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Overskrift 
Handlingsplan for U-mål Fællesskab og relationer i FDF 
 
 
Baggrund 
På HB-mødet august 2015 blev der fremlagt en handlingsplan for Fællesskab og relationer i FDF. Efter mødet 
blev der arbejdet på kommunikationsplan og implementerings- og opfølgningsplan. Gennem dette arbejde er 
planen blevet justeret, enkelte dele er taget ud, nogle sammenlagt og et enkelt nyt tiltag er kommet til.  
 
Grunden til det er: 
- en større realitetssans i forhold til, hvad der kræves i at implementere indsatserne 
- en erfaring fra FDF i samarbejde, hvor der ikke levnes plads til meget bottom-up, hvis vi fylder en 
handlingsplan top-down. 
- en reminder om fokus på kredsudvikling 
 
Set i lyset af, at handlingsplanen er ændret kort efter HB-mødet i august og at der endnu ikke er trykt en 
strategi, hvor handlingerne skal med, så orienteres der her om ændringerne.  
 
 
Indstilling 
Der indstilles fra FU at HB tager ændringerne til efterretning. 
 
 
Ideen 
Ændringerne er som følger: 
1)   Det er angivet, at lederuddannelsesudvalget skulle lave materiale om at øge bevidstheden om 

inkluderende fællesskaber. Da der bliver udgivet et værktøj, der også kan bruges til dette falder det bort 
at lægge det ud til lederuddannelsesudvalget at producere dette. 

2)   Udsendelse af ambitionsplakater tages ud af handlingsplanen, da det virker søgt i forhold til, at vi først 
kommunikerer handlingsplanen i 2016. 

3)   Udgivelse af Sanggave til skolen udgår – vi lægger det strategiske arbejde med at præsentere holdning til 
fællesskab i tænketanken og i udbredelse af værktøjet. 

4)   Produktion af film om lederfællesskab udgår og lader styrelse af lederfællesskab indgå i 
forbundssekretærernes daglige arbejde. 

5)   De dialogværktøjer, der er nævnt under FDFs pædagogiske praksis skal i fokus bliver værktøjet suppleret 
med mødeindledninger i stil med ambitionsmødeindledningerne. 

6)   Det, der er betegnet som relationsråd, bliver omdøbt til Tænketank for fællesskab og relationer og får en 
tidsplan med start efterår 16 og funktion i 17. Det betyder også, at en udgivelse af en tænkepausebog 
rykkes. 

 
 
Tidsplan 
Strategi, indsatser og handlinger udgives i foråret 2016. 
Værktøjet til Fællesskab og relationer i FDF uddeles gennem relationer på landslejren 2016 og i efteråret 
2016. 
I handlingsplanen er angivet tidsplan for de enkelte handlinger. 
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Kommunikation 
Der forventes ikke yderligere kommunikation eksternt efter denne orientering, da kredsene endnu ikke er 
orienteret om de endelige handlinger. 
 
 
Økonomi 
Handlingsplanens økonomi hører under det vedtagne budget for ambition og udviklingsmål fra landsmødet 
2014. 
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