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Utvärdering av utbildning i modellverktyget Macro
DB 19 februari 2021
Utbildningen genomfördes digitalt under en halvdag 19 februari 2021.
58 deltagare. 10 svarade på utvärderingen.
Dokumentation finns på miljosamverkanstockholm.se.

1 Uppfattade du att syftet med aktiviteten var tydligt?

Statistik
Medelvärde

5,7

Median

6

2 Vilka var dina förväntningar på aktiviteten?
Ny information och uppdatera det jag kanske visste o trodde jag kunde
att uppdatera mig på hur MacroDB fungerar
Förstå och lära mig använda MACRO-DB
Fräscha upp kunskaperna om hur MACRO-DB sk användas.
Lära mig mer om verktyget
Att jag skulle få veta ungefär hur pålitligt Macro DB är, när det fungerar bra och när det kanske fungerar sämre
och vad som är viktigt att tänka på.
Uppdatera o få nya kunskaper

Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929.
E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.

3 Motsvarade aktiviteten dina förväntningar?

Statistik
Medelvärde

5,4

Median

5,5

Kommentar
Väldigt trevliga föreläsningar!

4 Beskriv kortfattat ditt helhetsintryck av aktiviteten
Mycket bra
Bra med flera föreläsare, då blir det mer varierat att lyssna. Bra att ni tog frågor under tiden. Synd att det inte
var tid för att visa hur man kontrollerar jordarter lite tydligare
Bra, men hade varit bra med lite fler kortare pauser istället för en lång lunchpaus. Blir jobbigt att sitta vid webbutbildning med pass längre än 1 h.
Väl planerad utbildning. Mycket kunniga kursledare! Väldigt positivt med den goda möjligheten till dialog under
dagen.
Bra föreläsare och innehåll
Bra
Mycket bra, både basic och specialkunskap. Duktiga föreläsare.

5 Beskriv kortfattat det viktigaste du fick med dig från aktiviteten och
det du har nytta av i ditt arbete.
Att vi har ett viktigt uppdrag men det känns som att kommuner gör på lite olika sätt. Det känns som om vissa
tar med dessa tankar i den vanliga tillsynen, men detta gäller väl mest VSO. eller det kanske är feltänk.Annars
behöver vi vara många fler inspektörer på kommunerna eller så kan vi stänga ner all livsmedelsproduktion i
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Sverige.Frågan är om och hur dessa frågor lyfts inom EU o resten av världen, som USA, Kina, Australien
Latinamerika, Asien mm där vi importerar en massa livsmedel ifrån
bra när man granska redovisningar från lantbrukare
Info om hur och när jag kan använda macroDB för i tillsynsarbetet.
Förhoppningsvis bättre kunskaper om hur verktyget används och hur resultaten ska tolkas. Detta är värdefullt
vid prövning av ansökan av tillstånd inom vattenskyddsområden.
Jag var helt ny på Macro DB så det var nyttigt att få en större inblick i verktyget.
Praktisk genomgång av verktyget var mycket bra
Mycket intressant hur det var upplagt med jordarterna och hur avrinningen modellerades. Jag kommer att ha
nytta av detta när jag ska kontrollera de simuleringar som konsulterna ofta gör.
Mycket, bla förståelse för hur programmet är uppbyggt.

6 Vilket är ditt sammantagna omdöme om aktiviteten?

Statistik
Medelvärde

5,6

Median

6

7 Något du vill tillägga?
Bra att MAcro DB utvecklas Bra att ni är beredda på frågor
Bra om ni ornar motsvarande kurs ca vartannat, vart tredje år
Nej
Ser framemot ny kurs i samband m att ny version eller vad det var kommer under året.
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