
Spørreundersøkelse om Funkis 2023



Spørreundersøkelse om Funkis

• Gjennomført februar 2023

• Sendt til administratorer i FunkisKurs

• 376 svar = 42% av mottakerne 

• Omtrent halvparten av svarene kommer fra studieledere i LHL og Norsk 
Revmatikerforbund, deretter HLF (10%), Norges Blindeforbund, Mental 
Helse og Norges Fibromyalgi Forbund (4-5 %), Diabetesforbundet (3%)

• Samsvarer med kursstatistikk for 2022 



Antall kurstimer i 2022



Egenvurdering av kunnskap 

• Hvordan vil du vurdere din kunnskap om …?

• Veldig dårlig til veldig bra



FunkisKurs



Voksenopplæring



Hvorfor holde kurs



Hvordan holde kurs



Studieplaner



Opplæringstilskudd (OT)



Tilretteleggingstilskudd (TRT)



Kursregnskap



Funkis



Opplæring 



Samarbeid med sentral studieleder



Hva kan bli bedre?

• Lite eller ingen kontakt, særlig ut mot lokallag

• Vet ikke hvem sentral studieleder er

• Mer informasjon om Funkis

• Være mer tilgjengelig 

• Flere organisasjonsspesifikke studieplaner



Helhetsvurdering av Funkis



Forslag til forbedringer

• Kommunikasjon og informasjon

• Tilretteleggingstilskudd

• Forenkle rapportering

• Lettere tilgang til studieplaner

• Opplæring



Gruppearbeid 

• Grupper 

• Gruppeleder og referent

• Oppsummere i plenum i morgen 

• TRT-skjema leveres inn til administrasjonen på slutten av dagen i morgen



Oppgaver

Oppgave 1: Hva er status og utfordringene for studiearbeidet i din organisasjon? 

Oppgave 2: Hvordan kan du øke studieaktivitetene i din organisasjon? Hva skal til 

for å lykkes med dette?

Oppgave 3: Hvordan kan vi (Funkis og studieledere) formidle tilskuddsforvaltningen 
på en bedre måte? (eksempler i oppgaveark)

Oppgave 4: Studieplaner og felleskurs:

• Hvilke studieplaner bruker dere? 

• Har dere behov for flere organisasjonsspesifikke studieplaner?

• Hvor godt kjenner dere til/bruker felleskursene til Funkis?
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