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Dato: 

5. marts 2014 

 

Kontaktperson: 

Mette Gad 

 

Tlf. direkte: 

+45 60298391  

Danske Fysioterapeuter   
Politik & Ledelse 

Til:  

Cc:  

Evaluering af medlemsbladet ”Børn i Fokus”  

 

KONKLUSION 

Respondenterne, der har deltaget i evaluering af medlemsbladet ”Børn i Fo-

kus”, vurderer bladet højt – og billedet viser respondenternes ord og kommen-

tarer om bladet.  

 

 
Kilde: Danske Fysioterapeuter 
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1. MOTIVATION 

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysiotera-

pi har ønsket at undersøge deres med-

lemmers ønsker og behov til selskabets 

medlemsblad ”Børn i Fokus”. 

 

Spørgeskemaet er blevet udformet i 

samarbejde med Danske Fysioterapeu-

ters analyseenhed som et elektronisk 

spørgeskema, og som medlemmerne 

har modtaget via mail og har kunnet del-

tage i efter eget ønske.  

 

2. UNDERSØGELSENS DESIGN 

OG METODE  

2.1 Udvikling af spørgeskema 

Danske Fysioterapeuter har i samarbej-

de med redaktionen for medlemsbladet 

”Børn i Fokus” designet spørgeskemaet 

på baggrund af andres erfaringer med 

læserundersøgelser.  

 

Spørgeskemaet består af 40 spørgsmål, 

heraf er 8 spørgsmål åbne kommentar-

felter. Besvarelserne er skaleret op til en 

100 punkts skala. Idet spørgsmålene 

bygger på erfaringer, er der ikke blevet 

foretaget en validering.  

2.2 Population og stikprøve 

Det er valgt, at alle medlemmer af Dansk 
Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi skal 
have mulighed for at deltage i undersø-
gelsen.  
 
Derfor er der i denne undersøgelse ikke 
nødvendigt at forholde sig til en evt. 
usikkerhed ved en stikprøve. 

2.3 Dataindsamling  

Spørgeskemaet blev sendt ud til med-
lemmer af Dansk Selskab for Pædiatrisk 
Fysioterapi d. 18. februar 2014 via Dan-
ske Fysioterapeuters spørgeskemapro-
gram Survey Xact. Efter en svarfrist på 

Tolkning af resultater 

 

 

80–100 Meget høj/meget godt 

70–79 Høj/godt 

60–69 Middel 

50–59 Lav/skidt 

Under 50 Meget lav/meget skidt  
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14 dage lukkede Danske Fysioterapeuter for spørgeskemaet.  

2.4 Svarprocenter, bortfaldsanalyse og repræsentativitet 

Danske Fysioterapeuter har modtaget svar fra 123 deltagere. Ingen besvarel-

ser er blevet kasseret, idet ingen respondenter har svaret ”Ved ikke” i mere 

end 30 % af spørgsmålene. Dermed opnås en gennemsnitlig1 svarprocent på 

24 %, hvilket er acceptabelt.  

 

Der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem baggrund og besvarelse. Af-

vigelserne i forhold til køn, ansættelsesforhold og alder er ligeledes blevet te-

stet, og det kan konkluderes, at disse afvigelser i repræsentativiteten ikke 

medfører ændringer i undersøgelsens resultater  

3. ANALYSE 

Vurdering af Nr. 2/november 2013 

Respondenternes samlede vurdering af seneste medlemsblad ligger på 

70,3indekspoint, hvilket betyder, at der overordnet set er højt.  

 

Gennemsnittet i kolonne 2 i Tabel 1 henviser til gennemsnittet af medlemmer-

nes vurdering på en skala fra 0 til 10, og disse er indekseret i kolonne 3. For 

uddybning af fortolkning se ”Tolkning af resultater”. 

 

Tabel 1: Indeksering af respondenternes vurdering af seneste medlemsblad 

På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artikler-

ne i medlemsbladet Børn i Fokus, nr. 2/november 

2013 for dig? 

