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Mall Utvärdering av äventyr i lokalavdelningen 
Friluftsfrämjandet Region Mälardalen 

1. Har äventyret motsvarat dina förväntningar?

Mycket bra

Bra

Okej

Mindre bra

Dåligt

Ev kommentar:

2. Hur upplevde du ledarnas förmåga att leda och engagera deltagarna?

Mycket bra

Bra

Okej

Mindre bra

Dåligt

Ev kommentar:

3. Hur upplevde du informationen före, under och efter äventyret?

Mycket bra

Bra

Okej

Mindre bra

Dåligt

Ev kommentar:

4. Vad tar du med dig från den här upplevelsen, lärde du dig något nytt?

Fri text

5. Vad tycker du att lokalavdelningen/ledaren skulle kunna utveckla för att äventyret ska bli 
ännu bättre nästa gång?

Ledarskapet

Informationen

Bemötandet

Förmedlingen av kunskap

Annat, nämligen:
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6. Övrigt som du vill göra ledarna/lokalavdelningen uppmärksamma på:

Fri text

7. Vilket/vilka äventyr önskar du att Friluftsfrämjandet arrangerar/leder i din närhet?

Fri text

8. Vill du engagera dig i Friluftsfrämjandet?

Ja

Bli ledare

Bli styrelseledamot

Bli funktionär

Nej

Om Ja, uppge din kontaktinformation så hör vi av oss:

Tack för att du hjälper oss att förbättra vår verksamhet genom att svara på denna 

utvärdering!  
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Mall Följebrev till Utvärdering av Äventyr i lokalavdelningen 
Friluftsfrämjandet Region Mälardalen 
 
 
Hej,  
 
Roligt att du deltagit i vår verksamhet.   
Hur var din upplevelse? Det är vi nyfikna på att få veta!   
 
Enkäten är vårt bästa verktyg för att göra ännu bättre äventyr.   
Vi är därför tacksamma för att du tar dig lite tid att besvara den.  
Utvärderingen tar ca 5 min att göra.   
 
Tack för ditt bidrag till utvecklingen av Friluftsfrämjandet!   
 
 
 
Tillägg kring utformning:  
 

 Meningen på andra raden kan kompletteras med berörd verksamhet; 

”Skogsmullegruppen XXX”, ”Månskensvandringen på XXX”, ”Familjedagen”…    

 Rubriken kan utformas:  

”Hej livsnjutare”, ”Hej kunskapssökare”, ”Hej äventyrare”, ”Hej vandrare”, använd 

gärna fantasin.  

 Ange i utskicket vilket äventyr utvärderingen handlar om samt när/var det 

genomfördes.   

 


