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Overskrift  
 
Evaluering af oplevelsesåret 
 
Baggrund 
 
Oplevelsesåret er slut, og Mette La Cour har udarbejdet denne evaluering til HB-mødet januar 2016, der på selve 
mødet bliver fulgt op af en kort mundtlig kommentar og nogle billeder: 

 

Styregruppen 

Sammensætning af styregruppen 
Det viste sig utroligt svært at skaffe en formand til styregruppen for Oplevelsesåret. Ledelsen var igennem 
5-6 opfordringer, før vi valgte at retænke min rolle i styregruppen og lade den blive den styrende.  
Umiddelbart efter LM2014 blev der lavet et opslag om, at FDF søgte medlemmer til styregruppen, hvor 3 i 
forvejen havde givet tilsagn om gerne at ville sidde med på min opfordring.  
Der kom 5 svar ind på ”job”-opslaget, hvoraf en valgte det fra efter at have fået opgaven nærmere 
beskrevet.  Styregruppen bestod af 8 personer ud over mig, hvoraf 2 stoppede undervejs.  
Opslaget havde appelleret bredt, hvilket har været rigtig godt i Styregruppens arbejde, da kompetencerne 
har været meget forskellige.  
Da styregruppens medlemmer blev spurgt om, hvad der gjorde forskellen på, at de sagde ja til at sidde i 
Styregruppen eller selv meldte sig, var der bred enighed om 3 primære grunde: 

• Opbakning til, at FDF skal væk fra prikkekulturen 
• Et stort plus var, at det var en tidsbegrænset periode (8 

møder) 
• At der var lagt op til et samarbejde mellem ansat og 

frivillige i gruppen 
 

At sidde i styregruppen 
Der er gode tilbagemeldinger på, at vi brugte det første møde 
på at tale os ind i hinanden og sammen blive klogere på, hvad 
FDF-oplevelser betød for styregruppen. Det har været meget 
værdsat, at det var muligt for medlemmerne at byde ind med 
det de havde og drosle ned eller op i tid alt efter, hvad man havde med at gøre. Men det har også betydet, 
at min rolle i styregruppen har været svær at mindske. Primært har styregruppen været idegenerering og 
håndholdelse af Instagram-brugeren samt enkelte konkurrencer, hvor jeg så har løbet Oplevelsestræet i 
land samt haft kommunikationen til kurserne.  
 
Møderne blev holdt på kontoret på Nørre Allé med et medlem med på Skype, da han var bosiddende i 
KBH. Det første møde deltog alle dog i fysisk.  
 

Intern kommunikation i gruppen 
Styregruppen valgte at kommunikere primært igennem en hemmelig gruppe på facebook, og det har 
fungeret rigtig godt til den ”løse” kommunikation mellem møderne. Dagsorden og referat blev sendt pr. 
mail med en reminder i facebookgruppen.  
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Konkurrencer 
Styregruppen havde planlagt 4 konkurrencer 1)VM 2) Sommerlejr 3) Sæsonopstart 4) Efterårskurserne og 
delt dem ud på sig, så de skulle drives af de frivillige.  
Konkurrencerne kørte på Instagram ved brugen af #FDFOplevelser og et specielt hashtag til brug i den 
enkelte konkurrence. 3 ud af 4 konkurrencer blev gennemført, hvoraf der var størst deltagelse i 
konkurrencen på VM.  

Oplevelsestræet 
Oplevelsestræet blev det gennemgående element i Oplevelsesåret. Oplevelsestræet blev tænkt som både 
et samtaleværktøj, som kan bruges til børnemøderne, men det er også et værktøj, som kan bruges til 
ledermøderne og når lederne gerne vil blive klogere på, hvad børnene i deres FDF-kreds godt kan lide at 
lave. Det er et forsøg på gøre det mere håndgribeligt at tale med børn og ledere i kredsen om oplevelser. 
Sammen med Oplevelsestræet udkom et hæfte med forslag til, hvordan træet kunne bruges til møderne i 
kredsene.  
Træet blev sendt til alle FDF-kredse, HB-medlemmer, skoler og andre samarbejdspartnere.  

 

Implementering af træet 
Vi har en udfordring i FDF med at få implementeret de ting, som vi sneder ud til kredsene. Og den udfordring 
er styregruppen også rendt på i forbindelse med Oplevelsestræet.  
På landslejrkurset og Midtvejsdebatten havde styregruppen medbragt Oplevelsestræet og hængt op div. 
steder. Det gav anledning til at åbne snakken omkring træet med lederne, som gav udtryk for, at nu ville de 
hjem, finde plakaten frem og bruge den.  
Nogle kredse havde Oplevelsestræet med på sommerlejre, og forbundssekretærerne ser flere og flere 
Oplevelsestræer hænge i kredshusene.  
Styregruppen havde fordelt de forskellige landsdele mellem sig og forpligtet sig til at komme med historier 
fra to kredse i hver landsdel, som brugte Oplevelsestræet i deres kredsarbejde. Det er blandt andet kommet en 
historie omkring FDF Harridslev ud af.  

 
FDF Harridslev        FDF Bjerringbro  

 
@FDFOplevelser og #FDFOplevelser sætter ord på det, som er svært at fortælle 
Styregruppen har haft god succes med deres Instagram-bruger, @FDFOplevelser og hashtagget 
#FDFOplevelser. Brugeren blev oprettet i marts 2015 og havde pr.31. december 2015 250 følgere. Brugeren 
har været forankret på en frivillig fra gruppen, som har repostet opslag dagligt, som har brugt #FDFoplevelser. 
Der er blevet repostet 313 gange.  
#FDFOplevelser har 2847 interaktioner.  
Kigger man billederne igennem, kan man ikke lade være med at smile. Billederne, som er tagget 
#FDFOplevelser sætter nemlig ord på det, som er svært for mange at forklare; nemlig dét, som FDF er, kan og 
står for.  