Gennemsnit Indeks Respondenter 

- Hypermobilititet hos børn og unge 9,50 77,27 100 

- Body Composition and Cardiovascular Health 7,97 63,36 98 

- 10 spørgsmål til formanden 8,32 66,51 95 

- Har du hørt om evidensbaseret praksis 8,78 70,69 98 

- Forskning om børn 9,64 78,51 99 

- ADHD, klin. retn.linjer 9,19 74,47 99 

- Behandling af børn med funktionelle smerter 9,01 72,82 99 

- Strategidage 8,10 64,58 96 

- Videnshus Dybkær 8,40 67,25 98 

- Re/habiliteringsnetværk 8,47 67,90 96 

 

 

Kilde: Danske Fysioterapeuter 

 

                                                
1 Dette dækker over, at der på visse spørgsmål er højere svarprocent end på andre. Der er korrigeret for 

dette i den videre analyse, så besvarelserne fra de enkelte spørgsmål bliver sammenlignelige.  
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Hvis man betragter, hvor meget af medlemsbladet respondenterne læ-

ser/skimmer, så ses det, at knap en tredjedel læser stort set alt, mens en til-

svarende tredjedel læser over halvdelen jf. Figur 1.  
Figur 1: Hvor meget respondenterne læste/skimmede i det seneste nummer af 
medlemsbladet 

 
 

Kilde: Danske Fysioterapeuter 

 

 

Betragter man, hvordan sammenhængen mellem medlemmernes vurdering af 

artiklerne og, hvor meget de har læst af medlemsbladet, ses det af bilag 2, at 

medlemmer, der kun har læst dele af medlemsbladet, scorer artiklerne højere, 

end medlemmer, der har læst hele bladet. Denne tendens gør sig også gæl-

dende i andre undersøgelser blandt Danske Fysioterapeuters medlemmer.  

 

Viden og inspiration 

Hvis man kigger på, hvor medlemmerne typisk henter information, så er det 

tydeligt, at det typisk er kolleger, som medlemmerne henvender sig til (indeks 

71,8).  

 

På tredjepladsen over steder, hvor medlemmer henter viden og inspiration og 

viden, ligger medlemsbladet ”Børn i Fokus” med indeks 62,4.  

 

Der er i spørgeskemaet ikke spurgt nærmere ind til, hvilke andre steder det er, 

medlemmer søger viden og inspiration, når de svarer ”andre steder”.  
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Figur 2: Hvor henter medlemmer viden og information 

 
Kilde: Danske Fysioterapeuter 

 

Det er ikke muligt at se en entydig sammenhæng mellem, om man har læst 

seneste blad, og hvor man søger viden.  

 

Der kan heller ikke findes andre sammenhænge mellem, om man er fysiotera-

peut i det private eller det offentlige i forhold til, hvor man søger viden. Til gen-

gæld er der en svag tendens til, at det er medlemmer over 40 år, som søger 

viden blandt kolleger.  

 

Med et indeks på 44,6, som er næstlavest, viser det sig, at der ikke er mange, 

der søger viden gennem databaser. Ud af 87 besvarelser er det 39 respon-

denter, som er enige eller helt enige i, at de søger viden gennem databaser. 

Der er en svag tendens til, at flere offentligt ansatte søger viden gennem da-

tabaser fremfor fysioterapeuter i den private sektor.  

 

Hvis man betragter det lidt mere overordnet, så er ca. 76 % af medlemmerne 

helt enige eller enige i, at medlemsbladet fortæller om nye tendenser og 

strømninger inden for pædiatrisk fysioterapi.  

 

Dette billede falder således også en god tråd med, at medlemmerne søger vi-

den i medlemsbladet.  
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Figur 3: Medlemsbladet fortæller mig om nye tendenser og strømninger inden 
for pædiatrisk fysioterapi  

 
Kilde: Danske Fysioterapeuter 

 

Hvad skal et medlemsblad kunne?  

Medlemmerne er relativt enige om, hvad de gerne vil have af deres medlems-

blad. Hvis man ser bort fra, at de gerne vil have mange ting ud af deres med-

lemsblad, og i stedet fokuserer på de vigtigste elementer ifølge medlemmerne 

selv, jamen så vil medlemmerne gerne læse om forskning i et medlemsblad 

(indeks 72,7). Det billede hænger ligeledes fint sammen med, hvordan med-

lemmerne har vurderet seneste nummer af ”Børn i Fokus”.  

 

Sekundært ønsker medlemmerne at læse om udviklingsprojekter fra praksis 

(indeks 71,6).  

 

Hvor medlemmerne ønsker, at medlemsbladet fokuserer på faget og forsknin-

gen, så er medlemmerne ikke særligt interesserede i at læse politisk stof og 

lovgivning (indeks 52,0). Her er der dog tale om en signifikant sammenhæng 

mellem, at det er overvejende kvinder under 40 år, der ikke ønsker at læse om 

politisk stof og lovgivning. Der er også en tendens til, at det er offentligt ansat-

te, som ikke ønsker at læse om politisk stof og lovgivning.  
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Figur 4: Medlemmernes vurdering af, hvad et medlemsblad skal kunne 

 
Kilde: Danske Fysioterapeuter 

 

Ydereligere kommentarer fra medlemmer i forhold til, hvad et medlemsblad 
bør indeholde: 

 Hvad et medlemsblad skal indeholde afhænger delvis af, hvor ogfte det udkommer. Ny viden 
og kursus og uddannelsestilbud skal hurtigt ud. Det kan ikke vente op til ½ år. 

