
Elevevaluering - Reise til Bath, England 

Skriv dine svar etter hvert spørsmål. Vær ærlig, og forklar svarene din. Vi ønsker å vite 
hvordan du hadde det på turen for å kunne lære mer om hvordan vi kan gjøre det på de 
neste turene. 

Når du har svart grundig på alt, leverer du inn på Showbie i Erasmus+elev.  

1. Hva lærte du ved å få delta på denne turen? Nevn tre ting. Jeg lærte mere 
engelsk, den nye sporten de hadde laga, og om hvordan de hadde det på skolen i 
forhold til oss. 

2. Hva lærte du om deg selv på turen? Nevn tre ting. Jeg lærte at jeg er bedre på å 
snakke og forstå engelsk enn det jeg trodde. 

3. Hva fungerte godt på turen? Det fungerte godt å reise sammen med de andre, og å 
bo hos de jeg bodde hos. 

4. Hvordan synes du det var å bo hos en ukjent familie? Ta med de gode erfaringene 
og utfordringene du møtte på. Jeg synes det gikk greit å bo hos en ukjent familie 
fordi de fikk meg til å føle meg velkommen, og var interessert i meg og hvor jeg 
kom fra. De var veldig snille. Det var lite utfordringer med det. 

5. Hvordan representerte du Sodin og Hemne på en god måte. Beskriv. Jeg fortalte 
mye positivt om plassen, og gjorde så godt jeg kunne i turneringen. 

6. Ble turen som du forventet? Forklar og begrunn. Familien var bedre enn jeg trudde, 
det var litt lite felles opplegg på ettermiddagene enn jeg trudde, men vi snakket 
sammen og planla opplegg, og familiene til noen av oss møttes også, så det gikk 
bra. 

7. Nevn personer du snakket med på turen, utenom de norske elevene og lærerne. 
Jeg snakka med hele familien jeg bodde hos, de to andre som bodde der, veninna 
til hun som bodde der som var finsk, jenta Anja bodde hos, og noen andre elever 
som var nysgjerrige på hvem vi var. På den siste dagen da vi skulle være med 
vertseleven vår i timene, var jeg med jenta som MarenT bodde hos. 

8. Hvordan har engelskferdighetene dine utviklet seg? Forklar. Jeg har blitt bedre til å 
snakke og forstå engelsk, fordi det er mye enklere når man snakker med folk som 
ikke er norske, og når man er nødt for å få de til å forstå. 

9. Hva fungerte ikke så godt på turen? Det var litt lite opplegg på ettermiddagene 
sammen med de norske, men det ble bedre utover uken. Det var også noen som 
ikke trivdes hos vertsfamilien. 

10. Hva skulle du ønske var annerledes? Jeg syns alt var bra. 

11. Dine tips til de neste reisegruppene til Finland og Tyskland. Bruk mye tid med 
vertsfamilien og bli kjent med de så fort som mulig. Prøv nye ting, og ny mat, og 
delta i aktivitetene som det blir lagt opp til. 

Takk for evalueringa di!
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