
Vi håber, du har nydt din ferie, og at du vil hjælpe os med at udvikle vores feriehjælpsprogram ved at
udfylde følgende skema.
 
Oplysningerne behandles anonymt og har til formål at give Arbejdsmarkedets Feriefond og vores
samarbejdspartnere et indblik i, hvad ferieopholdet har betydet for netop dig som del af det samlede
feriehjælpsprogram.

Venlig hilsen Arbejdsmarkedets Feriefond.

Ferieophold 2022 printvenlig version

Kære feriegæst
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Ferieophold 2022 printvenlig version

Baggrundsoplysninger

* 1. Hvilken organisation er du på ferie med? 

Boligselskabet Lejerbo

Børneulykkesfonden

CELF - Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK)

Dansk Folkehjælp

Depressionsforeningen

FamilieNet Danmark

Ferie med Fællesskab, Netværk og Oplevelser (Husmoderferie)

Fonden Børnehjælpsdagen

Foreningen Familieferie

Foreningen INSP!

Foreningen Kolonibanden

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn

Frelsens Hær

Høreforeningen

KAB

Kirkens Korshær

Landsforeningen af VæreSteder (LVS)

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen for psykisk sundhed (SIND)

Landsorganisationen af KvindeKrisecentre (LOKK)

Landsforeningen Lænken

Muskelsvindfonden

Red Barnet

Røde Kors Asyl

Samvirkende Menighedsplejer

SMILfonden
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* 2. Er du kvinde eller mand? 

Kvinde

Mand

* 3. Hvad er din alder? 

15-19 år

20- år

* 4. Hvilken alder har de børn du havde med på ferien? 

0-4 år

5-9 år

10-14 år

15-19 år

Ingen børn med på ferien

* 5. Hvor i landet bor du? (region) 

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Sjælland

Hovedstaden og Bornholm
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Ferieophold 2022 printvenlig version

Forventninger og udbytte af ferieopholdet

 
Helt enig Enig Delvist enig

Hverken enig
eller uenig Uenig Helt uenig

Ved ikke/ikke
relevant

Få et afbræk fra
hverdagen

Få nye oplevelser

Give mit barn/mine børn
nye oplevelser

Tilbringe tid sammen
med familien

Møde nye mennesker

Slappe af

Opnå fornyet energi

Andet (angiv venligst)

* 6. Hvad var dine forventninger til ferien? 

 
Helt enig Enig Delvist enig

Hverken enig
eller uenig Uenig Helt uenig

Ved ikke/ikke
relevant

Har opnået et afbræk fra
hverdagen

Har fået nye oplevelser

Har givet mit barn/mine
børn nye oplevelser

Har tilbragt tid sammen
med familien

Har mødt nye
mennesker

Har slappet af

Har opnået fornyet
energi

Andet (angiv venligst)

* 7. Hvordan er dine forventninger til ferien blevet indfriet/ hvad er dit reelle udbytte af ferien?  
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Ja, i høj grad I nogen grad I mindre grad Nej, slet ikke Ved ikke/ikke relevant

Beskriv hvad du oplever at have taget med dig:

* 8. Oplever du at have taget ny læring med dig fra ferieopholdet, du vil kunne anvende i din dagligdag? (Fx

socialt, selvtillid, tolerance, fagligt) 
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Ferieophold 2022 printvenlig version

Netværk og det sociale

Meget stort Stort Mindre Meget lille Intet netværk

* 9. Hvordan vil du beskrive dit netværk? 

 
Helt enig Enig Delvist enig

Hverken enig
eller uenig Uenig Helt uenig

Ved ikke/ikke
relevant

Mennesker jeg kendte i
forvejen

Nye mennesker

Nye mennesker, hvor jeg
gerne vil holde kontakten
efter ferieopholdet

Nye mennesker, hvor jeg
gerne vil indgå i
Facebook-netværk

Andet (angiv venligst)

* 10. Hvordan vil du beskrive det sociale liv på ferieopholdet?

Jeg har på ferieopholdet etableret kontakt til: 

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant

Beskriv hvad du har fået mod på

* 11. Har ferien givet dig mod på at indgå i nye sociale sammenhænge, når du kommer hjem fra ferien? (fx

foreningsliv, forældrenetværk, uddannelse eller arbejde) 

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant

12. Har ferien været medvirkende til at give jer et bedre sammenhold som familie?  
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Ferieophold 2022 printvenlig version

Afsluttende

13. Hvilken type ferieophold deltog du i? 

Individuelt ophold (afsted alene med familie el. lign.)

I grupper (arrangeret fællestur med andre mennesker/familier)

14. Har du tidligere deltaget i et økonomisk støttet ferieophold? 

Ja

Nej

Ved ikke

15. Øvrige kommentarer 
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Ferieophold 2022 printvenlig version

Tak for din deltagelse i evalueringen af ferieophold 2022

Tak for din deltagelse i evalueringen af ferieopholdet. Din besvarelse behandles anonymt. 

Arbejdsmarkedets Feriefond samarbejder med en række organisationer, der ønsker at gøre en forskel ved at arrangere ferieophold for
de mennesker, der har mest behov for det. Din besvarelse vil indgå i arbejdet med at indhente mest mulig viden om, hvordan
ferieopholdene gør en forskel.

Med venlig hilsen

Arbejdsmarkedets Feriefond 
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