 Medlemsblad- de videnskabelige artikler skal vel publiseres andetssted og så kan der referes 
kort her til. Dette blad giver jo ikke nok vægt, men mere en information til medlemmer. 

 Jeg synes at det fagpolitiske kan få spalteplads i Fysio. Medmindre det er helt enestående for 
børneområdet og DF er tonedøve i sagen! Debatoplæg er ok, men bliver uaktuelle, når fre-
kvensen af bladet er, som den er. Der er Facebooksiden et bedre medie til debat. Det er fint 
med korte orienteringer om, hvad der foregår i bestyrelsen. 

 jeg er lidt blandet mht at formidle "hverdagshistorier" fra en arbejdsplads- er nok mest opta-
get af at det bliver kvalificerer ift "best practis2eller evidens baseret praksis 

 Vil jo gerne have det hele:) men synes som udgangspunkt at info om lovstof og arbejdsvilkår 
hører bør ligge på hjemmesiden, frem for i bladet 

 Formidling af politisk stof, lovstof og arbejdsvilkår kunne vel passende høre til i "Fysioterapeu-
ten", da de vel især fokuserer på fagpolitik mm, og så kan de mere specialespecifikke høre til i 
de faglige selskabers medlemsblade. 

 Jeg var på et kursus for nylig hvor der blev debatteret ting der rør sig og henvendelser fra for-
ældre omkring nye begreber mv. Det var fedt at høre andres holdning og retningslinier. Foræl-
dre er mere oplyste og søger selv efter nye tendenser på nettet og så er det rart at få vendt 
det med fagfæller fra andre arbejdspladser hvad de oplever og hvad de gør. 

 

Medlemsbladets betydning for medlemmerne 

Mere end halvdelen af alle respondenter mener, at medlemsbladet giver dem 

en identitet som fysioterapeut, der arbejder med børn.  
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Figur 5: Medlemsbladets evne til at give det enkelte medlem identitet som fy-
sioterapeut, der arbejder med børn 

 
Kilde: Danske Fysioterapeuter 

 

I alt er 7 respondenter uenige eller helt uenige i forhold til, om medlemsbladet 

giver dem en identitet som fysioterapeut, der arbejder med børn.  

 

Tilsvarende ses det også, at mere end 90 % er helt uenige eller uenige i, at 

medlemsbladet ingen betydning har for dem. 

 

Særligt medlemmer i den private sektor er helt uenige i, at medlemsbladet in-

gen betydning har for dem. Der ses en signifikant sammenhæng mellem, an-

sættelsesområde og hvor uenig man som medlem er i forhold til medlemsbla-

dets betydning. 

 
Figur 6: Medlemsbladet har ingen betydning for mig som fysioterapeut, der ar-
bejder med børn 

 
Kilde: Danske Fysioterapeuter 

 

Således viser det sig også, at ca. 60 % er enige eller helt enige i, at medlems-

bladet skaber sammenhængskraft blandt fysioterapeuter, der arbejder med 

børn. Det er særligt fysioterapeuter i den private sektor, som finder, at med-

lemsbladet skaber sammenhængskraft.  
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Figur 7: Medlemsbladet skaber sammenhængskraft blandt fysioterapeuter, der 
arbejder med børn 

 
Kilde: Danske Fysioterapeuter 

 

Fremtidens udgivelser 

Ca. 36 % ønsker fortsat at modtage medlemsbladet i trykt form, mens ca. 59 

% ønsker at modtage det i elektronisk format.  

 

Der er en signifikant sammenhæng mellem alder og ønsker til udgivelsesform, 

således medlemmer over 40 år ønsker bladformat, mens medlemmer under 

40 år ønsker elektronisk format.  

 
Figur 8: Hvordan medlemmerne ønsker at modtage medlemsbladet fremadret-
tet 

 
Kilde: Danske Fysioterapeuter 

 

Hvor medlemmerne divergerer i forhold til, om de ønsker et trykt blad eller et 

elektronisk blad, så er medlemmerne overvejende enige om, at de ønsker, at 

bladet skal udkomme 4 gange årligt.  

