Evaluering af Kolle Kolle 6.årgang lille Værløse Skole
Hvad eleverne syntes var godt:


Sjovt at det var nyt



Godt at arbejde på tværs af klasserne, nye makkere, blev venner med nye



Gode grupper



Vi arbejdede meget seriøst. Vi nåede meget på de to uger

Ude på Kolle Kolle


Spændende at se hotellet



Godt at se og prøve at være på Kolle Kolle ikke bare høre om det.



Fedt at prøve ting i virkeligheden, f.eks. skære lam med kokken, gøre rent på et værelse



Reklamefilm var sjov at lave, sjovt at vi måtte filme på Kolle Kolle



Alle på kolle Kolle var søde, tog godt imod os, var imødekommende og engageret



Godt at være ude at røre sig-prøve noget nyt



Mega fedt at de havde planlagt alt muligt til os fredag på kolle Kolle



Har aldrig været på Hotel på den måde, man var ligesom bagom-det lærte man meget af

Produktet


Fint at lave mange forskellige produkter, Sjovt at lave produkt



Godt at vi måtte spise det mad vi lavede



Det var svært at lave folder-men det blev godt



Godt at lave model

Fremlæggelsen


Fremlæggelse var godt, man havde brugt meget tid på at forberede den.



Nervøs ved fremlæggelsen, havde aldrig prøvet at fremlægge for så mange mennesker



Forældrene var stolte, imponeret, synes det var flotte film, at vi var dygtige og dejligt at
se hvad eleverne i 6.klasse laver



Vores gruppe var bagud-ikke så gode til at samarbejde, vi vidste ikke altid hvad de andre lavede.

Til en anden gang


Vi skal have bedre værkstøj næste gang især save!



Det var forvirrende hvis lærerne sagde noget forskelligt til os



Vi vil gerne ønske hvem man skulle i gruppe med




Vi vil gerne ønske hvilken område man skulle arbejde med: køkken, reception, gartner og
klargøring
Vi ville alle gerne smage køkkenholdets menu



Være mere ude på Kolle Kolle



Respons fra lærerne skulle være mere blidt, det var hårdt når man blev bedt om at lave
noget om, fordi det ikke var godt nok



Michael fra Kolle Kolle skulle ha´haft sit eget hold, for så skulle man måske have mixed drinks.

