Gode råd til rekruttering
Råd nr. 1
Husk at spørge! De fleste melder sig ikke selv på banen, men vil gerne spørges.

Råd nr. 2
Spørg dem du ikke plejer. Måske I har brug for andre typer eller har ”blinde vinkler” for,
hvor de gode folk findes.

Rekrutteringsplan
Hvis du oplever at andre er
gode til at rekruttere folk, så
handler det ikke kun om
held. Der hvor det lykkes har
de oftest lagt en plan for rekruttering. Det handler blandt
andet om hvordan man præsenterer opgaven og hvordan, hvornår og hvem, der
spørger.
Står man et par uger før generalforsamlingen og skal til
at finde folk til forskellige
poster, er man allerede for
sent på den, og må ty til sit
held. Tænk derfor rekruttering ind som en løbende opgave, hvis I vil lykkes med
det, og brug de 9 råd.

Råd nr. 3
Vær konkret og ærlig om opgavens indhold og omfang. Folk vil gerne vide, hvad de går
ind til og kan forvente. Overvej hvordan du præsenterer opgaven, i forhold til hvem du
spørger, og lad folk selv vurdere, om de synes opgaven er spændende eller kedelig.

Råd nr. 4
Spørg også de travle. Tag ikke valget fra folk på forhånd, men gå efter den, I gerne vil
have til opgaven.

Råd nr. 5
Folk vil gerne være en del af en succes. Overvej derfor hvordan du præsenterer opgaven
og aftenskolen. Det er de færreste, der ønsker at være en del af en ”synkende skude”.

Råd nr. 6
Rekruttering sker på flere planer og hele året. Sørg for også at have øje på hvem, der på
et tidspunkt kan blive aktuel, så der bliver skabt en ”fødekæde”. Nogle har brug for at
starte i en arbejdsgruppe frem for at blive kastet direkte ind i jobbet som formand.

Råd nr. 7
Nogle gange er det lettere at finde 3 end 1. Dette gælder f.eks. hvis der skal ske generationsskifte, da det kan være svært at være den eneste unge nye blandt gamle erfarne.

Råd nr. 8
Tag ikke altid et nej for et nej. Spørg evt. hvad der skal til, for at vedkommende vil sige
ja. Det er måske bare en lille ting, som kan løses.

Råd nr. 9
Hvis du fortsat får et nej, så brug deres netværk. Spørg om de kender nogen, som kunne
være aktuelle at spørge til opgaven.
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