 

Der ses en tydelig tendens til, at medlemmer under 40 år særligt ønsker, at 

medlemsbladet skal udkomme 4 gange årligt.  Dog kommenterer enkelte med-

lemmer, at det ikke skal være 4 udgivelser årligt for enhver pris, da de stadig 

ønsker høj kvalitet i indhold.  
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Betragtes ansættelsesbaggrunden på medlemmerne er det ikke muligt at kon-

kludere, om der er forskel mellem offentligt og privat sektor.  

 
Figur 9: Hvor ofte medlemmerne ønsker, at et medlemsblad skal udkomme 

 
Kilde: Danske Fysioterapeuter 

 

 
Ydereligere kommentarer fra medlemmerne i forhold til, hvor ofte de ønsker, 
at et medlemsblad skal udkomme: 

 Mindre end 4 pr. år, hvis det er svært at skaffe stof 

 Så mange gange, som de der laver bladet, kan magte :) 

 4 gange er godt, hvis der er stof til det. 

 Tre gange hvor det er gennemarbejdet 

 Så ofte, som der er relevant stof til et blad. Jeg har ikke en ide om hvor ofte det er. 

 6 

 Hellere 2 som redaktionen har haft tid og mulighed for at gennemarbejde end 4, hvis de bliver 
mindre "færdige". 

 minimum 4 Gange årligt - ellers kan det næsten være ligegyldigt. 

 gerne oftere 

 4, hvis der er stof til det. Ellers hellere 2 gode, end 4 halvtomme. 

 

Selv om medlemmerne ønsker, at frekvensen på medlemsbladet stiger, så 

svarer ca. 84 %, at de ikke er i stand til at bidrage lige nu. Der er ingen sam-

menhæng mellem baggrundsvariable, og hvordan medlemmerne har svaret.  

  

 
Figur 10: Hvordan medlemmerne kunne tænke sig at bidrage til medlemsbla-
det 
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Kilde: Danske Fysioterapeuter 

 

Andre kommentarer til bestyrelsen for Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysiote-
rapi: 
Det er et fantastisk arbejde I gør med at omdanne et fagforum til et selskab med det høje niveau som 
det sidste blad er vidne om. Tak 

 Bliv endelig ved og arbejd som et selskab med indput til Dansk fysioterapeutisk selvskab. Vi er 
et talerør for børneområdet og vigtig at bi beholde dette- rent strategisk. 

 Jeg synes I gør et fremragende arbejde til vores fælles oplysning og fagidentitet. TAK og klap 
på skulderen til jer :) 

 Godt at I gør en forskel. Bliv ved med det. 

 I gør det godt. TAK for jeres store indsats. Kh 

 Ja, vi skal have et nyt logo og der skal helt sikkert ikke indgå en så stor og SORT baggrund, som 
på det vi har nu. Hvis der er penge til det, så synes jeg, at vi skal få et firma til at designe et nyt, 
der kan holde i mange år fremover. Det er vigtigt i forhold til vores branding. Evt. firmaet Sy-
nergi i Næstved har en dygtig grafisk designer :-) De bedste hilsner fra Birgitte Skovgaard Kjøl-
by 

 Jeg syntes I gør et superflot stykke arbejde, som er med til at holde os der arbejder med børn 
opdateret og ajour ift. hvad der rør sig på landsplan. jeg glæder mig til selv at komme dertil 
hvor jeg kan bidrage aktivt til produktionen af bladet, det vil være spændende og udfordrende 
at få lov at fordybe sig og skrive noget mere. Men pt. med 4 børn på hjemmefronten og rige-
ligt på job, er tiden ikke til det. :o) 

 Tak for jeres engagement! Det er fedt der er nogle som jer der har energi og lyst til at lægge så 
meget arbejde til fordel for alle medlemmerne af DSPF! 

 gerne udarbejdelse af nye kurser eller målrette allerede eksisterende kurser til dagens børne-
fysioterapi. Evt. gerne nogle praksistiske kurser, hvor man som deltager får et håndværk med 
hjem til værktøjskassen 

 Jeg har krydset af ved at jeg ikke kan deltage aktivt til bladet lige nu, men vil meget gerne høre 
lidt nærmere om hvilke arbejdsopgaver der kan være i forbindelse med udgivelse af bladet el-
ler i andre dele af Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi da jeg kunne være interesseret for-
di det er et vigtigt stykke arbejde der gøres for vores del af faget samt for at vide hvor jeg kan 
bidrage bedst.  
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Bilag 1 

Hvor stor en del af medlemsbladet Børn i Fokus, nr. 2/november 
2013 læste eller skimmede du? 

