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De Utrolige Årenes evaluering av mottatt  
DUÅ-veildning (fra gruppeledere)

Vi ber deg fylle ut dette spørreskjemaet om kvaliteten på veildningen du mottar fra DUÅ-
veilederen. Denne informasjonen er en hjelp til veiledere for kontinuerlig å videreutvikle 
kompetansen sin. På forhånd takk for at du tar deg tid til å fylle ut skjemaet.

Navn på organisasjon:           
Ditt navn:             
Dato:                                       

De Utrolige Årenes støtte via DUÅ-veileder:

1. Hvor god støtte synes du DUÅ-veilederen gir når det gjelder å hjelpe deg med å 
gjennomføre dette programmet? (Sett ring rundt ett tall.)

Overhodet 
ingen støtte

Litt støtte Svært hjelpsom

1 2 3 4 5

2. Avsetter DUÅ-veilederen din tid til å veilede deg for å gjennomføre  DUÅs foreldre-
program, hvis du ber om det? (Sett ring rundt ett tall.)

Aldri Svært sjelden Noen ganger Ganske ofte Svært ofte
1 2 3 4 5

3. Hvor fornøyd er du med kvaliteten på DUÅ-veiledningen du får i øyeblikket? (Sett 
ring rundt ett tall.)

Overhodet ikke 
fornøyd

Svært lite 
fornøyd

Nøytral Litt fornøyd Svært fornøyd

1 2 3 4 5

4. Hvor fornøyd er du med kvaliteten på opplæringen du selv gir i øyeblikket? (Sett ring 
rundt ett tall.)

Overhodet ikke 
fornøyd

Svært lite 
fornøyd 

Lite fornøyd Ganske fornøyd Svært fornøyd

1 2 3 4 5
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5. Ber DUÅ-veilederen deg om å reflektere omkring hypoteser om enkeltfamilier eller 
barn i gruppen, -hva som er deres styrke og hva som hindrer endring for hver av 
familiene i gruppen?

Aldri Svært sjelden Noen ganger Ganske ofte Svært ofte
1 2 3 4 5

6. Bruker DUÅ-veilederen din en tilnærming preget av samarbeid og problemløsning 
under veiledningen?

Aldri Svært sjelden Noen ganger Ganske ofte Svært ofte
1 2 3 4 5

7. Oppmuntrer DUÅ-veilederen deg til øve og rollespille under veiledningene?

Aldri Svært sjelden Noen ganger Ganske ofte Svært ofte
1 2 3 4 5

8. Går DUÅ-veilederen noen ganger gjennom hele videooptak fra et gruppemøte?

Aldri Svært sjelden Noen ganger Ganske ofte Svært ofte
1 2 3 4 5

9. Hjelper DUÅ-veilederen deg til å tenke ut utviklingsmål for  
gruppelederferdighetene dine? 

Aldri Svært sjelden Noen ganger Ganske ofte Svært ofte
1 2 3 4 5

10. Bruker DUÅ-veilederen din sjekklisten for samarbeidsprosess for gruppeleder for å gi 
deg tilbakemelding?

Aldri Svært sjelden Noen ganger Ganske ofte Svært ofte
1 2 3 4 5

11. Er det lett for deg å ta opp frustrasjon, feilsteg eller noe som har mislyktes, med  
DUÅ-veilederen din?

Aldri Svært sjelden Noen ganger Ganske ofte Svært ofte
1 2 3 4 5
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12. Stiller DUÅ-veilederen spørsmål for å finne ut av dine arbeidsmåter rettet mot én 
konkret familie eller gruppe? 

Aldri Svært sjelden Noen ganger Ganske ofte Svært ofte
1 2 3 4 5

13. Viser DUÅ-veilederen din til «prinsipper» som familier har lært eller som du bruker 
for å hjelpe familiene?

Aldri Svært sjelden Noen ganger Ganske ofte Svært ofte
1 2 3 4 5

14. Går DUÅ-veilederen din gjennom gruppemøteprotokollene og -evalueringene med 
deg, som en del av veiledningen?

Aldri Svært sjelden Noen ganger Ganske ofte Svært ofte
1 2 3 4 5

15. Hvor god synes du DUÅ-veilederen din er til å formidle DUÅ-programmet? 

Overhodet ikke 
tilfredsstillende

Ikke 
tilfredsstillende

Litt Ganske god Svært god

1 2 3 4 5

16. Hvilke mål har du for å videreutvikle måten du tilbyr foreldreprogrammet på? 
             
 
             
 
            

17. Hva har vært mest nyttig med veiledningen du har mottatt?

18. Hvilke endringer vil du foreslå i måten du får DUÅ-veiledning på?


