Hvordan rekruttere riktig person
til riktig oppdrag?
Dette er et ressursdokument hvor det kan hentes inspirasjon om man er usikker på hvordan
man skal rekruttere til et kurs/oppdrag. Listen er utarbeidet som del av arbeidsgruppen
‘kommunikasjon’ i fagnettverk for læring og mestring avd. Haugalandet.


Samarbeid med annet helsepersonell; fastleger, fysio/ergo, sykehjem, hjemmetj.,
kiropraktor osv.
o Særlig fastleger ønsker ofte kortfattet, opplistet informasjon, ikke hele
brosjyrer. Gjerne også laminert for bedre varighet.



Samarbeid med kommunenes bestillerkontor/servicekontor/tjenestekontor



Vurdèr: hvordan reklamerer vi best mulig?
o Venterom (oppslagstavle eller skjerm?) nettsider, lokalavis, Facebook,
plakater, brosjyrer, oppslagstavler på butikk osv.



Organisasjonene: samarbeid er viktig, både med spesifikke org., men også de store
paraplyorganisasjonene.



Samarbeid med NAV; ta vare på samarbeidskontakter man får i deres system.



Aktivt bruk av eget nettverk, skriv e-invitasjoner som enkelt kan videresendes.



Tverrfaglig samarbeid med andre tjenester; undersøk hva er behovet hos dem?
o

Eks: Folk melder seg ikke på aktivitetskurs selv om vi tenker at de trenger det, men
det vil bli god påmelding til et Bra mat –kurs om det er det som er etterspurt.



Ved plakatoppslag på oppslagstavler: lurt å tipse publikum om at man kan ta bilde av
plakaten slik at man husker informasjonen til senere.



Facebook: Annonsere på flere sider hvis mulig, f.eks. både kommunens profil og
bibliotekets. Dele andre sine arrangementer. Knytte kontakt med frivilligsentral og
andre nøytrale arenaer.
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Bruke mobilskolemelding der det er mulig? (foreldrekurs osv.)



Tekstforslag til skjermannonsering på ulike venterom:
o

«… Frisklivssentral
Frisklivsrettleiar … holder til i …lokalet.
Trenger du hjelp til å være mer fysisk aktiv, bedre kostholdet ditt eller ønsker du
hjelp til røyk/snus-slutt?
Ta kontakt med … på tlf ….»

o

«… Frisklivssentral
Hjelper deg med livsstilsendringer.
Tilbud om kurs i grupper og individuell oppfølging.
Du trenger ingen henvisning.
Ta kontakt med Frisklivssentralen på tlf …»

Sist oppdatert: 08.04.19

