Evaluering - innbyggere

EVALUERINGSSKJEMA for:
«Gjestebud» som metode 2018 for å samle innspill fra innbyggere.
1) Hva er din/deres opplevelse av å delta i «GJESTEBUD»? Skriv gjerne flere ting.
 Ideene kan komme frem, også i fra de som er forsiktig med å prate i større
forsamlinger
 Fornøyd med initiativet til gjestebud
 Engasjerende
 Sosialt
 Interessant
 Lærerikt
 Hvorfor kalles et møte for «gjestebud»?
 Positivt med et slikt møte
 Positivt å få med alle ulike momenter
 Overrasket over hvor mange turmuligheter som er her
 Positivt at vi ikke var så mange
 Morsomt å snakke om vårt bosted
 Det er mange rom for forbedring
 Fint at vi var så få mennesker da er det lettere å snakke
 Bra
 Engasjerende
 Blir oppmuntret til å tenke over ting
 Positivt – greit å diskutere
 Koselig
 Interesserer meg
 Deltakerne var engasjerte
 Jeg synes det var en spennende måte å jobbe på
 Fint å rullere!
 Blir bedre kjent
 «Alle kan noe, ingen kan alt»
 Toveis-kommunikasjon
 Veldig bra, positivt tiltak
 Positivt
 Mange engasjerte deltakere
 Mange ideer kom fram
 Ble mye fokus på turløyper
 Vanskelig å få gjestene til å delta i gjestebudet. Det var dårlig oppmøte.
 Vellykket, sosialt treffpunkt
 Kreativt og inspirerende
 Vellykket kveld
 Greit
 Vi kan få sagt det vi føler
 Vi har ikke vært m/ på dette før
 Alt på Facebook – vi er ikke der
 Positivt
Takk for dine innspill!








Flott initiativ
Kommer sikkert flere tanker/forslag etter hvert
Medvirkning til eget lokalsamfunn er bra
Trivelig og sosialt
Veldig bra initiativ
Toveis-kommunikasjon

2) Hvordan tror du/dere deltakelsen i denne «GJESTEBUDET» kan bidra til at din/deres
stemme blir hørt av dem som bestemmer i kommunen?
 Håper det blir tatt hensyn til de minste stedene
 Vi må håpe at vårt bidrag blir tatt med i vurderingene av tiltak og at våre
lokalkunnskap kan komme andre og flere til gode
 Who knows?
 ? Det er lov å håpe
 Jeg håper kommunen tar innbyggernes ønsker på alvor og lytter, slik at vi kan skape
godt tettsted med utviklingsmuligheter for fremtiden
 Redd det har liten virkning- siden all energien blir brukt på Lampeland – men vi kan
jo håpe 
 Håper at vi blir hørt, så vi kan samle bygda på en felles møteplass
 Tror kanskje det kan komme noe bra ut av det
 Vi får sagt i fra
 Svarene her bør jo tas seriøst!
 Et lite håp
 Tror noe kan bidra
 Håper på respons
 Håper at mange innspill kan føre til noe positivt for lokalsamfunnet
 Veldig spent
 Forventer det blir tatt tilfølge
 Meget begrenset
 Ja, det tror jeg
 Vi har tilknytning til nærområdet, og har det beste utgangspunktet for å uttale oss
 Skaper et engasjement som politikerne ikke kan overse
 Nei, tror ikke, men vi kan håpe
 Håper at de tar en så omfattende undersøkelse til etterretning
 Nye innspill fra flere hold
 Kommunen skal yte service for innbyggerne og kvaliteten på denne servicen blir
bedre når innbyggerne kan ytre seg
 Håper kommunen tar det vi har skrevet seriøst!
 Vi håper ideene kommer fram og brukes
3) Hva synes du/dere fungerte bra/dårlig i gjennomføringen av «GJESTEBUDET»?
 Har du/dere tips til endringer?






Fungerte bra
Synes det er bra at det er satt i gang et gjestebud-prosjekt
Når vi fikk begynt å prate så fungerte det bra
Bra: gode kart, oversiktlig, godt samarbeid, fint med gruppe – flere innspill,
engasjerende
Flinke ildsjeler
Fine grupper

Takk for dine innspill!













Veldig sosialt
Fungerte bra
Bra med gruppearbeid i mindre grupper
Gruppearbeidet var en pluss
Engasjerende besøk
Grei måte å treffe folk på!
Greit å bare ha dialog
Tidspkt = bra!
Kart var veldig fint
Samspill med andre er bra for å komme med gjennomtenkte forslag
Grupperom, for urolig

Fungerte mindre bra
 Dårlig: litt feil med navn på kartet
 Endring: kunne brukt mer tid enn det som var til rådighet
 Drømme kan vi alle, men om drømmer blir til virkelighet?? Vi får håpe!!
 Opplegget var greit
 Nei
 I grunnen ikke
 Tida går litt for fort!
 Gruppe bør sitte i hvert sitt rom. Det ble mye stø og gruppene talte i munn på
hverandre
 Vert glemte å gi ut evalueringsskjema derfor litt få
 For mange i samme rom. Vanskelig å kommunisere i gruppene. Mye støy
 «Brainstorming» - må følges opp av den som skriver!
 Forholdvis liten tid
 Vanskelig spørsmål, gjentagende
 Grupperom – ikke alle i samme rom
4) Annet du/dere vil tilføye?
 Lykke til
 Prata mye om hvor viktig skilting er av turveier/stier, avstand, osv – det er lite av
dette i Flesberg
 Ønskes at noen fra lokal komité kan komme til bygdekvinnelagsmøte for å orientere
om resultater fra arbeidet
 Gruppearbeidet var godt planlagt med at det er lagt til allerede fastsatte
møtepunkter i ulike sammenhenger
 Greit nok!!
 Var generelt negativt inntrykk fra de andre, som ikke tror kommunen vil gjøre noe
med dette
 Vi håper at dere gjennom dette tiltaket er med på å bidra til innbyggernes sikkerhet
og trivsel
 Gjøre stedet attraktivt, slik at det ikke dør ut
 Dette blir spennende
 Veldig positivt
 Jeg håper de som bestemmer i kommunen kan ta seg en gåtur fra menighetshuset,
gang- og sykkelveien gjennom nederste feltet, til det øvre, til lysløypa. Da vil de,
forhåpentligvis se, at gangveien/veien er farlige å sykle på, hullete og store sprekker.
(I hele kommunen bør det oppfordres til ryddesjau på eget område). I det øverste
feltet drives det bilverksted, og vrak hoper seg opp på eiendommen. Vrak er gjerdet

Takk for dine innspill!









inn, denne bør henvises til industriområdet på Lampeland. Slik det er nå ser det
fryktelig ut. Ta en tur!
Dette må følges opp!
Lykke til med prosjektet
Fortsette med temakvelder/diskusjonskvelder (Bygdelaget?)
Skeptisk i begynnelsen, men da vi begynte å snakke ble det bedre. Løsna etter hvert
Håper å få positivt utfall av gjestebudet
Bra initiativ
Håper på positive resultater

Takk for dine innspill!

