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INDLEDNING

Om de frivillige i Favrskov kender

FrivilligCenter Favrskov?

Hvordan, vi skaber et bedre frivilligcenter i

Favrskov for de frivillige?

Først og fremmest skal denne afrapportering

af spørgeskemaundersøgelsen LÆRosNYT 2019

startes med et stort rungende TAK til alle de

frivillige, der har taget sig tid til at besvare

vores spørgeskema. Ikke blot med hurtige

kryds, men også med mange uddybende

kommentar.  

 

Efter godt to år med et frivilligcenter i drift,

har FrivilligCenter Favrskovs (FCF) bestyrelse

ønsket en status på frivilligcentrets indsats og

rolle i Favrskovs frivilliglandskab. Det har

udmøntet sig i den anonyme

spørgeskemaundersøgelse LÆRosNYT 2019. 

 

Undersøgelsen er målrettet alle frivillige i

Favrskov og har til formål at skabe indblik i:

 

 

 

Om de frivillige oplever, at

FrivilligCenter Favrskov lever op til

dets formål om at støtte, udvikle og

fremme frivilligt arbejde?  

 

·  

 

 

Vi håber, I bliver klogere af at dykke ned

i undersøgelsens resultater, det er vi

blevet. 

 

God læselyst.

LÆRosNYT 2019
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Undersøgelsen viser stort kendskab og

opbakning blandt de frivillige i Favrskov.

FrivilligCenter Favrskov scorer højt i det

overordnede indtryk, en tendens, der også

blev bekræftet i spørgsmålet om de frivilliges

villighed til at anbefale frivilligcentret. Her

anderkendes FCF særligt for dets faglige

viden og imødekommenhed med masser af

positiv energi. 

 

Favrskovs lokale frivilligcenter formår,

igennem centrets aktiviteter, i stort omfang

at støtte de frivillige i deres frivillige arbejde.

De frivillige oplever også et frivilligcenter der

er med til at udvikle og fremme det frivillige

arbejde, særligt igennem rådgivning og

arrangementer. FCF kan med fordel fortsat

være nysgerrig på de frivilliges oplevelse af

centrets aktiviteter samt på forsat at udvikle

sig i den positive retning, der er påbegyndt.

     

På tværs af undersøgelsen tegner der sig et

billede af, hvilke emner de frivillige søger

inspiration om. 

Opsamling på 
 
LÆRosNYT 2019
 

Rekruttering

Fundraising

Samarbejdsrelationer

De emner der i særlig grad optager de frivillige

i Favrskovs lokale foreninger er:

 

 

Der ses stadig en gruppe frivillige, som slet

ikke eller kun sparsomt har hørt om

FrivilligCenter Favrskov, og derfor giver

udtryk for manglende kendskab og erfaring

med centeret. Ønsket om at vide mere om FCF

kommer dog til udtryk hos de frivillige. FCF

bør derfor forsat prioritere at formidle, hvad

et frivilligcenter er og kan.
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RAMMERNE FOR
SPØRGESKEMA-
UNDERSØGELSEN

Været tilgængelig på FCF's hjemmeside

Blevet delt på FCF's Facebookside

Blevet delt på Favrskov Kommunes

Facebookside   

været sendt via mails til foreningsformænd,

med opfordring til at videresende til

foreningsmedlemmer. 

været sendt via mails til medlemmer af FCF

været udsendt til foreninger fundet via

Facebook

Delt via netværk iblandt Favrskovs frivillige

Undersøgelsen er fortaget i perioden 

16/9 2019 - 21/10 2019.

 

Spørgeskemaundersøgelsen er opbygget

elektronisk via SurveyMonkey og formidlet på

forskelligt vis med ønsket om at nå bredt ud. 

Spørgeskemaet har derfor: 

 

For at sikre fuld anonymitet er der ikke lavet

konkurrencer i forbindelse med undersøgelsen.

 

Undersøgelsen er primært bygget op om tre

overordnede områder, der repræsenterer

Rådgivning

Arrangementer 

PR/synliggørelse 

frivilligcentrets aktiviteter:

 

Det er valgt, at denne første

undersøgelse af FCF skal bidrage med

et overordnet billede af de frivilliges

oplevelse. 

