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Boken viser hva evalueringer er, og hvordan feltet de senere årene har blitt vesentlig utvidet og åpnet for nye
tenkemåter.
Anvendt samfunnsforskning tar sikte på å beskrive, forstå og analysere ulike fenomener. Gjennom
evalueringer er man opptatt av det samme, men i tillegg forsøker man å vurdere om et tiltak på et gitt område
har ført til endringer som har vært store nok, raske nok, verdt de økonomiske investeringene som ble gjort,
verdt tiden som ble brukt eller innsatsen som ble lagt ned.
På bakgrunn av dette kan man gi råd og veiledning om veien videre.
Søkelyset rettes spesielt mot hvordan faget har fått tilført en betydelig bredde i tilnærminger som beveger seg
langt fra de opprinnelige studienes fokus på et tiltaks virkninger. Sentrale stikkord i så måte er fordel, verdi,
betydning og.
effektivitet.
Praktisk bruk av evalueringstilnærminger og evalueringsmodeller blir illustrert med en rekke eksempler fra
helse- og sosialfeltet.

NORSK REVIDERT MINI MENTAL STATUS EVALUERING (MMSE-NR2) Carsten Strobel & Knut
Engedal, 2014 MMSE-NR er ikke en demenstest, kun et grovt kognitivt funksjonsmål som. Hjem. Min
tenkning er forankret i utviklingspsykologisk teori og tilknytningsteori. Fokus er på person; "du er god"; på
kjærlighet, og på ”time-in”, dvs. "kom. Evaluering og utredning i kommunene. Organisasjonsanalyse Agenda
Kaupang utfører analyser av hele eller deler av en organisasjon, i et strategisk perspektiv. NORSK
REVIDERT MINI MENTAL STATUS EVALUERING (MMSE–NR3) Carsten Strobel & Knut Engedal,
2016 Administrasjons- og skåringsveiledning Screeningtesten MMSE-NR brukes. Onsdag la toppidrettssjef
Tore Øvrebø og sommeridrettssjef Marit Breivik fram Olympiatoppens funn og konklusjoner fra
Rio-evalueringen. Olympiatoppen har. Alle skoleelever i hele Norge er velkommen på tokt med. S/S Svanen i
sommermånedene! Vi tilbyr både leirskoleopphold og kortere turer med skoleklasser. Kartlegging
Observasjon og evaluering Jorun Buli Holmberg 1. Amanunensis, Universitetet i Oslo, Institutt for
spesialpedagogikk j.b.holmberg@isp.uio.no Velkommen til bedrekommune.no. bedrekommune.no er et
verktøy for å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser.
lena@snakkepakken.no 41 01 07 04 org nr 981 380 355 Publisering, kopiering og bruk av artikler, fotos, lyd,
Power Point og illustrasjoner skal i forkant godkjennes av. Oxford Research Knowledge for a better society.
Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap med omkring 60 medarbeidere hvorav omkring 15 i
Norge.

