Intervjuguide
för uppföljningssamtal
Datum
Namn
Kontaktuppgifter
Uppdrag
Tidsperiod

Se intervjuguiden
som en inspiration.
Använd frågorna som de är
eller utveckla egna frågor
som passar din
verksamhet.

Om den ideella insatsen och upplevelsen
Inled gärna samtalet med att berätta om vad volontären bidragit med till organisation.
Om du tittar på ditt eget ideella engagemang:
Vad har du bidragit med?
Vad har du fått ut av att engagera dig ideellt hos oss?
 ar du fått det stöd och den kunskap du behöver för att kunna genomföra ditt ideella
H
engagemang?
Hur mycket tid lägger du ner på ditt ideella engagemang?
Hur har samarbetet/kontakten fungerat med:
Anställd personal
Andra volontärer
Deltagarna/brukarna
Ledningen/styrelsen
Vad har fungerat bra/mindre bra?

Handledning och stöd
Hur känns det för tillfället med ditt ideella engagemang och din roll i organisationen:
Vad trivs du med? Vad trivs du inte med?
Känns ditt ideella engagemang meningsfullt?
Känner du att vi tar tillvara din kompetens och drivkraft?
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Om du tänker tillbaka på när du introducerades till ditt uppdrag:
Hur var den introduktion du fick innan volontäruppdraget?
Var det något som saknades i introduktionen?
Hur kan vi göra introduktionen bättre?

Utveckling och framtid

Har du några förslag på hur ditt uppdrag skulle bli bättre?
Är det något vi kan göra för att underlätta för dig att genomföra uppdraget?
Behöver du utbildning eller stöd i någon form?
Finns det andra uppgifter du skulle vilja pröva?
Vill du fortsätta med ditt uppdrag? Om inte, varför?
Har du några förslag på utveckling för dig eller för organisationen?

Avslutning

Har du några övriga frågor eller funderingar som du känner att du vill samtala kring?

Ta reda på
Tacka volontären för sin tid och sitt engagemang!
Summera ihop vad ni pratat om och kommit överens om framåt.

Läs mer i kapitel 9
”Utveckla och utvärdera”
i Volontärbyråns handbok
Att leda frivilliga i
föreningslivet.
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