 

Undersøgelsen vil give en indikation på,

hvordan frivilligcentret har klaret sig i

den første levetid, målt ud fra de

frivilliges oplevelser. En undersøgelse

som denne kan også pege på, hvad der

med fordel kan undersøges nærmere.

Alle respondenter har svaret på

spørgsmål, der omhandler deres egen

frivillighed. Herefter er de frivillige ledt

videre til spørgsmål, der er relevante i

forhold den enkeltes kendskab til og

brug af FrivilligCenter Favrskov.



207
 

PERCET

 
I alt har 207 frivillige besvaret undersøgelsen*.

 

RESPONDENTERNE 
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Frivillige fra foreninger
i hele Favrskov er
repræsenteret i
undersøgelsen

Frivillige fra foreninger
inden for en bred vifte
af foreningstyper er

repræsenteret

*Respondentantallet anses som tilfredsstillende, for en undersøgelse af denne art, om end det beror på en statistisk usikkerhed.



L Æ R o s N Y T  |  2 0 1 9 0 6

LÆRosNYT
 

- KENDSKAB TIL
FRIVILLIGCENTER FAVRSKOV

I alt tilkendegiver 78% af respondenterne at de

"har hørt om eller kender FCF". Modsat

tilkendegiver de

resterende 22%, at de" ikke kender eller har

hørt om FCF".

Vurdering af FrivilligCenter Favrskov

Iblandt de 78% der "har hørt om eller

kender FCF" (ialt 162 frivillige), har 145

vurderet deres overordnede indtryk af

FrivilligCenter Favrskov via stjerner. Der

er givet mellem 1 og 6 stjerner. 

FCF får en flot gennemsnitlig vurdering

på 4,4 stjerner.

 

 

"Det er bare super vi
har sådan et dejligt
sted som hjælper" 

(kommentar fra respondent)

FCF ønsker, at alle frivillige i Favrskov med

tiden ved, de har et lokalt frivilligcenter, der er

klar med inspiration, hjælp og støtte. I denne

proces er de lokale foreningsbestyrelser et

særligt fokus, idet de med deres berøringsflade

kan være med til at sprede budskabet.

Undersøgelsen viser et højere kendskab iblandt

bestyrelsesmedlemmer, idet 84,5%

tilkendegiver at "have hørt om eller kender til

FCF". Processen anses derfor som værende på

vej. Det bør stadig være et fokusområde at

skabe kendskab til FCF.

 

Den positive vurdering suppleres af, at

mange har haft lyst til at knytte en

kommentar til deres vurdering. På næste

side vises et udpluk af kommentarerne.

 

 



KOM
MEN
TAR
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Ved blot det findes 
-ingen viden/ erfaring

Har endnu ikke hørt om 
nogen foreninger, der 
har fået noget ud af

frivilligcentret

Centeret er lige startet og vil
få flere stjerner når

det vokser

Drukner i alt andet, mere
fokus på oplysning om hvad I

er og laver

Syntes at de gør det godt,
men kan altid blive lidt bedre,

derfor kun 5 stjernerStille fine kursusdage til
rådighed

I forbindelse med mit
engagement i (xxx) har

vi inviteret FrivilligCenter
Favrskov til møde/deltagelse et
par gange. Invitationen er blevet

modtaget uden forbehold og
deltagelsen har været aktiv

og meget engageret

super service
Har altid fået noget godt ud

af en henvendelse - og er
altid blevet taget seriøs

Er meget aktiv og gør meget
for foreningslivet

til vurdering af
FrivilligCenter
Favrskov

Udpluk af kommentar.
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Hvad siger de frivillige om FrivilligCenter

Favrskov 

Favrskovs frivillige anbefaler gerne FCF, de der

tvivler gør det primært pga manglende

kendskab. 64% "vil formentlig anbefale" FCF,

31% "ved ikke", mens kun 5% "formentlig ikke

vil anbefale" deres lokale frivilligcenter. 

1 havde trykket forkert og

ønsker i stedet at anbefale FCF

 

Der gemmer sig læring bag disse tal samt de

106 kommentar der er givet til de tre

svarkategorier. Hvad kan FCF gøre bedre, og

hvad anderkendes FCF særligt for?

