IBO Fase 6, IBO Evaluering
IBO FASE:

IBO UDSAGN:

EVALUERING:
Beskriv med egne ord, hvad du tænker om
forløbet. Du kan tage afsæt IBO udsagn til
venstre.

FASE 1:
TEMA

1.
2.

FASE 2:

1.

GRUPPEDYNAMIK
2.
3.

FASE 2:

1.

ERHVERVSBROBYGNING
2.

3.

FASE 3:
IDÉUDVIKLING

Jeg kender flere temaer som et job kan
indebære.
Det var en ny og lærerig måde at arbejde med job og uddannelse på.

Det er nemt at arbejde sammen i grupper, fordi vi havde gode værktøjer til at
hjælpe med at styre processen.
Det forbedrede vores gruppearbejde, at
vi kendte til de fire roller.
Jeg fik øje på nogle af mine styrker, som
jeg ikke var så bevidst om i forhold til at
arbejde sammen i en gruppe

Det var en stor udfordring at vi selv skulle
finde en virksomhed og aftale et besøg.
Jeg lærte en række nye ting om job og
uddannelse under mit besøg på virksomheden.
Det var en lærerig og god oplevelse at
besøge virksomheden.

Man får flere idéer, når man arbejder sammen med andre.
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IBO FASE:

IBO UDSAGN:

EVALUERING:
Beskriv med egne ord, hvad du tænker om
forløbet. Du kan tage afsæt IBO udsagn til
venstre.

FASE 4:

1.

UDDANNELSESBROBYGNING

2.

FASE 5:

1.

Gruppen blev mere konkrete på vores
ide efter uddannelsesbrobygning.

1.

Det var fedt at aflevere sin ide til den afsluttende messe.
Jeg har været glad for at arbejde på
denne måde.

IDÉFORBEDRING

FASE 6:
AFLVERING

2.

EFTER IBO:
VIDEN OM FORSKELLIGE
TYPER INNOVATION

1.

Vores ide blev meget bedre af at have
været i brobygning.
Jeg blev overrasket over den faglige viden, som ungdomsuddannelsen havde.

Jeg er blevet mere bevidst om at innovation også kan forværre noget i Verden.

EFTER IBO:
BESKRIV DEN BEDSTE
OPLEVELSE FRA
FORLØBET.
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