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Evaluering av formidling ved vandreutstillingane til 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Skal fyllast ut av lærar som følgjer elevane på utstillinga. 

Namn på utstillinga:   

1. Når fekk du vite at utstillinga skulle kome?

Ca. 1 veke før       Ca. 1 månad før        Anna       

2.  Har du motteke rettleiingsmaterialet  til utstillinga før besøket?

Ja        Nei       Evt. kommentar:   

3.  Har du brukt rettleiingsmaterialet?

Ja       Nei       Evt. kommentar   

4.  Din kommentar til rettleiingsmaterialet:

Mindre bra       Bra       Svært bra       Ev. kommentar   

5.  Vart elevane engasjerte av utstillinga?

Ja       Nei       Evt. kommentar   

6.  Vart elevane engasjerte av måten utstillinga vart formidla på?

Ja       Nei       Evt. kommentar   

7.  Var utstillinga relevant i forhold til undervisninga di elles?

Ja       Nei       Evt. kommentar   

8.  Skal de arbeide vidare med tema som utstillinga kjem inn på?

Ja       Nei       Evt. kommentar   

Dato:        Namnet på skulen:        Klassetrinn:   

Kommune:         Fylke:   

Læraren leverer utfylt skjema til utstillingsleiar rett etter besøket. 

Takk for hjelpa!

(Bokmål andre siden)



v

v 

v 

v       v

v

v 

v

Evaluering av formidling ved vandreutstillingenene til
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Skal fylles ut av lærer som følger elevene på utstillingen

Navn på utstillingen:    

1. Når fikk du vite at utstillingen skulle finne sted?

Ca. 1 uke før        Ca. 1 måned før        Annet        

2. Har du mottatt veiledningsmaterialet til utstillingen før besøket?

Ja        Nei        Evt. kommentar    

3. Har du brukt veiledningsmaterialet?

Ja        Nei        Evt. kommentar    

4. Din kommentar til veiledningsmaterialet:

Mindre bra        Bra        Meget bra        Evt. kommentar    

5. Ble elevene engasjert av utstillingen?

Ja        Nei        Evt. kommentar    

6. Ble elevene engasjert av måten utstillingen ble formidlet på?

Ja        Nei        Evt. kommentar    

7. Var utstillingen relevant i forhold til din undervisning for øvrig?

Ja         Nei         Evt. kommentar    

8. Skal dere arbeide videre med temaer som er berørt i utstillingen?

Ja         Nei         Evt. kommentar    

Dato:         Skolens navn:         Klassetrinn:    

Kommune:          Fylke:    

Læreren leverer utfylt skjema til utstillingsleder umiddelbart etter besøket. 

Takk for hjelpen!

(Nynorsk andre siden)