 

Når man ser på kommentarerne viser der sig

særligt tre bevæggrunde, iblandt de der ikke

ønsker at anbefale FCF: 

 

 

en har oplevet mangelfuld

tilbagemelding

en mener generelt ikke, at der er

brug for et frivilligcenter   

2 på grund af et negativt indtryk 

 

 

4 ønsker ikke at anbefale, da de

mangler kendskab til FCF 

 

"Jeg har svært ved at gennemskue
hvad det egentlig går ud på" 

(kommentar fra respondent der ikke
ønsker at anbefale)

"Jeg ved ikke hvad de laver" 
(kommentar fra respondent der ikke

ønsker at anbefale)

Samlet viser der sig ganske få kritiske

kommentar. Bevæggrunden for ikke at anbefale

FCF handler i høj grad om manglende kendskab.

FCF bør derfor forsat være opmærksom på at

udbrede kendskabet til FCF og dets tilbud.
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2 ønsker at have erfaret en konkret hjælp

eller oplevet et godt samarbejde

4 forholder sig neutrale

21 mangler kendskab og viden, førend de vil

anbefale FCF

I blandt dem, der ikke ved om de vil anbefale

FCF, ses der også et mønster i besvarelserne,

når de bliver spurgt om, hvad der skal til, for

at de vil anbefale FCF: 

 

 

 

 

"Jeg skal opdage at der er tale om
hjælp. (og ikke endnu en ting man
skal tage stilling til som frivillig)" 

(kommentar fra respondent, der ikke ved,
om vedkommende ønsker at anbefale)

Manglende kendskab er udslagsgivende for de

frivilliges tilbagemeldinger. Det bekræftes, at

FCF forsat skal være opmærksom på at

udbrede kendskabet til frivilligcentret og dets

tilbud.

 

"Jeg er begyndt at følge Jer for
nyligt. Så jeg håber at finde ud af

hvad I laver og hvordan I kan
hjælpe vores klub. I vores klub har

vi udfordringer med at få
involveret forældre samt

medlemmerne generelt. Det
betyder nogle få i bestyrelsen

ender med at drukne i opgaver. Så
vi kunne fx godt bruge hjælp og
inspiration til at komme videre

med den problemstilling. Desuden
vil vi gerne blive klogere på,

hvordan vi smartest og bedst
muligt kommunikerer med vores

medlemmer på forskellige
platforme. Men jeg aner ikke, om

det er opgaver, I på en eller anden
måde kan hjælpe os med" 

(kommentar fra respondent der ikke ved
om vedkommende ønsker at anbefale)
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31 frivillige bruger ord som: høj faglighed,

viden, visionær, god sparring og dialog. 

18 frivillige bruger ord som: positiv,

engagement, forståelse, hjælpsomhed og

imødekommenhed. Alle ord, der signalerer

hvilken tilgang, der giver de frivillige et

positivt møde med FCF.

7 anerkender FCF for at være et sted, der

skaber nyt i lokalområdet, samarbejde på

tværs af foreninger og involverer sig i

frivilligheden i Favrskov. Det siger noget om

værdien af FCF som samlende sted på tværs

af Favrskov

5 forholder sig neutrale

5 frivillige sætter ord som fællesskab og

netværk på.

4 ønsker særligt at anbefale FCF for deres

arrangementer

2 anerkender det, at FCF selv bruger

frivillige og det sammenhold og fællesskab,

der er i frivilligcentret

Hele 72 respondenter har tage sig tid til at

skrive en kommentar om, hvad de især vil

anbefale FrivilligCenter Favrskov for. De

positive tilkendegivelser er vigtige i forståelsen

af, hvad de frivillige oplever som værdifuldt i

mødet med deres lokale frivilligcenter. 

 

Ord, der signalerer en høj kvalitet i mødet

mellem den frivillige og FCF. 

 

 

 

,

 

 

(Respondent der ønsker at anbefale FCF, for:)
 

"Imødekommenhed og arrangementer
med gode oplægsholder" 

(Respondent, der ønsker at anbefale FCF, for:)
 

"Deres store fokus på at få alle med,
samt deres måde at skabe samarbejde

på tværs af foreninger og byer" 
 

Det, frivilligcentret i særdeleshed anderkendes

for, er den høje faglighed og den hjælp og

sparring, de frivillige får leveret med masser af

positiv energi og engagement. 

Forsat kompetenceudvikling og vigtigheden af

at bevare overskud til at videregive gejst og

glæde, bør derfor forsat være i fokus.  

