Kompetanseløft
Trøndersk landbruk

Mars
2015

Evalueringsmetodikk i rådgiverorganisasjonene i
landbruket
28.april kl. 09-30 – 15.00
Sted: Radisson Blu, Værnes
Målgruppe: Ledernivået i hver organisasjon i hvert fylke, samt 2 sentrale rådgivere. I tillegg er
det åpent for at dersom sentralleddet ønsker å delta er det rom for det. Utover de 30
plassene vurderer vi ut fra påmeldingene om vi åpner for flere aktører fra organisasjonene
kan delta, og ev. hever ant deltagere noe.
Påmeldingsfrist settes til 14.april til anne.grete.rostad@bondelaget.no
09.30

Åpning – Borgny Grande - Formål med dagen

09.40

2 caser fra 2 rådgiveraktører (Tine og NLR) Hvordan jobber jeg i møte med bonden
for å vite at jeg leverer det kunden skal ha. Evaluerer jeg mitt eget arbeid – og hvilke
sjekkpunkter har jeg eventuelt å måle om jeg føler at det har gått bra?

10.00

Evaluering som grunnlag for god rådgivning v/Stein Jonny Valstad

11.00

Diskusjon

11.30

Lunsj

12.30

Øvelse i å lage de gode evalueringsspørsmålene – Quetsback som arbeidsmetodikk
(merk at dette ikke er en øvelse for å lage en questback – men en metodikk for å
finne de gode evalueringstaktikkene)

13.00

Forbedringer i min egen rådgivningsprosess v/Stein Jonny Valstad

13.45

Diskusjon

14.00

Pause

14.15

Vi lager treningsprogram

15.00

Slutt for dagen

Evalueringsmetodikk: Kurset arrangeres etter øsnek fra rådgiverorganisasjonene i landbruket, for å starte jobben med å rigge et evalueringssystem i rådgiverorganisasjonene som
fanger opp forbedringspotensialer og fremdrift i rådgivningsarbeidet som skal komme bonden til nytte.
Stein Jonny Valstad er engasjert som kursholder. Valstad er organisasjonspsykolog på HiNT.
Han har bøant annet vært med å skrevet boka endringsledelse i et strategisk perspektiv.
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