Skabelon til samtaleguide
Opfølgning og evaluering i forhold til foreninger
Introduktion
• Formål med samtalen.
• Aftale om fortrolighed i forhold til denne samtale?
Status på foreningens indsats
• Hvad går godt med foreningens indsats på området?
• Hvilke positive historier hører vi fra borgere/frivillige/medarbejdere?
• Hvad kunne foreningen med fordel gøre mere af?
• Hvilke udfordringer er der med foreningens/de frivilliges indsats?
• Hvad er svært?
• Føler de frivillige sig anerkendt og værdsat i det fælles projekt?
• Er der noget vi skal gøre mere eller mindre af for at styrke foreningens side af samarbejdet?
Status på kommunen/institutionens indsats
• Hvad går godt med kommunens indsats på området?
• Hvilke positive historier hører vi fra borgere/frivillige/medarbejdere?
• Hvad kunne kommunen med fordel gøre mere af?
• Hvilke udfordringer er der med kommunens/medarbejdernes indsats?
• Hvad er svært?
• Føler medarbejderne sig anerkendt og værdsat i det fælles projekt?
• Er der noget vi skal gøre mere eller mindre af for at styrke kommunens side af samarbejdet?
Relationen mellem foreningen og institutionen/kommunen
• Hvornår går samarbejdet mellem foreningen og kommunen bedst?
• Hvilke gode erfaringer har vi gjort os? Hvilke gode historier hører og oplever vi?
• Hvornår lykkes samarbejdet mellem den enkelte frivillige og medarbejder bedst?
• Er der noget vi kan gøre for at skabe flere gode historier?
• Hvilke udfordringer er der med samarbejdet mellem foreninger og kommune eller mellem den
enkelte frivillige og medarbejder?
• Er der noget, vi kan gøre for at løsne op for eventuelle problemer og udfordringer?
Fremtiden
• Hvis vi ser frem af, er der så noget vi vil ændre eller gøre mere eller mindre af fremover?
• Har vi nogen gode ideer eller ønsker til at styrke arbejdet med målet/målgruppen?
• Har vi nogen gode ideer eller ønsker til at styrke samarbejdet mellem forening og kommune på
området?

