
 

 

Sammanställning utvärdering Studieresa 
Sundsvall-Sandviken 26-27 april  2016 
 
17 personer 
 

 
Sätt ett kryss på varje rad: 
     

 

Bussen (som vi åker med) 

 

 1 6 10 
 
 

 

Information om tillgänglig buss (som vi åker 

med) 
 

  6 11 

 

Utbildning tillgänglighet 

 

  8 8 

 
Information om Digitala bussar 
 

  9 8 

 

Skrivövningar 

 

  5 12 

 
Mat, fika och hotell 
 

  1 16 

 
Studiebesök Sundsvalls bibliotek 
 

  9 7 

 
Studiebesök Litteraturhuset i Sandviken 
 

  6 11 

 
 Helhetsintryck 
 

  5 12 

 
 
Det bästa har varit: 
Öppenhet med problematik runt mediebuss i Sundsvall. 
Litteraturhuset och barnavdelningen på Sandvikens bibliotek. 
Young Story Architects. Hotellet. 



Info om Cross-Media, avsikt med scratch. Besöket i Sandviken, hotellet med mat. 
Att få se och höra om Mobibblan. 
Reseledarna, en bra ordnad resa. 
Titt på Sundsvalls buss, besöket på Sandvikens Litteraturhus. 
Litteraturhuset var intressant. 
Samtal och samvaro med de andra. 
Att få se hur folk gjort verklighet av idéer, allt från bussen vi åkte i till jättestora kulturbyggnader. 
Det blev mer än önsketänkande. 
Att hela resan verkligen fått en att öppna ögonen, även för sådant man inte visste man var 
nyfiken på. En resa till nyfikenhetens lov! 
Bokbussen. 
Jätteintressant. 
Inspiration, trevligt umgänge och mycket bra lag! 
Att jag har lärt mig väldigt mycket & kommer ha nytta av kunskapen i framtiden. 
 
 
Detta kunde ha varit bättre om: 
Man kunde ha redovisat/observerat vid makerspace eller YSA-event. 
Mer tid till studiebesöken. Bättre möjlighet till att se skärmarna på bussen. 
Lite mer tid på bibblan i Sundsvall hade varit bra. 
Wifi på bussen. Mer variation på mat. 
Lite längre studiebesök i Sundsvall, men då hade vi varit tvungna att åka tidigare. 
Vi haft mer tid! Nu blev det nästan för mycket att ta in efter en lång bussfärd. Hellre lägga in en 
extra dag. 
Det var helt ok. 
Det inte hade varit så mycket buss, men det går ju tyvärr inte att göra något åt. 
 
 
Jag saknade: 
Wifi, laddning på bussen. 
Lite mer tid till besöket i Sundsvall. 
Fler anmälda. 
Wifi på hotellet. Fast man var nästan för trött för att sakna detta. 
Inget speciellt. 
Kanske ett till studiebesök? 
 
 
 
 