 

 

 

 

 



KOM
MEN
TAR
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Et sted med info
og hjælp, finde
andre frivillige

Jeg skal undersøge det
lidt nærmere, for at kunne
fortælle, hvad det handler

om 

FCF skal især anbefales for...

At jeg ikke ved,

hvad de laver

Viden om hvad man som
frivillig kan bruge jer til helt

konkret 
Kender ikke til deres tilbud.
De annoncerer ikke, hvad de

kan tilbyde. De bør være
mere opsøgende ift. at kende
de frivillige organisationers

arbejde mhp evt at støtte op
om dette

Bedre kendskab

At de selv bruger frivillige

Bare det, at de er der, er
værd at anbefale

         For at jeg vil anbefale, skal jeg... 

jeg ønsker ikke at anbefale, fordi

Mere synlighed

Energi, initiativ

Kæmpe viden og meget
prof kompetence

indenfor frivilligområdet

Stor dygtig faglighed,

rigtig god problem

knuser. Står parat med

stor hjælpsomhed og

sødt personale

Inspiration og
opdatering på
frivilligindsats i

Favrskov

Netværk

Udvikling

Arrangementer

Udpluk af kommentar.
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Ønsker hjælp fra FrivilligCenter Favrskov

De frivillige der tilkendegiver at de ikke kender

FCF, er blevet spurgt, om der er emner, de som

frivillige ønsker hjælp til (22% af den samlede

respondentgruppe). De frivillige har altså

besvaret uden kendskab til frivilligcentrets

tilbud. 17 ud af de 45 frivillige fortæller, at de

ønsker hjælp til et eller flere emner. I tabellen

vises de fire største ønsker, nemlig; Hjælp til

rekruttering, hjælp til et godt samarbejde med

andre foreninger og kommunen, hjælp til

fundraising samt sparring omkring det at

søsætte nye ideer.
 

LÆRosNYT
 

-  MANGLENDE KENDSKAB TIL
FRIVILLIGCENTER FAVRSKOV

Viden om administrativt foreningsarbejde

(11,8%)

Viden om bestyrelsens rolle og ansvar (11,8%)

Mulighed for at deltage i netværksaftener

(11,8%)

Mulighed for at deltage i sociale

arrangementer (11,8%)

Hjælp til sociale medier (5,9 %)

Ud over de fire største ønsker, oplever de

frivillige behov for: 

 

Herudover tilkendegiver 47%, at de ønsker viden

om hvad et frivilligcenter er. Altså er der forsat

nysgerrighed på hvad FCF er og tilbyder.
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De følgende tre afsnit bevæger sig tættere på

de frivilliges oplevelse af FrivilligCenter

Favrskovs aktiviteter. Her i form af

tilbagemeldinger omkring frivilligcentrets

arrangementer, rådgivning og PR. 

I gennemgang af datamaterialet (også vist i 

 tabeller), bliver der som udgangspunkt set på

tilbagemeldningerne i et større samlet billede,

men hvor det giver mening, bliver der dykket

nærmere ned i materialet. 

 

Oplevelse af arrangementer

FrivilligCenter Favrskov afholder en række

arrangementer igennem året fx

uddannelsesdage, Frivillig Fredag,

fyraftensmøder og rekrutteringskurser.

 

I spørgeskemaet bliver de frivillige bedt om, at

tilkendegive deres samlede oplevelse af de

arrangementer, den enkelte har deltaget i. 91

respondenter har deltaget i et eller flere

arrangementer afholdt af FCF. 

 

Hos 98% af de frivillige bliver forventningerne

til arrangementerne indfriet "i nogen" eller

"høj grad". Med andre ord en tilfredstillende

tilbagemelding.
 

LÆRosNYT
 

- OPLEVELSE AF
ARRANGEMENTER,
RÅDGIVNING OG PR

97% oplever at få styrket tro på, at de gør en

forskel som frivillige via FCF's

arrangementerne. De resterende 3% oplever

det kun "i mindre grad" eller "slet ikke".

 

Ligeledes ses et positivt billede i oplevelsen

af, at arrangementerne inspirerer de frivillige

til nye måder at gribe frivilligopgaver an på.

84% angiver, at de "i nogen" eller "høj grad"

oplever dette. Her er det værd at bemærke, at

16% "slet ikke" eller kun "i mindre grad", opnår

den ønskede effekt.