 

På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - Hypermobiliti-
tet hos børn og unge 
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På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - Body Composi-
tion and Cardiovascular Health 

 

På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - 10 spørgsmål 
til formanden 



 

 

14/31  

 

På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - Har du hørt om 
evide(e)nsbaseret praksis 
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På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - Forskning om 
børn 

 

På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - ADHD, klin. 
retn.linjer 
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På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - Behandling af 
børn med funktionelle smerter 
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På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - Strategidage 

 

På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - Videnshus 
Dybkær 
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På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - 
Re/habiliteringsnetværk 
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Hvor henter du relevant viden og information om pædiatrisk fysio-
terapi? - Jeg opsøger forskningsviden 
via databaser, IOPTP eller andet 

 

Hvor henter du relevant viden og information om pædiatrisk fysio-
terapi? - Jeg læser Børn i Fokus for generelt at få viden 
om forskning, praksis, bestyrelsens arbejde etc 

 

Hvor henter du relevant viden og information om pædiatrisk fysio-
terapi? - Jeg læser nyheder og information på 
hjemmesiden, www.boernefysioterapi.dk 

 

Hvor henter du relevant viden og information om pædiatrisk fysio-
terapi? - Jeg læser bestyrelsens nyhedsbrev pr mail 
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Hvor henter du relevant viden og information om pædiatrisk fysio-
terapi? - Jeg læser og debatterer indlæg på facebook 

 

Hvor henter du relevant viden og information om pædiatrisk fysio-
terapi? - Jeg henter viden fra kolleger 

 

Hvor henter du relevant viden og information om pædiatrisk fysio-
terapi? - Jeg opsøger viden andre steder 



 

 

21/31  

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Medlemsbladet fortæller mig 
om nye tendenser og strømninger inden for pædiatrisk fysioterapi  

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Medlemsbladet giver mig 
identitet som fysioterapeut, der arbejder med børn 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Medlemsbladet giver anled-
ning til debat blandt kolleger 
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Hvor enig er du i følgende udsagn? - Medlemsbladet skaber sam-
menhængskraft blandt fysioterapeuter, der arbejder med børn 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Medlemsbladet har ingen be-
tydning for mig som fysioterapeut, der arbejder med børn 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Et medlemsblad skal formidle 
dansk og international forskning 
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Hvor enig er du i følgende udsagn? - Et medlemsblad skal formidle 
udviklingsprojekter fra praksis 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Et medlemsblad skal formidle 
aktiviteter i bestyrelsen og DSPF 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Et medlemsblad skal formidle 
efter- og videreuddannelsestilbud 
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Hvor enig er du i følgende udsagn? - Et medlemsblad skal formidle 
politisk stof, lovstof og arbejdsvillkår 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Et medlemsblad skal indhol-
de debatoplæg 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? - Et medlemsblad skal formidle 
indlæg fra praksis, ex nyt fra en arbejdsplads 
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Hvordan ønsker du fremover at modtage medlemsbladet? 

 

Hvor ofte ønsker du, at et medlemsblad skal udkomme? 

 

Hvordan kunne du tænke dig at bidrage til et attraktivt medlems-
blad? 
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Bilag 2 

På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - Hypermobiliti-
tet hos børn og unge 

Opdelt på: Hvor stor en del af medlemsbladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 læste eller 

skimmede du? 

 

På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - Body Composi-
tion and Cardiovascular Health 

Opdelt på: Hvor stor en del af medlemsbladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 læste eller 

skimmede du? 
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På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - 10 spørgsmål 
til formanden 

Opdelt på: Hvor stor en del af medlemsbladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 læste eller 

skimmede du? 

 

På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - Har du hørt om 
evide(e)nsbaseret praksis 

Opdelt på: Hvor stor en del af medlemsbladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 læste eller 

skimmede du? 
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På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - Forskning om 
børn 

Opdelt på: Hvor stor en del af medlemsbladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 læste eller 

skimmede du? 

 

På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - ADHD, klin. 
retn.linjer 

Opdelt på: Hvor stor en del af medlemsbladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 læste eller 

skimmede du? 
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På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - Behandling af 
børn med funktionelle smerter 

Opdelt på: Hvor stor en del af medlemsbladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 læste eller 

skimmede du? 

 

På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - Strategidage 

Opdelt på: Hvor stor en del af medlemsbladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 læste eller 

skimmede du? 
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På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - Videnshus 
Dybkær 

Opdelt på: Hvor stor en del af medlemsbladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 læste eller 

skimmede du? 

 

På en skala fra 0 til 10 hvor interessant var artiklerne i medlems-
bladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 for dig? - 
Re/habiliteringsnetværk 

Opdelt på: Hvor stor en del af medlemsbladet Børn i Fokus, nr. 2/november 2013 læste eller 

skimmede du? 
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