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Spørgeskema til alle tjenestegørende medlemmer
I sidste uge sendte vi et spørgeskema ud til alle tjenestegørende medlemmer via e-boks. En del af jer har
allerede svaret, og det er vi naturligvis meget glade for. Tak for det.
Vi har lavet spørgeskemaet, fordi vi gerne vil høre jeres mening om nogle af de forhold, der har betydning
for jer og jeres kollegaers dagligdag. Svarene giver selvfølgelig os et klarere billede af, hvor vi skal lægge
vores kræfter i CS, men det er også et politisk værktøj, der hjælper os til at påvirke forsvaret og politikerne i
en bedre retning til gavn for os alle.
Vi har forlænget fristen for at svare til den 10. juni, så vi forhåbentligt kan få endnu flere besvarelser ind.
Derfor kommer der også en opfordring herfra til at prikke jeres kollegaer på skulderen og minde dem om at
svare. Jo flere besvarelser, vi får, jo mere vægt og værdi vil undersøgelsen have. Undersøgelsen er kun for
tjenestegørende medlemmer af CS. Det er en anonym undersøgelse, og deltagelse er selvfølgelig frivillig.
Det tager cirka 10 minutter at besvare spørgeskemaet. Spørgsmålene er bygget op over temaerne;
skoleområdet, karrieremuligheder, arbejdsvilkår, administrative fællesskaber og instruktørernes vilkår.
Vi har fået tilbagemeldinger fra medlemmer, der ikke kan finde deres fagretning eller generelt ikke føler at
spørgeskemaet repræsenterer deres arbejdsplads. Det beklager vi naturligvis meget. Spørgsmålene er
meget bredt formulerede og vi har forsøgt at få flest mulige muligheder og nuancer med, men der er
alligevel steder, hvor det ikke er fyldestgørende. Vi lover, at vi næste gang får flere nuancer med ud fra den
feedback, vi har fået.
Problemer med at åbne linket?
Du deltager i undersøgelsen ved at klikke på linket:
https://da.surveymonkey.com/r/HRL2CLT
Hvis der er problemer med at åbne linket, kan det hjælpe at kopiere linket og åbne det i en anden fane.
Bemærk., at der til sidst i undersøgelsen er et par spørgsmål om dig og dit tilhørsforhold til forsvaret. Disse
spørgsmål bruges til at analysere de indsamlede besvarelser. Et af spørgsmålene er, hvilken kontrakt du er
ansat på. Hvis du er i tvivl, kan du finde oplysningen på din seneste lønseddel. Find feltet Personalekategori
(det står til højre for dit lønnummer /(CPR-nummer). Her ser du en trecifret kode, som du skal anvende.
Vi håber, I vil svare på undersøgelsen og dermed hjælpe CS i arbejdet for at gøre forsvaret til en bedre
arbejdsplads.
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