Uppföljning och
utvärdering

Två punkter kring
uppföljning och utvärdering
• Hur tänker vi gemensamt kring uppföljning
ꟷ Vad menar vi med begreppen

Förbättra

Planera

Följa upp/
Utvärdera

Genomföra

ꟷ Hur arbetar vi med uppföljning

• Vad görs på SF-nivå (fokus att lära av
varandra)
ꟷ Hur följer vi upp föreningsstödet
ꟷ Hur följer vi upp utvecklingsstödet

Uppföljning och utvärdering

Aktiviteter
/ Enkelt

• Uppföljning
ꟷ Regelbunden insamling av information
ꟷ Avstämning mot de uppsatta målen uppnåtts

• Utvärdering
ꟷ Reflektion över den egna verksamheten
ꟷ Bedöma resultat och effekter
ꟷ Beskriva verksamhetens styrkor och svagheter

ꟷ Förslag på förändring

Effekter
/Svårt
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Mål
Aktivitet

Aktivitetsmål:
- 2 genomförda
seminarier
- 200 deltagare totalt
- 80 % ska uppleva att
de är nöjda
- (Samtliga SF ska ha
utvecklingsplanen som
redskap i sitt arbete)

Beteende

Beteendemål:
- 10 föreningar ska förändra
sin träningsverksamhet
- (SF upplever att arbetet
med idrottslyftet har blivit
mer målinriktat med hjälp
av utvecklingsplanen)

Effekt

Effektmål:
- Barn tycker det är
roligare att utföra
idrotten
- Barn idrottar längre i
förening.
- (SF upplever att de fått
en mer riktad effekt på
sitt arbete med
idrottslyftet)

Uppföljning och Utvärdering
Aktivitet

Utvärdering av aktivitet:
- Genomförda aktiviteter
- Kännedom om aktiviteter
- Deltagande i aktiviteter
- Nöjdhet med aktivitet
- (hur används
utvecklingsplanen)

Beteende

Utvärdering av
beteendeförändring:
- Ändrat beteende eller
arbetssätt (exempelvis
tävlingsbestämmelser)
- Nöjdhet med ändrat
beteende eller arbetssätt
- (Majoriteten av SF upplever
att de arbetar mer
målinriktat med sitt arbete
inom idrottslyftet)

Effekt

Utvärdering av effekter:
- Fler barn och unga börjar med
idrotten
- Fler barn och ungdomar
stannar kvar längre inom
idrotten

- (SF upplever att stödet till
föreningar är bättre anpassat
mot förbundets utveckling)

Det är MÅLET vi följer upp
- Aktivitetsmål
- Beteendemål
- Effektmål
Mål Att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid
programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet
för barn och unga mellan 7 – 25 år.

Vad gör vi på RF

• Uppföljning av vårt arbete

ꟷ Delrapport
ꟷ Slutrapport
ꟷ Strategirådet
ꟷ Återrapportering till
styrgrupp

• Uppföljning mot IF

ꟷ Granska vilka
föreningar som får stöd

ꟷ Skapa en bild av vad
stödet går till
ꟷ kostnader

ꟷ aktiviteter

Föreningsstöd

• Vad vill ni att föreningarna ska ha
åstadkommit

- Knappt 130 miljoner
- 13 000 ärenden
- 4000 förningar som fått stöd

• Hur kan vi i vårt förbund följa
upp/utvärdera att detta har skett?
• Vad kan RF hjälpa oss med?

Åtgärder för att följa upp beviljade projekt (SF)
Granskat återrapportering

67

Avstämning via telefon/mail

63

Besökt förening

35

Begärt in kvitton/deltagarlistor

20

Annat

16
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Utvecklingsstöd

- Knappt 200 miljoner
- Strukturomvandling
- Utbildningsinsatser
- Personal som arbetar med
barn och ungdomsfrågor
- Övergripande konferenser
och utvecklingsarbete

• Vad vill ni åstadkomma
• Hur kan vi i vårt förbund följa
upp/utvärdera att detta har skett?

• Vad kan RF hjälpa oss med?

