøre det slik 12.02.2019 18:14

7 Veldig bra og lærerikt 12.02.2019 16:52
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Q8 Hva mener du om læringseffekten av rollespillene for å
kommunisere med dine fremtidige elever?

Answered: 7 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Veldig bra å sitte en til en og bytte på rollene. Gode, saklige tilbakemeldinger fra
observatørene! Dette ligger nok svært nært opptil hva vi kommer til å oppleve i praksis. Mange
relevante scenarioer.

22.02.2019 12:57

2 Meget viktig og sældeles nyttig. 14.02.2019 18:23

3 Meget bra og læringseffekten er helt topp 13.02.2019 13:16

4 Veldig bra. Dette er en god start på instruktørkarrieren. Skal effekten bli god, er man også
avhengig av at det gis gode tilbakemeldinger fra observatøren, samt instruktørkandidaten får
mulighet til å kommentere sine egne feil.

13.02.2019 01:05

5 Veldig verdifull introduksjon til Instruktør kanditatene 13.02.2019 00:33

6 Uvurdelig 12.02.2019 18:14

7 Ikke deltatt foreløpig 12.02.2019 16:52
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Q9 Hvilke teoritema kunne vi med fordel legge til på I-kurset?
Answered: 7 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Synes i grunn vi var igjennom det meste jeg ville føle var naturlig å gå igjennom. Har ingen
ytterligere forslag. Tror det må være opp til den enkelte å gå ennå grundigere inn i det
teoretiske på egen hånd og etter egne forutsetninger siden det er et stort sprik i erfaring og
kunnskapsnivå blant deltagerene på kurset.

22.02.2019 12:57

2 Utfylling av skjemaer og loggbok slik at både elever og instruktør gjør dette riktig. 14.02.2019 18:23

3 Tror det som er der er bra 13.02.2019 13:16

4 Ingen konkrete forslag, men det nye loggheftet kan kanskje brukes på et par øvelser for å få et
godt innblikk i hvordan det skal føres riktig.

13.02.2019 01:05

5 Kansje mer detaljert teori om selve vedlikehold av eget fly og dokumenter 13.02.2019 00:33

6 Tror vi var innom det aller meste 12.02.2019 18:14

7 Kanskje litt mere om planlegging før flygning før første skoletur 12.02.2019 16:52
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Q10 Hva kunne vi gjort for at du blir en (enda) bedre teori-instruktør?
Answered: 7 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Kanskje hatt flere plenumspresentasjoner, muligens en litt lengre også. Men ser at tiden raser
avgårde hvis man skulle gjort det.

22.02.2019 12:57

2 Kanskje vist noen filmsnutter med eksempler på gode instruksjoner, gjerne fra YouTube e.l. 14.02.2019 18:23

3 Rollespillene var veldig bra og lærerikt 13.02.2019 13:16

4 Grunnlaget ble lagt på kurset, tidsmessig er det vanskelig å få gjort noe særlig mere. Det kunne
i tilfelle være å kjøre en presentasjon til, om tidsbruk og effekt av dette svarer seg er jeg ikke
helt sikker på.

13.02.2019 01:05

5 Fremtidige kandidater kan undervise Teori i klubbene under veileding av erfarne instruktører og
tilegne seg god erfaring før de starter på selve I - Kurset. Dette i forbindelse med
klubbseleksjon.Rollespill

13.02.2019 00:33

6 Det måtte være mer av det samme da� 12.02.2019 18:14

7 Synes vi fikk fikk bra info jeg og trening 12.02.2019 16:52
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Q11 Har du forslag til rollespill scenarier vi bør endre eller legge til?
Answered: 7 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Synes de var veldig relevante og dekket mange aspekter. Kan skje en om å fly inn i IMC og hav
man gjør da

22.02.2019 12:57

2 Viktigheten av ANC = Aviate, navigate, communicate 14.02.2019 18:23

3 Tror dere har fått med det viktigste 13.02.2019 13:16

4 Det var nok scenarier i rollespillet. Noen ble endret underveis, foreslår at de kjøres et år til før
eventuell endreing eller nye tas inn.

13.02.2019 01:05

5 Syntes de rollespill som ble brukt under kurset var veldig gode 13.02.2019 00:33

6 Det måtte være å gjøre det samme i simulatorer da ellers tror jeg vi vêr innom mye viktig 12.02.2019 18:14

7 Ikke deltatt enda 12.02.2019 16:52
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Q12 Hva bør kunne mikroseksjonen gjøre av forbedringer av
instruktørkurset?

Answered: 7 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Jeg er veldig godt fornøyd med kurset og syntes det var effektivt. Man dekket mye på kort tid.
Kanskje man kunne fått en gjesteforeleser på flysikkerhet eller et annet relevant tema.

