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Evaluering av Lederutviklingsprosessen  
ved Nortura Trondheim 

 
Bakgrunn 
 
Dette er en evalueringsrapport fra programmet coachende ledelse som er gjennomført 
for 24 ledere ved Nortura Trondheim i perioden september 2007 til april 2008.  
 
Det er gjennomført fire samlinger. De tre første samlingene var på to dager og den 
siste på en dag.  Tema på samlingene har vært 
 
Samling 1:  JTI og coachende ledelse 
Samling 2:  Balanse i livet 
Samling 3:  Leder og medarbeider 
Samling 4:  Evaluering og veien videre. 
 
Mellom ledersamlingene har deltakerne hatt hjemmeoppgaver knyttet til temaene.  
 
I tillegg har deltakerne gjennomført 4,5 timer av 6 timer individuell coaching.  
 
Programmet er utviklet og gjennomført av Berit Ovesen, Allianse Coaching og 
Lederutvikling og Sissel Sem Stoltenberg, 2Coach. De jobber sammen og har kontor i 
Schweigaardsgate 14, Oslo. Begge er sertifiserte coacher med solid erfaring. 
 
Evaluering 
På siste samling ble det utlevert et evalueringsskjema som deltakerne fylt ut individuelt 
og anonymt. Gjennomsnittet er angitt under. Det var 5 av deltakerne som hadde forfall 
på siste samling så evalueringen er gjort av 19 av deltakerne. Skalaen som er brukt 
strekker seg fra 1 til 5, dvs Helt Uenig til Helt enig. På de neste to sidene er svarene 
på spørreskjemaet og tilbakemeldinger til coachene. 
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0 1 2 3 4 5

Jeg har opplevd reduksjon av konflikter i min

avdeling 

Arbeidsmiljøet ved fabrikken er blitt bedre

Jeg opplever en sterkere tilknytning til konsernet

Nortura

Medarbeiderne mine har merket at jeg er blitt en

tydeligere leder

Jeg har en bedre lederhverdag

Jeg håndterer arbeidspresset bedre 

Jeg har lært å se saker fra forskjellige

perspektiver

Jeg anvender coaching i forhold til de målstyrte

lagene

Jeg føler meg mer tilfreds med jobben

Jeg tar mer bevisste valg 

Samarbeidet er generelt blitt bedre på fabrikken

Jeg har en bedre balanse i livet

Jeg er mer bevisst mine mål og min visjon for livet 

Jeg samarbeider lettere med de andre lederne

ved Nortura Trondheim 

Jeg anvender coachverktøy i min ledelse 

Jeg har utviklet meg som leder

Jeg føler meg tryggere som leder

Jeg kjenner mine egne verdier godt

Jeg har fått ny kompetanse

1=Helt uenig                            5=Helt enig
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Eventuelle tilbakemeldinger til Berit Ovesen og Sissel Sem Stoltenberg og 
 
De er begge to utrolig kompetente personer som har gjort dette til det det er. All 
honnør. Uten dere hadde ikke utbyttet blitt som det er for meg. 
 
Takk 
 
To kjempefine damer. Håper vi sees igjen til mer oppfølging. 
 
Supercoachende! Tusen takk for oppmuntring, gode råd og masse humør. 
 
Det er to kruttønner det er snakk om her. Berit som min coach har masse erfaring til å 
plukke frem ting noen har lyst til å tie i hjel. Takk! 
 
To fantastiske jenter som har veldig mye å gi. Kan ikke pr i dag se at noen kan 
gjøre/veilede oss i denne type prosess på en bedre måte. 
 
Meget solide og flinke fagfolk. Trivelige personer. Kan ikke få fullrost dem nok!  Håper 
andre ledere i Nortura får samme muligheten som oss til å delta på et slikt program. 
 
Fantastisk dyktige coacher! 
 
Veldig motiverende og utfordrende, lett å åpne seg til. Har fått frem nye og skulte sider 
ved meg selv. 
 
Meget bra kurs. 
 
Supre coacher, veldig lyttende. 
 
Meget bra. Livat, flinke, motiverende. 
 
Takk for god personlig veiledning og for at jeg nå ser på meg selv på en bedre måte 
(god, viktig) 
 
Well done! Stå på videre! Og velkommen tilbake. 
 
 
Tusen takk for lærerike måneder. 
 
Bra jobbet! 
 
Svært flinke. 
 
Dere er ekte, utfordrer oss sånn passe, gjør oss glade og finner frem kreativiteten i oss. 
 
Kjempegode veiledere som er faglig meget dyktige som samtidig har klart og skape en 
trygghet og god balanse i ledergruppa. 
 

 


