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Input til tematikker i kredsundersøgelse
RESUMÈ
Hovedbestyrelsen har bedt om en kredsundersøgelse, der løbende viser hvad kredsenes tilstand og behov er, og i særlig grad skal undersøge parathed overfor arbejdet med strategien. Undersøgelsens resultater skal bruges til at tilpasse landsforbundets service og vejledning samt beslutninger om handlinger i udviklingsmålene til kredsenes situation.
Undersøgelsen udføres internt af landsforbundets ansatte med støtte fra eksterne konsulenter, og består af en spørgeskemaundersøgelse besvaret af kredsledere samt analyse af
data fra Carla.
I bilaget findes oversigt over de udvalgte tematikker med argumentation for hvorfor netop
disse er medtaget samt baggrundsviden om undersøgelsens opbygning.
INDSTILLING

Det indstilles at HB drøfter og kommer med input til tematikkerne
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SAGSFREMSTILLING

BAGGRUND

Der er løbende lavet medlemsundersøgelser i de sidste 10 år. Årligt er der lavet en statistisk analyse af data fra Carla, og jævnligt har kredsledere besvaret et spørgeskema. Alt
sammen for at give landsforbundet viden om hvordan kredsene har det. Der er både talt
om kredsbarometer, medlemsundersøgelse og kredsens sundhedstilstand. Frem over vil
undersøgelsen blive omtalt som Kredsundersøgelsen, for det er netop dét den er: En undersøgelse af kredsens tilstand og behov. Den udsendes ikke til alle medlemmer, og derfor
er ”medlemsundersøgelse” en misvisende betegnelse. Undersøgelsen vil stadig bestå af
både spørgeskema til kredsledere samt dataanalyse. Nedenstående tematikker dækker
både over indholdet i dataanalysen og spørgeskemaet.
Tematikkerne, der er bearbejdet i tidligere års undersøgelser, optræder også i oplægget til
denne kredsundersøgelse, men med anderledes vægtning end tidligere. En del formuleringer af spørgsmål videreføres fra tidligere, ligesom det er sigtet at formuleringer fra denne
kredsundersøgelse kan genbruges til senere sammenligning.
Særligt for denne udgave af kredsundersøgelsen er ønsket om hurtigt at blive klogere på
kredsledernes parathed overfor arbejdet med strategien. Derfor er øvrige tematikker begrænset mest muligt.
I 2021 anbefales følgende tematikker:
Tematik og uddybning

Argumentation

Præsentation
- Kreds

Undersøgelsen er ikke anonym, og har
ikke tidligere været det. Ved at angive
kreds giver det mulighed for at fx flere i
en kredsledelse kan besvare undersøgelsen, uden at en enkelt kreds vægter mere
end andre i det samlede blik.
Kredsledere kan gøre os kloge på organisering og opfattelse af engagement
blandt lederne.

Lederne
- Herunder ledermøder og anden kommunikation/organisering
- Opbakning til lederuddannelse
Kredsens ledelse
- Hvordan fungerer jeres organisering i
praksis?
- Kredslederuddannelse
- Netværksdeltagelse
- Samarbejde med bestyrelsesformanden
- Hvordan sættes kredsudvikling i
gang? (Hvornår, hvilket fora, hvem)
Bestyrelsen
- Bestyrelsens aktivitet
- Omfang og værdi af forældresamarbejde

Kredslederen er ekspert på egen praksis.
Denne del kan blandt andet give viden til
brug for strukturevalueringen samt hvor
forskellige indsatser skal målrettes mod.
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Strategi – udviklingsmål
- Fastholdelse
- Rekruttering
- Medlemstal og fremtidssyn

Samværsregler
- Bearbejdning og praksis omkring
samværsregler
- Påvirkning fra kredsens faktiske samværskultur
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Vi ønsker at afdække paratheden overfor
arbejdet med strategien, herunder blandt
andet kredslederens fremtidssyn for egen
kreds og årsager til forventet frem-/tilbagegang.
Kredslederne kan i særlig grad kvalificere
alt der handler om rekruttering, fastholdelse og fortælling. Der arbejdes med
spørgeteknikker for også at belyse kredsstartsparatheden.
I Kredsundersøgelsen fokuseres på samværsreglerne. Det ønskes senere at afdække samværskultur bredere forstået,
men det egner sig bedre til en medlemsundersøgelse hvor ikke kun kredsledere
har mulighed for at belyse emnet.

Spørgeskemaet bliver bygget op med blik for progression, kontekstafsmitning og vægtning
af spørgsmål samt tilpassede forløb alt efter foregående svar.
Grundet prioritering af tid og ønske om næste forår at lave en reel medlemsundersøgelse
er følgende tematikker, der tidligere er belyst, fravalgt: Forkyndelse, uddannelse, økonomi,
eksterne relationer og synlighed.
Der vil være en ydre kontekst i form af corona-situationen som vil påvirke alle besvarelser,
og som vi ikke kan forhindre. Det kan eksempelvis tænkes, at der er mindre parathed overfor at støtte op om kredsstart fordi man først for er interesseret i at få gang i eget kredsarbejde. Der kan også være en del kredse der ikke har afholdt traditionel forkyndelse, fordi
de har holdt onlinemøder, og ikke fandt det naturligt at gøre der. Det kan være svært at
huske retvisende tilbage på tiden inden corona, og derfor spørges der ikke til fx uddannelse
for unge.

VIDERE PROCES

Spørgeskemaer vil blive sendt ud til kredsledere i ugen efter påske.
Hovedbestyrelsen modtager resultaterne af kredsundersøgelsen på majmødet.

KOMMUNIKATION

En talsperson fra hovedbestyrelsen bidrager med citat til en nyhed om undersøgelsen
forud for udsendelsen for at sikre en høj svarrate.

ØKONOMI

Undersøgelsen udarbejdes i samarbejde mellem FDFs ansatte og ekstern konsulentstøtte.
BILAG
Ingen bilag.