 

Adspurgt om arrangementerne har gjort det

lettere at løse en opgave fx via ny viden eller

nye redskaber svarer 68%, at det er tilfældet

"i nogen" eller "høj grad". Derimod oplever

32% "slet ikke" eller kun "i mindre grad", at

arrangementerne gør det lettere at løse en ny

opgave.
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hvilken type arrangementer

respondenterne har deltaget i

varigheden samt omfanget af det arbejde,

det kræver at løse opgaver på nye måder

eller benytte nye redskaber.

levede op til deres forventning i lige høj

grad

passede til deres kompetenceniveau 

passede til deres foreningstype

 

I forhold til at inspirere de frivillige til nye

måder at gribe frivilligopgaver an på og lettere

at løse en opgave ses der et fald i positive

tilkendegivelser. Dette giver et

opmærksomhedspunkt til FCF. Dog er der flere

ukendte faktorer, der kan have del i dette, fx: 

   

 

Fire respondenter har suppleret deres

vurdering med kommentarer, som ligeledes

giver indblik i forklaringen bag.

Kommentarerne omhandler at nogle

arrangementer ikke:

 

Samlet set konstateres en stor tilfredshed

med FrivilligCenter Favrskovs arrangementer.

Fremadrettet kan FCF med fordel evaluere

arrangementerne nærmere med fokus på

forskelligartede formål, idet det vil give et

mere korrekt billede af oplevelsen af

forskellige typer af arrangementer. Fx vil

målene for de frivilliges oplevelse af Frivillig

Fredag og et rekrutteringskursus ikke være

ens.

 

 

Ønsker til arrangementer

De frivillige blev i spørgeskemaet bedt om at

byde ind med hvilke typer arrangementer eller

temaer på fyraftensmøder, de ønsker sig. Her

viser det sig, at de frivillige er optaget af en

bred vifte af emner. Særligt rekruttering

og fundraising træder frem som emner, der

optager de frivillige. Dernæst ønsker flere

også inspiration til det frivillige arbejde med:

medlemspleje, bestyrelsens rolle og ansvar

samt samarbejde frivillige imellem.

# At passe på sig selv som frivillig    
# Netværksaften – men med et program, hvor

erfaringer kan deles
# Foreningsbesøg hos hinanden, a la

virksomhedsbesøg
# Fremtidens forening, hvordan ser den ud

 
(forslag til arrangementer fra de frivillige)
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Telefonrådgivning

Et aftalt møde, hvor den frivillige er kommet

med et emne   

Et fagligt oplæg til et bestyrelsesmøde eller

en foreningsworkshops.

De frivilliges oplevelse af rådgivning

Rådgivningsmulighederne i FCF er

forskelligartede, men kan fx være:    

 

Iblandt spørgeskemaets respondenter havde 45

frivillige tilkendegivet at have benyttet sig af

FCF rådgivningsmuligheder. Disse 45 er blevet

bedt om at svare på baggrund af en samlet

vurdering af den rådgivning, de har modtaget.

 

98% af de frivillige oplever, at den rådgivning

de har modtaget af FCF lever op til deres

forventning. Kun 2% oplever dette "i mindre

grad" mens ingen har oplevet "slet ikke" at få

indfriet sine forventninger til rådgivningen.

 

 

 

 

 

håndtere en opgave/udfordring på en bedre

måde end før. En nysgerrighed til fremtidig

undersøgelse kan være, om det handler om

selve rådgivningen eller forandringsprocessen,

eller hvad der er på spil?

 

Respondenterne blev spurgt, om de i

forbindelse med rådgivning har fået hjælp/

inspiration, der lå ud over det, de kom efter. 2%

oplever "slet ikke", at det er tilfældet. 14% "i

mindre grad". 

84% er derimod gået fra rådgivning med FCF

med oplevelsen af "i nogen" eller "høj grad" at

have fået mere med, end de kom for. Dette

peger positivt i forhold til at bidrage til

udviklingen af de frivillige foreninger.  

 

76% oplever "i nogen" eller "høj grad", at

det bliver lettere at gå til en opgave efter

rådgivning hos FCF. Blandt de frivillige oplever

24% dog stadig kun "i mindre grad" eller "slet

ikke", at det er tilfældet. 

