Sundheds- og Kulturudvalget

Punkt 5.

Orientering om evaluering af Idrætsmødet 2019
2019-015287
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering evalueringen af
Idrætsmødet 2019.
Beslutning:
Til orientering.
Rose Sloth Hansen og Anna Kirsten Olesen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Det første ”Idrætsmødet” blev afviklet i Aalborg i dagene 29. august – 01. september 2019. Allerede i dagene
op til Idrætsmødet var der tyvstartet med bevægelsesaktiviteter for skoler og institutioner rundt om i byen.
Selve Idrætsmødet bestod af to dele. En faglig del torsdag og fredag, hvor 665 repræsentanter fra
kommuner, hovedorganisationer, foreninger og lignende var samlet til en konference i Aalborg Kongres- og
Kulturcenter. Herefter gled Idrætsmødet over i en folkelig del fredag – søndag, hvor der på bl.a. Nytorv,
Havnefronten og i Vestre Fjordpark var et væld af aktiviteter, talks, oplæg og debatarrangementer.
Idrætsmødet havde et halvt års forberedelse og var efter Forvaltningens mening en stor succes. Der er også
mange læringspunkter, så derfor har forvaltningen prioriteret en grundig evaluering. Evalueringen skal ikke
kun tjene på det praktiske og logistiske niveau, men også på det konceptuelle og faglige med henblik på en
kontinuerlig forbedring og optimering af Idrætsmødet.
Deltagerne på konferencen har svaret på et kvantitativt spørgeskema. 665 deltagere har modtaget
spørgeskemaet, hvoraf 273 personer har svaret. Herunder har 63 sagt ja til at blive ringet op og deltage i et
kvalitativt interview og her tog 25 personer telefonen.
Under selve folkemødedelen af Idrætsmødet var der cirka 8-12 personer ude og spørge tilfældige deltagere
om de havde lyst til at svare på vores spørgeskema. Der samlede i alt 263 svar. Herunder har 61 sagt ja til at
blive ringet op og deltage i et kvalitativt interview og her var der 12 personer, som tog telefonen.
Der er blevet sendt et spørgeskema til de 160 oplægsholderne på konferencen, hvilket 73 personer har
responderet på. Her bestod spørgsmålene af både kvalitative og kvantitative spørgsmål.
Endelig er der blevet lavet et internt kvalitativt spørgeskema, som medarbejdere i Forvaltningen og de
frivillige (studerende, ishockey og seniorsport) har svaret på.
På Sundheds- og Kulturudvalgets møde vil resultaterne for de ovennævnte evalueringer blive fremlagt og
yderligere uddybet.
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