
Alle skal have
en stemme 
- medarbejderinddragelse i FOF Aarhus   



"FOF Aarhus er aldrig stærkere end det
svageste led, men det kan være svært
at vide, hvor det er med vores
organisationsstruktur”
 
Direktør Søren Peter Hansen

FOF Aarhus er en folkeoplysningsvirksomhed, der udbyder
et bredt udsnit af undervisnings- og fritidsaktiviteter.
Herunder kurser, foredrag og debatter samt
kursusvirksomhed inden for kompenserende undervisning og
specialundervisning samt projekter med kommunale og
private aktører.

De afholder ca. 3000 kurser, udflugter og foredrag årligt.

De har ca. 600 tilknyttede undervisere og foredragsholdere.

Om FOF Aarhus 

 

 

For FOF Aarhus er det afgørende, at alle medarbejdere har en
stemme og er en stærk og indflydelsesrig del af organisationen.
Med flere hundrede timelønsansatte undervisere i
organisationen kan det dog være svært at give alle lige mulighed
for deltagelse.



"FOF må som folkeoplysningsvirksomhed på ingen
måde være statisk, og derfor er det også
nødvendigt med kontinuerlig dialog mellem
administration, undervisere og deltagere"
 
Direktør Søren Peter Hansen

Hvordan holder vi fingeren på pulsen i en hybrid
organisation? 

FOF Aarhus er en folkeoplysningsvirksomhed med dybe rødder 
i en værdibaseret kultur. Med sine ca. 35 fastansatte
medarbejdere og flere hundrede tilknyttede timelønsansatte
undervisere er FOF Aarhus et godt eksempel på en hybrid
arbejdsplads, hvor nogle medarbejdere er fysisk samlet på
kontoret og andre arbejder fra forskellige lokationer på forskellige
tidspunkter. I sådan en virksomhed kan det være en udfordring
for ledelsen at have fingeren på pulsen og vide, hvordan
medarbejderne rent faktisk har det.



”Vi kommer måske tættere på
sandheden. I stedet for at sende
et spørgeskema, hvor vi sidder og
definerer, hvad folk skal svare på”

Lene Nordfeldt Iversen, Leder for kommunikation og

markedsføring, FOF Aarhus 

Medarbejderne inddrages gennem online dialog 

I foråret 2021 igangsatte FOF Aarhus derfor en storstilet
medarbejder-inddragelsesproces med fokus på, hvordan de kan
skabe en moderne, inkluderende og stærk virksomhed, som favner
virksomhedens store palet af medarbejdere. Første skridt i
processen var at blive klogere på undervisernes opfattelse af
kommunikationen, de modtager fra FOF Aarhus´ hovedkontor.

FOF Aarhus inviterede deres undervisere til at deltage i en online
Insightment dialog. Gennem Insightments dialogredskab fik
underviserne mulighed for nemt, effektivt og anonymt at diskutere,
hvordan de oplevede kommunikationen med FOF Aarhus og
komme med forbedringsforslag.

På kun én time blev det afklaret, at underviserne var meget
tilfredse med kommunikationen og indholdet, de modtog fra FOF
Aarhus. Samtidig afdækkede den efterfølgende Insightment
analyse af dialogen, at underviserne havde meget at sige og
stærke holdninger til deres tilknytning og relationen til FOF Aarhus,
hvilket åbnede op for nye refleksioner om medarbejdertrivsel og
udviklingsmuligheder.



”Dialogværktøjet er en øjenåbner, som

giver et her-og-nu-billede, som vi kan

reflektere over og bruge.

 

Men vi får ikke bare to streger under

facit, vi får så meget mere at arbejde

videre med” 

Søren Peter Hansen, direktør, FOF Aarhus

Konstruktiv feedback og nye indsigter 

På baggrund af undervisernes dialog fik kommunikationsteamet i
FOF Aarhus et skulderklap i form af positiv og konstruktiv feedback
på deres arbejde og konkrete forslag til, hvordan den interne
kommunikation kunne forbedres.

Insightment var samtidig i stand til at give FOF Aarhus ny værdifuld
viden og indsigt i undervisernes ønske om en langt tættere relation
til administrationen og til hinanden. Indsigter som FOF Aarhus i dag
arbejder videre med i HR-regi for aktivt at fremme
medarbejdertrivsel, fastholdelse og kompetenceudvikling.

Samtidig fungerede processen som feedback mekanisme, der har
potentiale til fremadrettet at give medarbejdere mulighed for at give
og modtage feedback i et anonymt og lettilgængeligt forum, hvor
alle kan deltage på lige plan, og derved give plads til udvikling af
både virksomhed og de enkelte medarbejdere.



Medarbejderinddragelse og inklusion

Feedbackmekanisme som matcher
organisationskulturen

Ny viden og nye muligheder opdaget

De tre største gevinster



Hvad vil du gerne vide?
Direktør Sara Høyer Kragelund

Tlf.nr.; 51 57 82 40 
Mail: sara@insight-ment.dk

www.insight-ment.dk