Samlet set er der positive tilbagemeldinger om

rådgivningen fra FrivilligCenter Favrskov. En

undersøgelse målrettet rådgivningen kan give

indikationer på, hvad der skal til for at flytte de

frivilliges mindre positive oplevelser fra "slet

ikke" og "i mindre grad" til de mere

ønskværdige "i nogen" og "i høj grad".

 

(Respondent der ønsker at anbefale FCF, for:)

 
"Rådgivning og sparring, se sin forening

med nye briller, og få klarlagt nogle ting -
fx bestyrelsesarbejde eller frivillig-ledelse,

hjælp til opstart af nye foreninger" 
 

82% tilkendegiver "i nogen" eller "høj grad", at

rådgivningen har hjulpet dem til at håndtere en

opgave/udfordring på en bedre måde end før.

Tilkendegivelserne, "i mindre grad" er

repræsenteret med 14,6% og "slet ikke" med

2,4%.

Som en rådgivende organisation giver det

anledning til et opmærksomhedspunkt, at knap

15% "i mindre grad" føler sig hjulpet til at
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Det synes meget fleksibelt og vel

dækkende

Der kan jo nærmest ikke være større

Kunne have brug for flere aften

tidspunkter -svært i arbejdstiden

Vi kan komme til møde efter åben

rådgivning.

Jeg arbejder længe torsdag, så ikke lige

den bedste dag.

Passer perfekt

Skabe synlighed om de frivillige foreninger

og deres initiativer

Tilgængelighed

Når repondenterne bliver bedt om at vurdere,

hvorvidt rådgivningsmulighederne passer dem,

opnår FriviligCenter Favrskov 5 stjerner ud

af 6.

 

 

 

Seks respondenter har yderlige knyttet en

kommentar til deres vurdering: 

     fleksibilitet :)

 

Til info kan FCF kontaktes alle hverdage i

tidsrummet 9.00 – 14.30 samt 18.00 – 21.00

torsdage. Hver mandag er der åben rådgivning

fra 10.00 – 14.30. Desuden træffes FCF hos

jer eller os, efter aftale, også uden for

ovennævnte tidspunkter. 

 

De frivilliges oplevelse af FrivilligCenter

Favrskovs PR

En del af FrivilligCenter Favrskovs drift

omhandler PR. Herigennem ønsker FCF at: 

 

 

 

Formidle viden om frivilligt arbejde generelt

Skabe synlighed og viden om FrivilligCenter

Favrskov

 

Med ønsket om at blive klogere på, hvordan

frivilligcentret målretter sin PR-indsats, er

respondenterne blevet bedt om at tilkendegive

den eller de medier, de følger FCF.

 

Det viser sig, at blandt de 121 respondenter,

der har besvaret, følger 74,4% igennem

Facebook, mens godt halvdelen (48,8%) har

glæde af artikler og annoncer i lokalavisen. De

øvrige PR kanaler bliver på nuværende

tidspunkt benyttet i et væsentligt mindre

omfang. 18,2% benytter sig af FCF’s

hjemmeside og ned til 5% af de frivillige følger

med på Instagram. Resultatet afspejler en

positiv og dermed ønsket effekt af FCF's

målsætning om en aktiv tilstedeværelse på

Facebook. Ligeledes står det klart, at

lokalavisen forsat bør prioriteres som PR-kanal.

Med relancering af FCF's hjemmeside i

sommeren 2019, er forhåbningen, at denne PR

kanal fremadrettet også vil være i de frivilliges

bevidsthed.

Samarbejdet med Favrskov Kommune og de

frivilliges egne foreninger er vigtige for FCF's

PR, selv om de er repræsenteret med en lav

andel i tabellen ovenfor. Det ses, når man

kiggere nærmere på de indsamlede data. 
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Ser man udelukkende på dem, der modtager

information om FCF igennem Favrskov

Kommunes hjemmeside, viser det sig, at ca.

halvdelen (44,4%) ikke benytter sig af FCF’s

facebookside og 77,8% heller ikke benytter

FCF’s hjemmeside. Med andre ord når Favrskov

Kommune en anden målgruppe end FCF. Et

lignende billede med dog lidt mindre omfang,

viser sig når man ser på dem, der følger

Favrskov Kommunes Facebook profil.  

