
 
 

 
 
Til klubpræsidenter, extension og øvrige 
 
INDBYDELSE TIL TEMADAG OM KOM GODT OMBORD – ONBOARDING 
- Fra rekruttering til et langvarigt SI-medlemskab 

 
Temadagen sætter fokus på, hvordan SI-klubberne i Danmark rekruttere og 
integrere nye medlemmer. 
Evaluering og feedback er en betydningsfuld del af onboarding. Du får 
forskellige forslag til hvordan evaluering og løbende opfølgning kan styrke et 
nyt medlems engagement. 
Med hjem har du inspiration til, hvordan din klub kontinuerligt styrker og 
udbygger samarbejdet mellem de nye og de gamle medlemmer, så alles 
kompetencer og energi bidrager til en bedre verden for kvinder og piger. 
 
Program: 
 
Kl. 09.15 - 11.00 Velkomst, kaffe / te 
  Rekruttering, onboarding og fastholdelse som helhed

 De fire partnere: klub, person, tidens trends, 
 onboardingplan 

  Erfaring med onboarding i SI Vejle 
  Livsperioder og interesseområder 
  Udfordringer og ressourcer i rekrutteringen af nye 
  medlemmer 
  Faldgrupper i frivilligt arbejde 
  Kerneopgaven og arbejdsfællesskabet 
 
Kl. 11.00 – 12.30 SI onboarding 
  Indhold og værktøjer 
  Re-boarding og samarbejdet mellem nye og gamle  
  Medlemmer 
  Barrierer og løsningsmuligheder 
  Evaluering og konsekvenser 
  Konflikter og negative følelser 
 
Kl. 12.30 – 13.15 Frokost 
 
Kl. 13.15 – 14.45 Implementeringsplan 



  Hvordan kan vi bruge onboarding i vores klub? 
  Prioritering, mål og handlingsplan 
  6 H modellen 
 
Kl. 14.45 – 15.00  Evaluering og afslutning. 
 
Temadagen form: 
En aktiv dag med oplæg, værktøjer, refleksion, dialog, opgaver og 
erfaringsudveksling. 
Medbring gerne PC så I kan arbejde med værktøjerne i onboardingsplanen. 
 
Oplægsholder: 
Evabeth Mønster 
 
Datoer: 
 
Lørdag den 20. november på Slagelse Bibliotek, Stensturgade 3, Slagelse 
 
Lørdag den 22.  januar 2022 Foreningernes Hus – Vissingsgade 31, Vejle 
 
Deltagerantal: 
Max. 30 deltager pr. temadag og der anbefales at der kommer 3 – 4 deltager 
fra hver klub 
 
Pris: 
200 kr. pr. deltager, som dækker forplejning og delvis lokaleleje 
 
Forplejning: 
Kaffe m/rundstykker, let frokost, kaffe m/kage. 
 
Betaling: 
Regningen sendes til den enkelte klub efter temadagen afholdelse 
 
Tilmelding: 
Senest den 15. oktober 2021 til vicepresident@soroptimist-danmark.dk  
 
Oplysning om navn, din funktion, din mailadresse og hvilken dato du ønsker 
at deltage. Tilmeld gerne samlet for klubben. 
 
 

Med venlig hilsen på Extensionskomiteens vegne. 
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Pia Elgetti 
Vicepræsident. 

             
 
 
 
 
 
 
 

 


