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Snabbguide – Individuella möten 
 

Bakgrund 

• Ett forum där ni får träffa 

barn från målgruppen 

individuellt för att lyssna 

till deras intressen för att 

sedan lotsa dem ut till 

berörd förening 

• Bygger på att det 

individuella mötet är 

viktigt vid rekryterande 

insatser 

• Använder skolans 

kartläggning för att få 

träffa de barn som vill 

och/eller behöver nå ut till 

föreningslivet 

• Enkelt att bedriva 

• Bör göras med barnens 

bästa i fokus – alla gillar 

inte er idrott och i vissa fall 

behöver ni koppla ihop 

dem med andra föreningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutsättningar 

• Möjlighet att besöka skolan under skoltid (går att genomföra på 

andra forum också där målgruppen finns representerad, tex ett 

språkcafé) 

• Att skolan är intresserade av besök samt är villiga att lägga ner tid 

och engagemang hos eleverna 

• En lärare eller medlem i er förening som kan barnens modersmål 

• Ett individuellt samtal tar inte lång tid att genomföra 

Genomförande 

1. Boka ett möte med rektorn eller en ansvarig lärare på skolan ni 

vill besöka för att se om ni får möjlighet att få träffa målgruppen 

under skoltid 

2. Boka ett datum för ett första möte där det finns med en lärare eller 

medlem som pratar barnens modersmål 

3. Träffa barnen ett i taget och låt dem berätta vad de tycker är kul 

och vilken idrott de vill testa 

4. Boka ett möte med rektorn eller en ansvarig lärare på skolan ni 

vill besöka för att se om ni får möjlighet att få träffa målgruppen 

under skoltid 

5. Boka ett datum för ett första möte där det finns med en lärare eller 

medlem som pratar barnens modersmål 

6. Träffa barnen ett i taget och låt dem berätta vad de tycker är kul 

och vilken idrott de vill testa 

 

Effekter 

• Den rekryterande insats där vi sett procentuellt bäst resultat 

(90% har kommit i kontakt med föreningsverksamhet och 

drygt 65% har deltagit regelbundet under en längre period) 

• Ökar målgruppens deltagande och kunskap kring 

idrottsmöjligheter i er kommun 

• Sprider kunskap om er förening som bidrar till positiv 

reklam 

• Skapar ett bra samarbete med skolor som senare går att 

bygga vidare på 
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