22.02.2019 12:57

2 Se tidligere svar 14.02.2019 18:23

3 Hele kurset er veldig profosjonelt tilrettelagt . 13.02.2019 13:16

4 Sikre at Hr. Holm holder dette kurset til evig tid. 13.02.2019 01:05

5 Kansje bruk av en enkel Flysimmulator med TV Skjerm og sett med pedaler ok stikke for å
gjøre det litt mer realistisk under rollespillet. Der observatøren kan kontrollere forholdene som
vind skyer motorstopp osv osv...

13.02.2019 00:33

6 Syns det var helt topp fordi vi gikk så grundig igjennom ting så grundig og i plenum 12.02.2019 18:14

7 Synes vi fikk det matrielle vi skulle instriktlrhåndboka etc 12.02.2019 16:52
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Q13 Hva mener du om varigheten av dette klasseromskurset?
Answered: 7 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Passe. 4 dager er vel det meste man kan få til i en for mange hektisk hverdag. God utnyttelse
av tiden, lange dager.

22.02.2019 12:57

2 Dagene var i litt i lengste laget 14.02.2019 18:23

3 Med dagens pensum så rekker det med 4 dager , men kommer det mere ting og fag inn . bør
det økes med 1 dag .

13.02.2019 13:16

4 Akkurat passe. Lange og effektive dager. 13.02.2019 01:05

5 Varigheten var tilfreds 13.02.2019 00:33

6 Fire dager såppas lange tror jeg er pssse 12.02.2019 18:14

7 Helt greit og med passe pauser 12.02.2019 16:52
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Q14 Hva var ditt generelle inntrykk av kursets ramme og struktur?
Answered: 7 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Svært godt. Veldig fin gjeng og god stemning under kurset. Roger holdt stramme tøyler og
regien på en behagelig og humoristisk måte. Viktig at noen gjør det, ellers forsvinner tiden på
lange diskusjoner og sidespor. God presentasjon timeplanen underveis.

22.02.2019 12:57

2 Flinke instruktører som samtidig var lyttende og inkluderende 14.02.2019 18:23

3 Jeg ble meget overrasket over hvor profosjonelt og pedagogisk alt var lagt opp til . Og det var
dyktige lærere . Helt TOPP

13.02.2019 13:16

4 Dette var et meget bra kurs. Her er det tydelig at tidligere tilbakemeldinger og forbedringer som
kursholderne selv har sett over tid er endret og tatt inn i kurset. Passe lengde på kurset, mye
stoff som skal inn på kort tid. Alle deltagerene ble aktivert hele tiden, her er det ingen mulighet
for å surfe igjennom. Det var en veldig bra oppbygging av kurset, fra vi begynte med 10 min.
presentasjon, til vi gikk over i rollespill. Jeg har deltatt på et meget, meget bra kurs, og jeg er
imponert over den jobben som er gjort for av vi skal bli gode instruktører på mikro.

13.02.2019 01:05

5 veldig god 13.02.2019 00:33

6 Er bare mektig imponert for alle ble nødt til å delta å lære hverandre og lære av hverandre 12.02.2019 18:14

7 Veldig bra 12.02.2019 16:52
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Q15 Hvis du har sluttkommentarer:
Answered: 7 Skipped: 0

# SVAR DATO

1 Som allerede uttrykt, meget godt fornøyd med kurset. Høy seriøsitet på stoffet, samtidig god
stemning. Relevant stoff og god struktur.

22.02.2019 12:57

2 Total karaktær : MG+ 14.02.2019 18:23

3 Vil takke alle kursholdere for et meget proff opplegg . Og spesielt Roger Holm som var en dyktig
og morsom pedagog .

13.02.2019 13:16

4 Håper at struktur og innhold kan videreføres til senere kurs i den grad det er mulig. Skal
loggheftet til klubbseleksjon ha noen mening, må det enten samles inn eller gjennomgås. Hvis
ikke mister det fort sin hensikt. Når man skriver i dette feltet, kommer alt på en linje. Litt vondt å
lese etterhvert. Hadde det vært mulig at hele teksten blir synlig, som i en stor tekstboks? Tusen
takk til alle som har deltatt for at dette skulle bli et godt kurs.

13.02.2019 01:05

5 Fra min egen erfaring så er det ingen erstatning av bruk av Fly Simulator til å trene nye
instruktører.. Der observatøren kan kontrollere forholdene. Om det lar seg gjøre å få dette til så
hadde det øket kvaliteten på treningen av nye instruktørene betydelig. Det å kunne fryse
simmulator og diskutere imellom de forskjellige øvelser og rollespill er gull verdt.

13.02.2019 00:33

6 Takk for en fin helg 12.02.2019 18:14

7 At dette var et flott kurs å godt planlagt 12.02.2019 16:52
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