 

De frivillige foreninger hjælper på samme vis

som Favrskov Kommune med at nå en

målgruppe, som FCF ikke selv når. Blandt dem,

der får information om FCF gennem deres egen

forening benytter 41,2% ikke FCFs

Facebookside og 58,8% ikke FCFs hjemmeside. 

 

Respondenterne er blevet bedt om at forholde

sig til, i hvilken grad de er enige i, at de ved at

følge FCF har fået en øget forståelse af, hvad

et frivilligcenter er. 13% har "i mindre grad"

eller "slet ikke" fået en øget forståelse. 44%

har "i nogen grad" opnået en øget forståelse,

mens 43% "i høj grad" nu ved mere om, hvad et

frivilligcenter er. 

 

 På trods af de overvejende positive

tilbagemeldinger, kan der rettes en lille

opmærksomhed på, at flere respondenter gerne

skal opnå "høj grad" af kendskab og forståelse

af hvad et frivilligcenter er. Da det er

grundlæggende for et konstruktivt og

forventningsafstemt samarbejdet med de

frivillige.

 

23% har "i mindre grad" eller "slet ikke" oplevet

at FCF når dem med Viden om fx puljer, tips til

frivillige eller arrangementer igennem sit PR-

arbejde. 77% oplever "i nogen" eller "høj grad"

at få nye input fra FCF.
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48% af de frivillige løser deres opgaver

anderledes på baggrund af ny inspiration fra

FCF primært "i nogen grad" men også "i høj

grad". Modsat oplever 52% kun "i mindre grad"

eller "slet ikke", at de modtager inspiration,

der sætter dem i stand til at løse deres

opgaver anderledes. 

 

En del af FCF's PR arbejde rummer det at

formidle bredden af Favrskovs frivillighed for

herved at fremme den. Derfor bad vi

respondenterne om at tilkendegive, hvorvidt

de har fået øje på frivillige foreninger de ikke

kendte til i Favrskov. For 39% gælder det, at

de "slet ikke" eller "i mindre grad" har fået øje

på nye lokale foreninger. 61% har igennem

FCF’s PR fået øje på foreninger i Favrskov, de

ikke kendte til. 

 

FCF lykkes med at nå de frivillige igennem sin

PR, dog er effekten forskellig alt efter

budskabet. Med andre ord når informationen

flere gennem PR, men det medfører ikke

nødvendigvis handling hos den enkelte

frivillige. 

PR er desuden en svær størrelse at måle på,

idet der er stor forskel på, hvad der bliver

vist i den enkeltes Facebookfeed, samt hvor

ofte respondenterne reelt benytter de

forskellig PR kanaler.
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Undersøgelsen viser stort kendskab og

opbakning blandt de frivillige i Favrskov.

FrivilligCenter Favrskov scorer højt i det

overordnede indtryk, en tendens, der også

blev bekræftet i spørgsmålet om de frivilliges

villighed til at anbefale frivilligcentret. Her

anderkendes FCF særligt for dets faglige

viden og imødekommenhed med masser af

positiv energi. 

 

Favrskovs lokale frivilligcenter formår,

igennem centrets aktiviteter, i stort omfang

at støtte de frivillige i deres frivillige arbejde.

De frivillige oplever også et frivilligcenter der

er med til at udvikle og fremme det frivillige

arbejde, særligt igennem rådgivning og

arrangementer. FCF kan med fordel fortsat

være nysgerrig på de frivilliges oplevelse af

centrets aktiviteter samt på forsat at udvikle

sig i den positive retning, der er påbegyndt.

     

På tværs af undersøgelsen tegner der sig et

billede af, hvilke emner de frivillige søger

inspiration om. 

Opsamling på 
 
LÆRosNYT 2019
 

Rekruttering

Fundraising

Samarbejdsrelationer

De emner der i særlig grad optager de frivillige

i Favrskovs lokale foreninger er:

 

 

Der ses stadig en gruppe frivillige, som slet

ikke eller kun sparsomt har hørt om

FrivilligCenter Favrskov, og derfor giver

udtryk for manglende kendskab og erfaring

med centeret. Ønsket om at vide mere om FCF

kommer dog til udtryk hos de frivillige. FCF

bør derfor forsat prioritere at formidle, hvad

et frivilligcenter er og kan.

LÆRosNYT 2019


